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RESUMO 

A importância do licenciamento ambiental para a preservação do meio ambiente conduz e 

motiva discussões em diversas áreas. Em algumas situações o licenciamento ambiental ainda 

não está estabelecido conforme orienta a Política Nacional do Meio Ambiente. Buscando 

compreender melhor a questão, o presente trabalho teve por objetivos avaliar e discutir a 

opinião de proprietários e responsáveis por lava-jatos, postos de combustível e 

concessionárias de automóveis da cidade de Ji-Paraná localizada no centro do estado de 

Rondônia, região norte do Brasil, inserida no bioma amazônico, sobre o licenciamento 

ambiental, buscando ponderar questões sociais, econômicas e ambientais. A cidade possui a 

segunda maior frota de automóveis do estado e um número considerável de empresas que 

oferecem o serviço de lava-jato, atividade essa que, por gerar efluentes potencialmente 

poluidores e um grande consumo de água (entre 150L e 700 L), mostra-se passível ao 

licenciamento ambiental de acordo com a política nacional de meio ambiente. Coube 

portanto, uma pesquisa de opinião, do tipo exploratória e descritiva, na qual foi aplicado um 

questionário entre os dias 21 de outubro de 2015 e 28 de outubro de 2015, contendo questões 

fechadas relacionadas à opinião sobre o licenciamento ambiental nos lava-jatos, 

concessionárias de automóveis e postos de combustível selecionados na amostragem. Pôde-se 

concluir que ainda existem empreendimentos que desenvolvem suas atividades sem a licença 

ambiental e mesmo alguns daqueles empreendedores regulares ou que estão em processo de 

regularização, ainda  não compreendem o licenciamento ambiental como algo relevante para a 

sua atividade. Questões sócio-econômicas influenciam no posicionamento desses 

empreendedores a cerca da temática, e cabe ao poder público reunir ainda mais esforços para 

que o licenciamento ambiental se estabeleça mais plenamente. 

Palavras-chave: Lavagem de veículos, meio ambiente, política ambiental, sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

The importance of environmental licensing for the preservation of the environment leads and 

motivates discussions in several areas. In some situations the environmental permit is not yet 

established as instructed on the National Environmental Policy. Seeking to better understand 

the issue, the present study aimed to evaluate and discuss the views of owners and responsible 

for car washes, gas stations and car dealerships in the city of Ji-Parana located in the center of 

the state of Rondônia, northern Brazil, inserted in the Amazon biome, on the environmental 

licensing, seeking to consider social, economic and environmental issues. The city has the 

second largest state of the car fleet and a considerable number of companies offering car wash 

service, this activity which, by generating potentially polluting effluents and a large 

consumption of water (between 150L and 700 L), shows If subject to environmental licensing 

in accordance with national environmental policy. It was up therefore a survey of the 

exploratory and descriptive, in which a questionnaire was administered between day 21st of 

October 2015 and 28 October 2015, containing closed questions related to the review of 

environmental licensing in car washes, utilities cars and gas stations selected in the sample. It 

could be concluded that there are still projects that develop their activities without the 

environmental license and even some of those regular entrepreneurs or are in the process of 

regularization, still do not understand the environmental licensing as something relevant to 

their activity. Socio-economic issues influencing the placement of these entrepreneurs around 

the theme, and it is up to the government to gather further efforts for the environmental 

licensing is established more fully. 

 

Keywords: Washing vehicles , Environment, environmental policy , sustainability 
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1. INTRODUÇÃO 

 Durante décadas após a revolução industrial, desde o seu início no ano de 1760 até o 

ano de 1972, os problemas ambientais foram desconsiderados pela sociedade, os benefícios 

gerados pelo progresso econômico foram usados como justificativas pra que as pessoas não 

dessem importância para a proteção ambiental, como se a degradação ambiental fosse um 

"mal necessário". Apenas após o início de conferências internacionais como a de Estocolmo 

em 1972, o cuidado com o meio ambiente passou a ser considerado de forma considerável. 

 No Brasil, a preocupação com exigências de órgãos financeiros internacionais, 

impulsionou o governo a sancionar, em 1981, a lei 6938 que estabelece a Política Nacional de 

Meio Ambiente - PNMA, que fundamenta as ações voltadas para a proteção ambiental no 

país. Neste contexto, foi instituído o "licenciamento ambiental" como principal ferramenta 

utilizada na operacionalização da política. 

 A temática meio ambiente além de muito discutida, atualmente está presente nas 

mais diversas ações do homem. Ainda assim, muito precisa ser melhorado para que as futuras 

gerações vivam em um ambiente favorável ao desenvolvimento. 

  Além do uso sustentável dos recursos naturais é fundamental que as pessoas 

aprendam a desenvolver suas atividades, gerando o menor impacto possível à natureza, 

evitando a poluição do solo, do ar e da água. 

 A atividade de lava-jato, é um serviço oferecido na maioria das cidades brasileiras 

onde o poder aquisitivo e o consumo, principalmente em relação à utilização de automóveis, 

cresceram consideravelmente nos últimos anos, além disso, o crescimento da atividade 

também reflete-se pelo desejo dos proprietários de cuidarem dos seus automóveis, pela falta 

de tempo, além de restrições do uso de água em alguns condomínios (SEBRAE, 2012).  

 A cidade de Ji-Paraná possui a segunda maior frota de veículos automotores do 

estado de Rondônia, aproximadamente 77474 veículos automotores em janeiro de 2015, o que 

demonstra um crescimento aproximado de 30% em relação ao começo do ano de 2010, 

quando o número de veículos registrados era de 53677 (DENATRAN, 2015) . 

 Além de se desenvolver nos lava-jatos convencionais, a lavagem de automóveis 

como fonte geradora de renda pode ser encontrada também em postos de revenda de gasolina 

e nas lojas revendedoras de automóveis. Nos dois últimos casos, a lavagem se dá como uma 

atividade secundária ou apenas como apoio para as atividades principais. 

 A atividade de lavagem de veículos gera grande consumo de água e o desperdício de 

grande parte desse recurso. Entre 150 e 300 litros de água são consumidos na lavagem de um 



10 
 

automóvel em um lava rápido convencional, podendo chegar a 700 litros no caso de 

caminhões maiores (PETROPURO, 2015). 

  Além do consumo excessivo de água, a atividade gera resíduos sólidos e efluentes 

responsáveis pela degradação do meio ambiente sendo, portanto, um potencial poluidor do 

solo, dos recursos hídricos e até mesmo do ar. A água resultante da lavagem de automóveis 

pode conter surfactantes de vários tipos, biodegradáveis ou não, restos de poeira, fuligem, 

graxa, gasolina, e todo tipo de resíduo presente nos veículos automotores (ASEVEDO; 

JERÔNIMO, 2012).  

 A Política Nacional do Meio Ambiente, exige que empreendimentos que utilizem 

recursos naturais ou que tenham algum potencial poluidor sejam licenciados e geridos em 

concordância com a legislação, afim de que reduzam ao máximo o impacto ao meio ambiente 

e à saúde humana. 

Diante do exposto, o trabalho teve por objetivo geral identificar e discutir a opinião 

dos responsáveis  pela atividade de lava-jato tanto nos postos de lavagem convencionais 

quanto nas revendedoras de automóveis e em postos de combustíveis do município de Ji-

Paraná sobre o licenciamento ambiental . 

Como objetivos específicos, buscou-se identificar e discutir:  

 A situação atual dos lava-jatos da cidade de Ji-Paraná - RO em relação ao 

licenciamento ambiental; 

 As perspectivas dos sujeitos que representam empreendimentos não 

licenciados sobre o processo de licenciamento ambiental; 

 Os pontos de vistas dos sujeitos que já vivenciaram ou estavam vivenciando o 

processo de licenciamento ambiental. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 No Brasil, o licenciamento ambiental foi estabelecido pela Política Nacional do Meio 

Ambiente e regulamentado pela resolução nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente. 

 O licenciamento ambiental caracteriza-se como um procedimento administrativo 

pelo qual o órgão ambiental responsável licencia a localização, a instalação, a ampliação e a 

operação de empreendimentos cujas atividades exploram recursos ambientais, ou que sejam 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou ainda que, de algum modo, possam causar 

degradação ambiental, de acordo com o disposto na Resolução CONAMA nº 237/97. 
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O licenciamento mostra-se como o limitador das atividades econômicas 

potencialmente lesivas ao meio ambiente, de modo que gerem o menor impacto possível, 

tornando necessária a identificação dos mesmos com a intenção de estabelecer, de forma 

segura, um conjunto de nexos de causalidade suficientes para prever seus desenvolvimentos 

futuros (TAMBELLINE, 2012). 

Trata-se de uma ferramenta essencial para combater os crimes ambientais e para 

garantir o desenvolvimento sustentável, por contribuir para a ordem do crescimento 

econômico, evitar prejuízos à sociedade, evitar catástrofes industriais e a poluição de corpos 

hídricos (FERREIRA, 2010). 

A licença ambiental, é uma autorização governamental, na qual são exigíveis estudos 

ambientais para realizar atividades que utilizem recursos ambientais ou que possam causar 

degradação ambiental. Possui caráter preventivo, pois através do licenciamento pretende-se  

evitar impactos ambientais. O licenciamento atende em primeiro lugar questões globais como 

perda de biodiversidade e aquecimento global  e, em segundo, os direitos das gerações futuras 

(SÁNCHEZ, 2013). 

 Em geral, o processo de licenciamento ambiental das empresas, considerando a 

atividade de lava-jato, pode ser entendido como uma comparação entre os processos 

utilizados no tratamento dos efluentes gerados pela execução da atividade com o que é 

recomendado pela legislação vigente,  buscando a garantia da maior qualidade ambiental 

possível (PÁDULA;  SILVA, 2005). 

 A lavagem de veículos é uma atividade impactante ao meio ambiente, portanto, a 

instalação e funcionamento desse tipo de atividade como fonte de renda requer o 

licenciamento ambiental, que deve estar em concordância com as seguintes legislações: 

Constituição Federal, art. 225; Lei nº 6.938/81; Lei Nº 9605/98; Lei Nº 12305/2010; 

Resoluções CONAMA 237/97, 273/2000 e 357/2015 (SEBRAE, 2012). 

2.2 INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELO LICENCIAMENTO 

 Em vários países, principalmente nos desenvolvidos e nos emergentes, leis e códigos 

regem os processos de licenciamento e controlam a atividade de lava-jato, além de outras 

atividades potencialmente poluidoras. Em 1972, a I Conferência Mundial do Meio Ambiente 

foi realizada em Estocolmo, um marco que mudou  o pensamento do mundo em relação ao 

meio ambiente, e a partir de então, as questões ambientais passaram a fazer parte das políticas 

dos países mais desenvolvidos e também dos países em desenvolvimento (BRASIL, 2009). 
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 É uma obrigação legal compartilhada entre os órgãos estaduais e o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, ambos 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. O IBAMA atua, 

principalmente, no licenciamento de grandes projetos de infra-estrutura que envolvam 

impactos em mais de um estado e nas atividades do setor de petróleo e gás na plataforma 

continental. 

 Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento 

ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

nacional ou regional [...] (BRASIL, 1997). 

 

 Dentro dos limites do estado de Rondônia, as atividades delegadas pela união de 

acordo coma resolução CONAMA 237/1997, são de responsabilidade da Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia - SEDAM RO.  

 Parte da responsabilidade do estado pôde ser divida com os municípios e algumas 

cidades do interior que contam com secretaria municipal de meio ambiente e autonomia 

comprovada como Cacoal, Vilhena, Ariquemes e também a cidade de Ji-Paraná passaram a 

controlar os licenciamentos de atividades de impactos considerados menores e locais. Já que 

no Art. 6º da CONAMA 237  fica clara a responsabilidade dos municípios sobre o 

licenciamento. 

 Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da 

União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e 

daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio 

(BRASIL, 1997). 

 A partir do dia 27 de março de 2013, após a assinatura do Termo de Cooperação 

Técnica com a SEDAM (DOE nº 2184 de 27/03/13), a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

passou a ter competência e responsabilidade de realizar o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades considerados de baixo impacto ou de impacto local, através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA.   

 A lei mais atual do município que dispõe sobre o licenciamento ambiental é a Lei de 

Nº 2801 do dia 10 de abril de 2015. De acordo com o 11º artigo desta lei, compete ao 

município, no exercício de sua competência de controle, expedir de acordo com a 

necessidade, documentos de Autorização Ambiental - AA, Viabilidade Ambiental, Licença 

Municipal de Extração Mineral, Licença Ambiental Simplificada - LAS, Licença Municipal 

de Localização - LML, Licença Municipal de Instalação - LMI, Licença Municipal de 

Operação - LMO e Licença de Operação e Regularização.  
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2.3 EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 A resolução CONAMA 237/2000, além de atribuir as responsabilidades aos devidos 

organismos licenciadores, em seu Anexo I lista as atividades causadoras de impacto 

considerável a serem licenciadas como as indústrias em geral, obras civis, trabalhos que 

envolvam a extração e uso de recursos naturais, entre outros. São eles os empreendimentos e 

atividades que utilizam  recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.  

 Para o município de Ji-Paraná, o serviço de lava-jato de veículos está listado entre as 

atividades consideradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), como 

serviço auxiliar de atividade econômica, nos anexos I e II da instrução normativa Nº 

001/2014,  que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental e simplificado a 

serem concedidos, instrução essa, aprovada pelo decreto Nº 2841/GAB/PM/JP/2014. As lojas 

de automóveis que ofereçam o serviço de lava-jato e de assistência mecânica, também se 

enquadram nessas condicionantes, e a partir do ano de 2015 a renovação das licenças 

ambientais destas, estão sendo transferidas para o âmbito municipal. 

 Diferentemente dos revendedores de veículos e dos lava-jatos convencionais que 

podem ser licenciados pelo município, os postos revendedores de combustíveis do estado de 

Rondônia devem ser licenciados pelo órgão estadual (SEDAM), já que não é considerada 

como atividade de menor impacto. 

2.4 CLASSIFICAÇÃO E PROCEDIMENTO 

 O município, através do anexo II da instrução normativa Nº 001/2014, em 

conformidade com suas atribuições de órgão licenciador, considera a atividade de lava-jato 

como sendo de grau II ou possuindo médio grau degradante/poluidor.  

 De acordo com a SEMEIA, os lava-jatos que já funcionavam sem a licença antes do 

ano de 2013 devem ser licenciados com uma LOR (licença de operação e recuperação). A 

LOR autoriza a continuidade da operação do empreendimento desde que esse se 

responsabilize pelo ambiente de possíveis áreas contaminadas e seja readequado em relação à 

proteção ambiental. 

 Já os empreendimentos que começaram suas atividades após o ano de 2013, devem 

seguir o processo de licenciamento convencional. Dentre as determinações da Resolução 

CONAMA 273/2000, destaca-se o artigo 4º que exige a licença prévia ou de localização, a 

licença de instalação e a licença de operação para todas as atividades pesquisadas. Conforme 

figura 1. 
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Figura 1: Licenças Ambientais de acordo com Res. CONAMA 237/97. 
Fonte: Adaptado da Res. CONAMA 237/97. 

 Para a liberação da licença ambiental compete ainda, ao órgão responsável, exigir o 

tratamento prévio do efluente gerado, que se dá através da instalação e utilização de caixa de 

areia e caixa separadora de água e óleo, como forma de reduzir os poluentes presentes.   

 O lançamento dos efluentes provenientes da atividade no meio ambiente, deve ser 

cumprido  de acordo com o que determina a Resolução CONAMA 357/05, que dispõe sobre 

as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

2.5 DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO 

 Desfrutar de um meio ambiente saudável é um direito de todos, bem como mantê-lo 

em equilíbrio faz-se um dever. O Art. 225 da Constituição Federal de 1988 dá essas garantias 

e providências. 

 Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 O licenciamento ambiental pode ser entendido como uma das importantes 

ferramentas pra que o direito ambiental seja garantido. Porém existem algumas dificuldades a 

cerca da sua execução, principalmente por ainda não ter sido efetivado completamente no 

Brasil e muitas cidades ainda não possuírem autonomia técnica, contribuindo para a 

sobrecarga dos estados. À exemplo, cita-se o estado de Rondônia, onde poucas cidades 

possuem secretaria municipal de meio ambiente, até a própria cidade de Ji-Paraná, que mesmo 
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sendo a segunda maior do estado, só criou uma secretaria especificamente de meio ambiente a 

partir do ano de 2013. 

 Outra dificuldade que permeia os órgãos licenciadores, mais especificamente a 

SEMEIA de Ji-Paraná, considerando também a atividade de lava-jato, caracteriza-se pelo fato 

de grande parte dos empreendimentos ainda exercerem suas atividades sem o licenciamento 

ambiental e de precisarem tramitar o processo de muitos deles considerando essas 

peculiaridades, já que a Res. 237 do CONAMA admoesta que o licenciamento seja feito de 

forma sistêmica através de licença de localização, de instalação e por fim de operação, para 

que então o empreendimento se estabeleça e funcione. 

 Os responsáveis por empreendimentos que possuem não conformidades com o 

licenciamento ambiental, seja em qualquer fase do licenciamento que estiver, em âmbito  

federal, são considerados criminosos de acordo com o Art. 60 da lei N 9605/98. Porém 

acrescentou-se uma regularização normatizada através da MP Nº 2163-41/2001, ofertando a 

esses empreendimentos irregulares a possibilidade de regularizarem-se através da celebração, 

entre o IBAMA e o empreendedor, de um termo de compromisso que destina-se, 

exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelos 

empreendimentos em regularização possam promover as necessárias correções de suas 

atividades exigidas pelo IBAMA (TCU; IBAMA, 2004). 

 Os empreendimentos que operam sem o licenciamento ambiental, podem e devem 

conquistar a regularidade. A SEMEIA - Ji-Paraná, assim como a maioria das secretarias, se 

deparam a todo tempo com esse tipo de situação e realizam o licenciamento desses 

empreendimentos considerando a adequação dos mesmos, como se fosse um licenciamento 

corretivo, onde a formalização do processo requer a apresentação conjunta de documentos, 

estudos e projetos previstos para as fases de LP, LI e LO.  

2.6 QUALIDADE AMBIENTAL  

 A busca dos consumidores por uma maior qualidade nos serviços mostra-se mais 

intensificada a cada dia, bem como é percebida a necessidade de que as empresas garantam 

uma melhor qualidade, seja na fabricação de seus produtos ou seja na prestação de seus 

serviços.  

 É importante que o empreendimento atenda as variáveis que determinam as 

preferências do público, isso garante que não entre em estagnação e permaneça mais tempo no 

mercado. A qualidade deve estar presente em qualquer tipo de instituição, mas sobretudo, 
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naquelas que prestam serviços, pois atender bem ao cliente é garantir lucratividade, novos 

clientes, confiabilidade, competitividade e eficiência (TEIXEIRA et. al, 2006). 

 Faz-se um desafio motivar as pessoas em relação ao consumo mais consciente, 

porém, um lava-jato que busca a qualidade ambiental favorece muito esse processo, a medida 

que essa, mostra-se importante não só para alguns consumidores mais conscientes, mas ainda 

para que as leis sejam cumpridas e também para que o meio ambiente seja poupado. 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DA PESQUISA 

 A pesquisa foi realizada na cidade de Ji-Paraná, localizada na região central do 

estado de Rondônia e pertencente a região amazônica brasileira. Possui uma área de 

6897 km², população estimada de 129242 habitantes em 2014, e possui também a segunda 

maior frota de veículos automotores do estado. Trata-se de aproximadamente 1 automóvel pra 

cada 6 habitantes e 1 moto para cada 3 habitantes. Aproximadamente 70% do PIB da cidade é 

composto pela prestação de serviços, seguido pela produção agropecuária e indústria 

respectivamente (IBGE, 2015). 

 Atualmente a cidade dividi-se oficialmente em três distritos, o 1º onde localiza-se o 

principal centro comercial e administrativo, o 2º onde reside a maior parte da população e 

ainda um distrito industrial. 

 A pesquisa foi realizada no 1º e no 2º distrito, pois neles encontrou-se o quantitativo 

mais significativo das empresas onde os serviços são oferecidos, principalmente os de lava-

jatos convencionais, tal como visto na Figura 2. 
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Figura 2: Distritos da cidade de Ji-Paraná RO. 
Fonte: O organizador.  

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

 Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, exploratória e descritiva, já que têm 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com a problemática abordada, visando torná-

la mais clara, além do aprimoramento de idias sobre o licenciamento ambiental, em meio aos 

empreendimentos que utilizam a lavagem de veículos como fonte de trabalho (KAUARK et. 

al, 2010). 

  Ainda, de acordo com KAUARK (2010) e demais autores, a pesquisa pode ainda ser 

caracterizada como documental e de levantamento, já que, além do levantamento 

bibliográfico realizado através da análise de outros trabalhos científicos da área, foram 

consideradas ainda, análises de alguns processos juntamente à SEMEIA. 

3.3 AMOSTRAGEM  

 O universo pesquisado neste trabalho foi o de proprietários e responsáveis por 

empresas de lava-jatos da cidade, incluindo postos de revenda de combustíveis e de 

automóveis localizados nas zonas comercial e residencial, onde localiza-se a maioria desses 

empreendimentos. 

 De acordo com o informado pelo Departamento de Arrecadação da Prefeitura de Ji-

Paraná, existiriam 20 lava-jatos convencionais (aqueles que possuem os setores para lavagem, 

limpeza interior, administração e entrega dividindo um mesmo ambiente, normalmente 
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rústico) em atividade até o mês de outubro de 2015. Porém, foram considerados 30 lava-jatos 

na amostra,  pois no campo percebeu-se a existência de um número consideravelmente maior 

do que o informado pela prefeitura. 

  Ainda, aproximadamente 40 postos de gasolina,  dos quais foram considerados na 

amostragem apenas 4, sendo aqueles que apresentaram o lavador dentre os serviços 

oferecidos. 

Foram consideradas ainda na amostragem as 8 maiores concessionárias de 

automóveis da cidade, sendo que essas também possuem lava-jato dentre os seus serviços. 

3.4 COLETA DE DADOS E INTERPRETAÇÃO  

 Buscou-se através da pesquisa, conhecer a opinião dos proprietários sobre a relação 

entre o exercício da atividade dos empreendimentos com o licenciamento ambiental, 

considerando a atividade de lavagem de veículos automotores. Compreender o perfil social 

desses ramos de empresas, como: o grau de instrução e de conhecimento dos responsáveis 

pela atividade, a situação legal em que se encontram e ainda a concepção dos mesmos sobre a 

importância do licenciamento ambiental como instrumento de apoio ao cuidado com o meio 

ambiente. 

 Para tanto, foi aplicado um questionário aos proprietários ou responsáveis pelas 

empresas. O mesmo possuíra 10 questões cujas respostas foram fechadas. As questões foram 

desenvolvidas de forma a categorizar os amostrados de acordo com os objetivos da pesquisa, 

algumas questões só puderam ser respondidas caso o empreendimento já possuísse o 

licenciamento ambiental ou estivesse em processo de licenciamento, bem como algumas só 

puderam ser respondidas pelos que não possuíam o licenciamento ambiental, conforme o 

Quadro 1. 

 Além das respostas do questionário citado, foram considerados ainda na pesquisa, 

relatos feitos durante conversas informais. 
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Quadro 1:  Questionário relacionado aos objetivos da pesquisa. (Continua) 

OBJETIVO QUESTÕES 

 

Identificar e discutir a situação atual dos 

lava-jatos da cidade de Ji-Paraná - RO em 

relação ao licenciamento ambiental; 

 

 (2) Em que situação encontra-se o 

licenciamento ambiental do 

empreendimento? 

Identificar e discutir as perspectivas dos 

sujeitos que representam 

empreendimentos não licenciados sobre o 

processo de licenciamento; 

 

 (1) Grau de instrução escolar do entrevistado 

 

 (3) Sobre a existência e importância do 

licenciamento ambiental, conhece e defende, 

conhece mas acha dispensável ou desconhece? 

 

 (4) Qual situação melhor representa a realidade a 

cerca do licenciamento ambiental, simples 

maneira de arrecadar impostos ou principal 

instrumento de controle? 

 
 (5) Como considera o seu grau de conhecimento 

sobre as leis que se aplicam ao licenciamento 

ambiental? 

 

 (6) Pretende aderir ao licenciamento 

ambiental?  

 

 (7) Qual fator melhor expressa a falta de 

interesse pelo licenciamento ambiental por 

parte do seguimento 

Identificar e discutir os pontos de vistas 

dos sujeitos que já vivenciaram ou 

estavam vivenciando o processo de 

licenciamento. 

 (1) Grau de instrução escolar do entrevistado 

 

 (3) Sobre a existência e importância do 

licenciamento ambiental, conhece e defende, 

conhece mas acha dispensável ou desconhece? 

 

 (4) Qual situação melhor representa a realidade a 

cerca do licenciamento ambiental, simples 

maneira de arrecadar impostos ou principal 

instrumento de controle? 

 
 (5) Como considera o seu grau de conhecimento 

sobre as leis que se aplicam ao licenciamento 

ambiental? 

 

 (8) Enfrentou/enfrenta dificuldades no 

processo? 
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Quadro 2:  Questionário relacionado aos objetivos da pesquisa. (Conslusão) 

 

 Identificar e discutir os pontos de vistas 

dos sujeitos que já vivenciaram ou estavam 

vivenciando o processo de licenciamento. 

 

 

 (9) Como descreveria o sistema de 

licenciamento ambiental, considerando o 

órgão ambiental responsável? 

 

 (10) Quais das etapas do licenciamento 

ambiental você considerou/considera como 

tendo os maiores graus de dificuldades? 

 
Fonte: O organizador. 

 Na questão 10 mencionada no Quadro 1, foi proposta a escolha de três dentre seis 

etapas citadas pelo autor, colocando-as em um "pódio" de acordo com o que consideraram 

como representando o primeiro maior grau de dificuldade, o segundo maior grau de 

dificuldade e o terceiro maior grau de dificuldade. Foram somados três pontos para cada etapa 

marcada como 1º maior grau, dois pontos para cada etapa marcada como 2º maior grau e um 

ponto para cada uma delas marcada como 3º maior grau em cada questionário aplicado. A 

verificação das opções para cada questionário, e os pontos contabilizados, resultaram nos 

gráficos 1, 2 e 3 dos resultados e discussões. 

 O questionário possuiu uma introdução na qual estava descrito o objetivo da 

pesquisa, bem como a garantia de que as respostas seriam confidenciais, com finalidade 

estritamente acadêmica e de que em nenhum momento os dados pessoais ou da empresa 

pudessem ser revelados ou compartilhados, conforme o Apêndice A.  

 Foi respondido mediante a presença do pesquisador, de forma que, sempre que  

surgissem dúvidas sobre as questões, as mesmas pudessem ser esclarecidas por quem 

elaborou o questionário. 

 Após realizada a coleta, os dados foram tabulados no programa Microsoft Office 

Excel 2007 para posterior geração de tabelas e gráficos, além da análise e interpretação dos 

mesmos para que então os resultados pudessem ser gerados, esclarecidos e discutidos. 

 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram localizados apenas 4 postos de combustível dentre os 40 citados pela 

prefeitura, onde o serviço de lava-jato oferecido era de responsabilidade dos mesmos, em 

outros postos os lavadores eram arrendados ou apenas localizavam-se próximo ao pátio, e 

portanto, licenciados separadamente, porém, pôde-se afirmar que a maioria dentre os postos 

não possui o serviço como atividade considerável, sendo que o serviço efetivamente prestado 

é o de venda de combustível, ou seja, o abastecimento de veículos.   
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 O mapa que segue mostra a localização dos empreendimentos pesquisados para 

melhor compreensão de aspectos sócio-ambientais, Figura 3. 

 

 

Figura 3: Localização das empresas onde foram coletados os dados da pesquisa. 
Fonte: O organizador. 

 

 Através da ida para o campo, verificou-se a ocorrência de lava-jatos funcionando 

muito próximos a igarapés. Alguns deles, estão localizados a menos de 10 metros desses 

mananciais, o que somado ao desenvolvimento de outras atividades, ou até mesmo dos 

residentes, ocasiona consequentemente um agravamento na vulnerabilidade desses ambientes.  

 Além dos riscos para aqueles que trabalham com os produtos usados na lavagem dos 

veículos, os resíduos oriundos da atividade podem prejudicar estes igarapés. Trata-se de 

resíduos tóxicos para os organismos aquáticos, uma vez que alteram o pH da água, podendo 

colocar em risco até mesmo o abastecimento de água para o consumo, caso ocorra a 

penetração no solo e nos aquíferos, por formar misturas tóxicas e corrosivas, mesmo na forma 

diluída (BOGARIM et. al, 2014). 

 A Tabela 1 apresenta a escolaridade dos entrevistados. Essa informação mostrou-se 

importante, já que o nível de educação reflete o grau de preocupação dos mesmos com o meio 

ambiente e a capacidade de compreensão das leis que imperam sobre o desenvolvimento da 

atividade. 

 

- 
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Tabela 1: Grau de instrução escolar do entrevistado. 

Tipo do 

empreendimento 

Primário (1º ao 

4º ano) 

Ensino 

fundamental (5º 

ao 8º ano) 

Ensino médio  Ensino superior 

Lava-jatos 

convencionais 

 

2 (7%) 10 (33%) 12 (40%) 6 (20%) 

Concessionárias 

de automóveis 

 

- - 1 (12%) 7 (88%) 

Postos de  

Combustível 
- - 3 (75%) 1 (25%) 

Fonte: O organizador. 

 

 Dentre os proprietários dos lava-jatos convencionais, 22 (73%) alegaram possuir o 

ensino fundamental completo ou incompleto, ou o ensino médio completo ou incompleto, 

sendo que entre esses, nenhum declarou estar estudando no momento. 20%, mais 

especificamente seis, disseram ter chegado ao ensino superior, sendo que apenas dois desses 

declararam ter completado. Apenas 2 dos 30 entrevistados possuem apenas o ensino primário 

incompleto. 

 Dentre os  responsáveis pelas concessionárias de automóveis, 1 possui nível superior 

e os outros 3 declararam estarem cursando. 

 Nos postos de combustível pesquisados, 3 declararam ter o ensino médio completo e 

um declarou ter o ensino médio incompleto. 

 É importante notar que apenas dentre os proprietários dos lava-jatos convencionais 

percebe-se a ocorrência daqueles que possuem apenas o ensino básico como instrução escolar. 

 A escolaridade é importante no processo de formação da consciência do cidadão. A 

escola não pode se ausentar das discussões a cerca do exercício da cidadania, já que entende-

se como urgente a necessidade de  que a dimensão socioambiental se estabeleça no processo 

de enfrentamento de problemas ambientais (DIAS; CARNEIRO 2012).  

 Com relação a possuir ou não licença ambiental os resultados apresentam-se na 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Situação em que se encontra o licenciamento ambiental. 

Tipo do 

empreendimento 

Possui licença 

ambiental 

(operação) 

Em processo de obtenção 

(Localização ou instalação) 

Não possui 

licença 

ambiental 

Lava-jatos 

convencionais 

 

10 (33%) 18 (60%) 2 (7%) 

Concessionárias de 

automóveis 

 

8 (100%) - - 

Postos de 

combustível 
4 (100%) - - 

Fonte: O organizador. 

 

 A maioria dos lava-jatos convencionais não possuem a licença, sendo que 60% 

desses, alegaram estar em processo de licenciamento, ou seja, apesar de operarem sem a 

devida licença ambiental, estão trabalhando juntamente com a SEMEIA para conquistarem a 

conformidade. Apenas dois deles confessaram ainda não ter dado entrada no processo de 

licenciamento. 

 Tanto nas Concessionárias de automóveis quanto nos postos de gasolina, a licença de 

operação foi declarada presente em 100% dos empreendimentos.  

 Os proprietários dos dois lava-jatos que não possuem a licença ambiental e nem 

encontram-se em processo de licenciamento, afirmaram durante a 6ª questão, que pretendem 

esperar por cobranças mais efetivas do órgão fiscalizador responsável, ou seja, apesar de 

conhecerem a necessidade do licenciamento, admitem não ter interesse a menos que sejam 

cobrados pelos responsáveis. 

 Ainda, de acordo com a questão 7 do questionário, o fator que melhor representa a 

falta de interesse pelo licenciamento ambiental por parte do seguimento, é a burocracia 

envolvida no processo. 

 Na Tabela 3, podem ser verificadas as opiniões dos empreendedores sobre a 

importância do licenciamento ambiental, se concordam ou não com o sistema.  

Tabela 3: Opinião sobre a existência e importância do licenciamento ambiental. 

Tipo do empreendimento 
Conhece e 

defende 

Conhece mas acha 

dispensável 
Desconhece 

Lava-jatos convencionais 

 
28(94%) 1 (3%) 1 (3%) 

Concessionárias de 

automóveis 

 

8 (100%) - - 

Postos de combustível 4 (100%) - - 
Fonte: O organizador. 
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 Para a grande maioria dos proprietários dos lava-jatos convencionais (94%), o 

licenciamento ambiental é conhecido e defendido, porém, considerável parte desses, 

afirmaram que defenderiam com mais afinco, se o poder público cumprisse com suas 

obrigações, no sentido de oferecer a contrapartida de apoiar mais a classe, garantindo uma 

fiscalização mais justa, além de garantir o saneamento básico mais efetivo. Pois, do que 

adianta o empresário investir para cuidar do meio ambiente e atender às leis, se o município 

não dispõe de rede de esgoto e de microdrenagem o suficiente pra atender a população? 

 Todos os responsáveis pelas concessionárias e pelos postos de combustível, 

defenderam o licenciamento ambiental. 

 A opinião sobre o que melhor pode representar a realidade a cerca do licenciamento 

ambiental está demonstrada na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Opinião sobre o que melhor representa a realidade sobre o licenciamento ambiental. 

Tipo do 

empreendimento 

Maneira de o poder 

público arrecadar 

mais impostos 

Principal instrumento 

de controle do meio 

ambiente 

Não 

souberam/quiseram 

responder 

Lava-jatos 

convencionais 

 

16 (53%) 14 (47%) - 

Concessionárias de 

automóveis 

 

- 7 (88%) 1 (12%) 

Postos de 

combustível 
1 (25%) 3 (75%) - 

Fonte: O organizador.  

  

 16 (53%) dos entrevistados afirmaram que o licenciamento ambiental trata-se de uma 

simples maneira de o poder público arrecadar mais impostos. O que demonstra certa 

contradição em relação a opinião sobre a importância do licenciamento, já que a grande 

maioria alegou defendê-lo. Os outros 14 (47%) reconhecem o licenciamento ambiental como 

o principal instrumento de controle, para que o meio ambiente seja cuidado. 

 Os responsáveis pelas concessionárias de automóveis consideraram a realidade a 

cerca do licenciamento ambiental, como o principal instrumento de controle para que o meio 

ambiente seja cuidado. 

 Já os responsáveis pelos postos de gasolina, apesar de divididos, reconheceram na 

sua maioria, também como instrumento de controle. 

 O investimento financeiro cobrado pelo poder público para a realização do 

licenciamento ambiental, é percebido como excessivo para os micro-empreendedores, 
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gerando resistência e levando-os, muitas vezes, à uma concepção de que o licenciamento 

ambiental se estabelece como mais uma maneira de se arrecadar impostos. 

 De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

os problemas mais frequentemente citados como fatores que dificultam a regularização 

ambiental em indústrias brasileiras no ano de 2006 permaneceram sendo: os requisitos 

exagerados relacionados com a regulamentação ambiental (59,9%), seus custos elevados 

(53,1%) e sua complexidade (50,3%). 

 Como os entrevistados consideraram o próprio grau de conhecimento sobre a 

legislação que se aplica ao licenciamento ambiental pode ser viso na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Como é considerado o grau de conhecimento sobre a legislação que se aplica ao 

licenciamento ambiental. 

Tipo do 

empreendimento 
Elevado Moderado Baixo Nulo 

Lava-jatos 

convencionais 

 

3 (10%) 14 (47%) 8 (26%) 5 (17%) 

Concessionárias 

de automóveis 

 

- 6 (76%) 1 (12%) 1 (12%) 

Postos de  

Combustível 
- 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 

Fonte: O organizador.  

 

 Apenas três (10%) dos proprietários de lava-jatos convencionais, reconheceram o 

grau de conhecimento pessoal sobre as leis que se aplicam ao licenciamento ambiental da 

atividade, como elevado. Quase metade (47%), considerou seu conhecimento como 

moderado. Os outros 43 %, admitiram possuir um conhecimento baixo ou nulo sobre essas 

leis. 

 Dentre os responsáveis pelas concessionárias, 76% reconheceu seu grau de 

conhecimento como moderado. Vale ressaltar, que embora esses tenham demonstrado mais 

conhecimento do que os proprietários de lavadores convencionais, nenhum deles caracterizou 

seus conhecimentos como tendo um grau elevado. 

 Os responsáveis pelos postos de gasolina, admitiram seu conhecimento sobre as leis, 

como variado de nulo à moderado. 

 O empreendedor, durante o processo de licenciamento, precisa ser auxiliado por um 

técnico capacitado. Além do conhecimento necessário para a execução dos projetos cobrados, 

esse consultor é quem deveria dispor de forma mais efetiva o conhecimento pertinente sobre 
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as leis que regem o licenciamento da empresa contratante. Porém, em muitos casos, ocorre 

que os empreendedores sentem-se pouco assistidos por seus técnicos, e por deterem pouco 

conhecimento sobre seus direitos e deveres, acabam perecendo em um processo mais oneroso 

e cansativo. 

 Mostra-se importante o estabelecimento de não apenas um contrato de trabalho entre 

o empreendedor e o consultor, mas de uma parceria para que ambos se entendam e possam 

tornar claras sua obrigações diante do processo de licenciamento, para que também, não fique 

o técnico contratado como refém caso o empreendedor demostre má vontade no processo, 

atrasando a entrega de documentos e pagamento de honorários. 

 Bucher-Maluschke (2007) considera, que na visão das pessoas em relação as leis e 

suas aplicações, ainda existam muitas lacunas e distorções. Observando-se assim, a 

importância da interdisciplinaridade como arma na luta para se quebrar paradigmas 

tradicionais, para que se ocorra a adaptação às transformações consequentes do rápido 

desenvolvimento tecnológico. 

 A Tabela 6 demonstra se os empreendimentos que declaram possuir o licenciamento 

ou que estavam em processo enfrentaram dificuldades. 

 

Tabela 6: Enfrentou ou enfrenta dificuldade no processo de licenciamento ambiental? 

Tipo do empreendimento Sim Não Desconhece 

Lava-jatos convencionais 

 
17 (61%)  9 (32%) 2 (7%) 

Concessionárias de automóveis 

 
2 (25%) 6 (75%) - 

Postos de combustível 3 (75%) 1 (25%) - 
Fonte: O organizador. 

 

 A maior parte 17 (61%) dos proprietários de lavador convencional afirmaram que 

sim, tiveram ou estão tendo alguma dificuldade. Outros 9 (32%) disseram que não. e apenas 

dois deles desconheceram. 

 75% dos responsáveis pelas concessionárias não constataram ter havido alguma 

dificuldade, sendo que apenas 25% declararam que a empresa passou por alguma dificuldade 

para obter a licença. 

 75% dos responsáveis pelos postos de combustível afirmaram ter enfrentado alguma 

dificuldade durante o processo de licenciamento ambiental. 
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 A Tabela 7 representa o modo como os proprietários ou responsáveis pelos 

empreendimentos descreveram o sistema de licenciamento ambiental, considerando o órgão 

ambiental responsável. 

 

Tabela 7: Descrição do sistema de licenciamento ambiental considerando o órgão ambiental 

responsável. 

Tipo do 

empreendimento 
Muito eficiente Eficiente Pouco eficiente Nada eficiente 

Lava jatos 

convencionais 

(SEMEIA) 

 

2 (7%) 18 (65%) 4 (14%) 4 (14%) 

Concessionárias 

de automóveis 

 

1(25%) 6 (75%) 1 (25%) - 

Postos de  

Combustível 

(SEDAM) 

- 3 (75%) - 1 (25%) 

Fonte: O organizador. 

 

 65% dos proprietários dos lavadores convencionais, descreveram o sistema de 

licenciamento ambiental considerando a SEMEIA como eficiente e 7% como muito eficiente. 

Sendo que 8 (28%) consideraram pouco ou nada eficiente. 

 A maioria dentre os responsáveis pelas concessionárias, consideraram como 

eficiente, apenas 1 deles como muito eficiente, e o outro como pouco eficiente. É importante 

salientar, que dentre essa classe, a renovação do licenciamento nos anos atuais deve ser feita 

pelo município, porém nem todas as concessionárias já estão de fato sob a responsabilidade 

do município, algumas ainda desfrutam da licença estadual. Estando passíveis de 

comparações sobre essa questão, apenas os lavadores e os postos. 

 Nenhum dos entrevistados nos postos de combustível admitiu o sistema de 

licenciamento como muito eficiente. Porém a maioria considerou como eficiente, e 1/4 

considerou como nada eficiente. 

 A legislação embora profundamente discutida dentre os órgãos fiscalizadores e no 

meio acadêmico, ainda não é compreendida em sua totalidade, menos ainda por aqueles 

empreendedores que não possuem formação alguma na área. Portanto, o papel da 

administração pública na proteção ambiental e na execução das leis, não se faz plenamente 

eficiente e eficaz (MARQUES, 2012). 
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 Os Gráficos 1, 2 e 3 representam respectivamente a opinião dos proprietários de 

lava-jatos convencionais, dos responsáveis pelas concessionárias de automóveis e dos 

responsáveis pelos postos de combustível, sobre etapas do licenciamento ambiental, as quais 

consideraram como tendo maiores graus de dificuldade (questão 10 mencionada no Quadro 

1).  

 O Gráfico 1 representa os pontos atribuídos pelos entrevistados dos lava-jatos 

convencionais aos obstáculos  do licenciamento ambiental de acordo com os graus de dificuldade que 

cada um representa. 

 

 

Gráfico 1: Obstáculos para o licenciamento ambiental considerando os graus de dificuldade que cada 

um representa de acordo com os responsáveis pelos lava-jatos convencionais. 
Fonte: O organizador. 

 Para os proprietários de lavadores convencionais, as situações que mais representam 

as dificuldades enfrentadas pelo segmento, são respectivamente, o pagamento de taxas 

administrativas e de análise de estudos cobradas pela SEMEIA, a contratação e pagamento 

dos honorários do consultor/consultoria ambiental e os investimentos necessários para atender 

às exigências do órgão ambiental. É importante esclarecer que foram considerados como 

investimentos para atender às exigências, o gasto com a adequação do ambiente de trabalho e 

da estruturação de filtros e fossas. 

 A Res. CONAMA 237/1997 considera que os estudos necessários ao processo 

devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados e que as despesas desses 

estudos são de responsabilidade do empreendedor, ainda, que o custo de análises para a 

obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido por dispositivo legal, visando o 

ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas geradas ao órgão ambiental competente. 
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 Para a SEMEIA, os valores das taxas de licenciamento e autorização ambiental estão 

relacionados no ANEXO DO DECRETO N. 1265/GAB/PM/JP/2013. Para cada tipo de 

licença no caso dos lava-jatos, a taxa pode variar entre R$ 399,00 e R$ 2.982,00, dependendo 

do porte e da área construída do empreendimento. 

 Fica evidente, que dependendo do rendimento da empresa, o licenciamento 

ambiental pode se mostrar como algo limitador para o desenvolvimento econômico. E cabe à 

todos os atores envolvidos no processo, a responsabilidade de pensar estratégias para garantir 

que essas empresas consigam se desenvolver economicamente de forma sustentável. 

 Outra discussão importante, caracteriza-se pelo fato de existir uma concorrência 

injusta entre os lavadores licenciados e os não-licenciados. Muitos empreendedores que 

investiram para obter a licença, alegam se sentirem lesados por aqueles que não possuem a 

licença, já que os mesmos, por investirem menos, conseguem atrair clientes por cobrar menos 

pelos serviços. 

A concorrência que permeia os lava jatos está relacionada principalmente com o 

preço, ainda assim, é importante que o empreendedor preste um serviço de qualidade, com um 

bom preço e compatível com a legislação ambiental vigente. (FERREIRA, 2010) 

 O Gráfico 2 representa os pontos atribuídos pelos entrevistados das concessionárias de 

automóveis aos obstáculos  do licenciamento ambiental de acordo com os graus de dificuldade que 

cada um representa. 

 

Gráfico 2: Obstáculos para o licenciamento ambiental e os graus de dificuldade que cada um 

representa de acordo com os responsáveis pelas concessionárias de automóveis. 
Fonte: O organizador. 
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 Para os responsáveis pelas concessionárias de automóveis, as situações que mais 

representam as dificuldades enfrentadas, são respectivamente, os investimentos necessários 

para atender às exigências do órgão ambiental, o comprometimento com as condicionantes 

impostas pelo órgão licenciador, que está relacionado aos relatórios de monitoramento, à 

renovação da licença a cada dois anos e afins, e em terceiro, a obtenção dos documentos 

(ART, certidões, comprovantes, projetos...) necessários para a formalização do processo. 

 Requisitos exagerados da regulamentação ambiental, seus custos elevados e sua 

complexidade, são apontados como situações que mais provocam atritos entre empresas 

relacionadas à industria de borracha, edição e impressão e refino de petróleo com os órgãos 

ambientais (CNI, 2007). 

 O Gráfico 3 representa os pontos atribuídos pelos entrevistados dos postos de combustível 

aos obstáculos  do licenciamento ambiental de acordo com os graus de dificuldade que cada um 

representa. 

 

Gráfico 3: Obstáculos para o licenciamento ambiental e os graus de dificuldade que cada um 

representa de acordo com os responsáveis pelos postos de combustível. 
Fonte: O organizador. 

 Os responsáveis pelos postos de combustível, apontaram que a etapa que mais 

representa dificuldade no processo de licenciamento ambiental é a compreensão dos requisitos 

legais associados, em seguida, o pagamento de honorários dos consultores, as taxas 

administrativas e obtenção dos documentos, e por fim, consideraram os investimentos 

necessários para atender às exigências do órgão ambiental. 

 Instrumentos legais como leis, decretos, portarias e resoluções nos âmbitos federal, 

estadual e municipal relacionados ao licenciamento ambiental são muito numerosos de acordo 
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com pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria. Muitas vezes esses instrumentos 

fazem-se contraditórios e conflitantes e dificultam a compreensão até mesmo daqueles que 

lidam diretamente com a área de direito. 

 Em muitos casos, ocorre atraso no licenciamento decorrente da burocracia envolvida 

nas agências ambientais, concomitante com a falta de pessoal qualificado, de organização e de 

padronização de metas e exigências (ROSE, 2014).  

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa mostrou-se favorável para que ocorra uma melhor compreensão sobre o 

que os empreendedores dos segmentos pensam sobre o licenciamento ambiental. Apesar de o 

enfoque principal ser dado aos lavadores convencionais de automóveis, a pesquisa permitiu 

compreender também a percepção sobre o assunto, nas revendedoras de carros e também nos 

postos de combustível, permitindo comparações relevantes entre opiniões. 

 Ficou evidente que, a medida em que o grau de formação e de informação variam 

entre os empreendedores ou responsáveis nos tipos de empresas, varia também a consciência 

e a concepção sobre a preservação do ambiente e sobre a importância do licenciamento 

ambiental.  

Pôde-se perceber ainda, que o fator econômico influência mais consideravelmente na 

posição e na tomada de decisões dos proprietários dos lavadores convencionais, do que dos 

responsáveis pelas concessionárias de automóveis, o que é compreensível pois, os 

rendimentos num lavador são compatíveis com a classe de comercio na qual estão inseridos, 

normalmente de micro-empreendedores individuais. 

Ainda existem lava-jatos que exercem suas atividades irregularmente, nos quais os 

donos admitem não ter interesse de alcançar a regularidade, a menos que sejam cobrados mais 

efetivamente, o que reforça a necessidade de o poder público investir ainda mais na 

fiscalização. Essa situação, além de aumentar a vulnerabilidade ambiental, acaba por refletir 

uma concorrência injusta para aqueles empreendedores que se esforçam para se 

desenvolverem dentro da lei,  que em decorrência de maiores investimentos, sentem-se 

obrigados a cobrarem mais caro pelo serviço, e infelizmente, não é de costume as pessoas se 

preocuparem se aquele local onde seu carro está sendo lavado, encontra-se em conformidade 

com o licenciamento ambiental. 

Mais uma vez, percebe-se que, a falta de conhecimento das pessoas sobre os seus 

direitos e deveres, condiciona os mesmos a se desenvolverem menos do que poderiam e 
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deveriam, afetando não apenas a própria qualidade de vida, mas também daqueles que as 

cercam.  

Vale ressaltar, que muitas respostas negativas obtidas durante a pesquisa, foram 

justificadas informalmente, pelo fato de muitos empreendedores se sentirem cobrados pelo 

poder público e nem sempre receberem a contrapartida que lhe é de direito. Muitas vezes 

cobram-lhe que se responsabilizem pelos efluentes gerados em suas atividades, mas não 

cumprem nem ao menos, com a obrigação de dispor de um saneamento básico. 

 Há a necessidade de que o tipo de investigação feita nessa pesquisa seja aprofundada 

nas mais diversas áreas, já que a opinião pública deveria ser a maior norteadora das ações 

daqueles que representam a população nos poderes executivo, legislativo e judiciário 

amparados pela democracia. 
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APÊNDICE A — Página 1 do questionário. 

 A pesquisa a seguir tem por finalidade compreender a percepção do empreendedor sobre o Licenciamento 
Ambiental, e está sendo aplicado com o objetivo de gerar  resultados para  o trabalho de conclusão de curso do estudante 
de Engenharia Ambiental da UNIR, Wanderson De Castro Endlich.     
 Saliento que esta pesquisa é CONFIDENCIAL e tem finalidade estritamente acadêmica. EM NENHUM MOMENTO 
SEUS DADOS PESSOAIS OU OS DADOS DA SUA EMPRESA SERÃO REVELADOS OU COMPARTILHADOS.                                                                                                             
 O preenchimento das respostas a seguir é fundamental para o sucesso da pesquisa. Nesse sentido, peço que 
reserve alguns minutos do seu tempo para completar as perguntas a seguir. É rápido e simples. 

 Empresa:                                                      Tempo de atividade da empresa:            

  

1. Escolaridade do entrevistado? 

2. Em que situação se encontra o licenciamento ambiental do seu empreendimento? 

 Possui licença ambiental  

 Está em processo de obtenção da licença ambiental 

 Não possui licença ambiental  

3. Sobre a existência e importância do licenciamento ambiental. Você? 

          Conhece e defende              Conhece mas acha dispensável            Desconhece 

4. Em sua opinião. Qual das situações abaixo, melhor representa a realidade a cerca do 

licenciamento ambiental? 
 Simples maneira de o poder público arrecadar mais dinheiro. 

 Principal instrumento de controle, para que o meio ambiente seja cuidado. 

 Não sei responder. 

5. Como considera o seu grau de conhecimento sobre a legislação que se aplica ao 

licenciamento ambiental (Lei 6938/81, Resolução CONAMA 237/97, entre outras)? 

            Elevado             Moderado             Baixo             Nulo 

 

Apenas responda as questões 6 e 7 caso a empresa ainda não possua o licenciamento 

ambiental. 

6. Sobre a aquisição da licença ambiental, Marque a alternativa que mais corresponde à 

realidade da sua empresa.  

            Pretendo adquirir o licenciamento ambiental o mais brevemente possível.  

            Pretendo esperar por cobranças mais efetivas dos órgãos responsáveis.     

            Não pretendo obter a licença. 

 

7. Em sua opinião. Qual dos fatores abaixo, melhor expressa a falta de interesse pelo 

licenciamento ambiental por parte do seguimento? 

             O desconhecimento sobre a  necessidade. 

             Inviabilidade do investimento financeiro. 

             Burocracia envolvida no processo. 
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APÊNDICE B — Página 2 do questionário. 

Apenas responda as questões 8, 9 e 10 caso a empresa já possua licenciamento ambiental ou caso 

esteja em fase de licenciamento.  

 

8. Enfrentou/enfrenta dificuldades no processo? 

 SIM  NÃO  NÃO SEI 

9. Como você descreveria o sistema de licenciamento ambiental, considerando o órgão ambiental 

responsável? 

 Muito Eficiente                Eficiente    Pouco Eficiente             Nada Eficiente 

10. Quais das seguintes etapas do licenciamento ambiental você considerou/considera como tendo 
os maiores graus de dificuldades? Enumere apenas as 3 maiores segundo a sua opinião, de acordo 
com o que segue: 
 1. 1º Maior grau de dificuldade 
 2. 2º Maior grau de dificuldade 
 3. 3º Maior grau de dificuldade 
  Compreensão dos requisitos legais associados ao licenciamento 

 

               Contratação e pagamento dos honorários do consultor/consultoria ambiental 

 

  Pagamento de taxas administrativas e de análise de estudos cobradas pelo órgão           

 ambiental 

 

  Obtenção dos documentos (ART, Certidões, Comprovantes...) necessários para a     

 formalização do processo 

 

  Investimentos necessários para atender às exigências do órgão ambiental  

 

  Cumprir as condicionantes impostas pelo órgão licenciador. 

 

 

Muito Obrigado! 
 


