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ASPECTOS DA AUDITORIA AMBIENTAL DE CONFORMIDADE  
LIGADA À EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 
 
I. OBJETIVO  

 

Apresentar itens a serem considerados em auditorias ambientais de 

conformidade ligadas à execução de obras públicas. 

 
 
II. RESUMO INFORMATIVO 
 

Na tentativa de enriquecer o debate acerca da verificação dos aspectos 

ambientais em auditorias de obras, procuramos abordar neste trabalho, alguns 

itens que podem ser observados nas execuções contratuais. Também, para 

auxiliar na adequação destes itens à obra pública em análise, utilizamos duas 

classificações: uma indicando o tipo de influência que a obra exerce sobre o meio 

ambiente; outra mostrando a necessidade ou não de licença ambiental para a 

realização do empreendimento.   

 

Os itens em questão quando observados sob o ângulo de seus 

fundamentos legais permitem a comparação, por intermédio das auditorias 

ambientais de conformidade, dos procedimentos adotados no dia-a-dia das obras 

públicas e demais serviços de engenharia com os parâmetros ambientais 

considerados como aceitáveis pela legislação. 

 

III. LEGISLAÇÃO 
 

Nas últimas décadas, tem ocorrido uma tendência, em transformar em lei, 

matérias relacionadas à proteção do meio ambiente. Criaram-se órgãos como 

IBAMA, CONAMA e também um sistema – SISNAMA – que objetiva a  integração 

de órgãos que atuam nessa área em nível municipal, estadual e federal. Instituiu-
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se a Lei n.º 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais,  definindo os tipos de delitos e 

tornando mais rigorosas as penas para quem os comete, e através da Lei 

8.666/93, ficou estabelecido o tratamento da questão ambiental na elaboração do 

projeto básico.  

 

O CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, por sua vez, tem 

editado resoluções, introduzindo procedimentos em relação às práticas que de 

algum modo afetam o meio ambiente e transformando algumas rotinas 

anteriormente adotadas pelos órgãos executores, fazendo com que estes tenham 

que se adaptar à nova realidade, reduzindo  o impacto ambiental de suas ações. 

Dessas resoluções, algumas  apresentam relação direta com a execução de 

obras,  como as seguintes: 

 

Resolução CONAMA n º 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

Resolução CONAMA n º 237/1997 – Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental; 
Resolução CONAMA n º 010/1990 – Fixa normas específicas para o 

licenciamento ambiental de extração mineral classe II, jazida de substância 

mineral de emprego imediato na construção civil. 

 

 

IV. AUDITORIA AMBIENTAL 
 

O foco da auditoria ambiental de conformidade, de acordo com o Manual 
de Auditoria Ambiental do Tribunal de Contas da União, é “a análise do 

cumprimento de políticas, diretrizes, regras, procedimentos, etc., estabelecidos por 

normas, instituídas ou não pelo órgão ou entidade responsável pela ação 

investigada”.  
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De acordo com o mesmo manual, outros tipos de auditoria ambiental, como 

a de desempenho e avaliação de programas poderão ser utilizadas de forma a 

permitir um maior controle sobre a efetividade das ações governamentais sobre o 

meio ambiente. Mesmo fazendo uso apenas  da auditoria ambiental de 

conformidade, especialmente em obras públicas e demais serviços de engenharia, 

muitos problemas de natureza ambiental serão evitados.  

 

Os itens considerados neste trabalho como de importância para abordagem 

numa auditoria ambiental de conformidade são: 

 

A. Exigência do tratamento da questão ambiental no projeto básico; 

B. Exigência de Licenciamento Ambiental; 

C. Gerenciamento de resíduos de obras (Resolução CONAMA n.º 307/2002); 

D. Controle de Materiais provenientes de jazidas e 

E. Auditoria de Obras de Saneamento e Drenagem.  

 
A - Exigência do tratamento da questão ambiental no projeto básico. 
 

O artigo 7º, parágrafo 2º, inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 

determina que as obras e serviços somente poderão ser licitados “quando houver 

projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos 

interessados em participar do processo licitatório”. 

 

O parágrafo 6º estabelece que “a infringência do disposto neste artigo 

implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem 

lhes tenha dado causa”. 

  

Por sua vez, o projeto básico é considerado pelo mesmo diploma legal em 

seu artigo 6º inciso IX  como um “conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou o 

complexo da obras ou serviços objeto de licitação , elaborado com base nas 
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indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica 

e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento , e que 

possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução ...... “. 

No artigo 12, são previstos os requisitos considerados como principais na 

elaboração do projeto básico e do projeto executivo: 

I. Segurança; 

II. Funcionalidade e adequação ao interesse público ; 

III. Economia na execução, conservação e operação; 

IV. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou serviço; 

V. Adoção de normas técnicas adequadas; 

VI. Impacto ambiental.   
 

Pelo texto legal, entende-se que o projeto básico deverá contemplar aspectos 

ambientais relacionados à obra e, caso a obra necessite de estudos ambientais 

mais aprofundados, deverá se adequar às exigências do órgão ambiental 

competente. A auditoria, ao analisar editais de licitação de obras públicas e 

serviços de engenharia, deverá exigir o cumprimento dessas determinações.  

 

  B – Exigência de Licenciamento Ambiental 
 

Quando do recebimento para análise de contratos de obras que necessitam 

de licença ambiental, provavelmente as mesmas já deverão ter sido concedidas. 

Primeiramente a licença prévia e posteriormente a licença de instalação, sendo 

estas duas as mais freqüentemente relacionadas às obras públicas, visto que a 

licença operacional relaciona-se ao funcionamento de um empreendimento, como 

por exemplo, a operação de uma estação de tratamento de esgoto. 

 

Seria aconselhável, na análise de editais de concorrência em obras que 

necessitem de licença ambiental, relacionadas no Anexo I da Resolução CONAMA 
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n.º 237/97, que a licença prévia integrasse a documentação enviada juntamente 

com o projeto básico, uma vez que é exigida na fase de planejamento do 

empreendimento. Caso não seja necessária a licença prévia, devem ser 

consideradas as exigências do item anterior, isto é, de que o projeto básico deverá 

conter recomendações ambientais de acordo com as particularidades de cada 

obra. 

 

Fazendo apenas um breve comentário sobre o projeto executivo, lembramos 

que este, conforme o artigo 12 da Lei 8.666/93, também deve levar em 

consideração, assim como o projeto básico, o impacto ambiental da obra. Esta, ao 

iniciar-se, já deve ter obtido, quando for o caso, a licença prévia e a de instalação. 

Como a lei autoriza o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente 

com a execução da obra, a auditoria ambiental terá que verificar os impactos de 

mesma natureza, decorrentes do projeto executivo, visto que não será outra 

exigida com a obra em andamento.  
 
C -Gerenciamento de resíduos de obras (Resolução CONAMA n. º 307/2002) 
 

Esta Resolução estabelece “diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão de resíduos na construção civil, disciplinando as ações de forma a 

minimizar os impactos ambientais”. 

 

O sistema de gerenciamento de resíduos  “visa reduzir, reutilizar ou reciclar 

resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e 

recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento 

das etapas previstas em programas e planos”. 

 

Por esta mesma Resolução são considerados como  resíduos da 
construção civil  “os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 
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solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 

argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha”.  

 

            As pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta Resolução 

são denominadas geradores. Estes deverão ter como objetivo prioritário a não 

geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e 

a destinação final; e os provenientes da construção civil não poderão ser dispostos 

em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos 

d`água, lotes vagos, bem como em áreas protegidas por Lei. 

   

Cada Município e o Distrito Federal deverá elaborar no prazo máximo de 

doze meses, até 2 de janeiro de 2004, seu Plano Integrado de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil. O plano deverá ser implementado no prazo de 18 

meses, isto é, até 2 de julho de 2004, e deverá incorporar: 

 

I - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;  

II - Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

          O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  
conterá: 

“I) as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos 

grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os 

geradores; 

II) o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, 

triagem armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com 

o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos 

resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento; 
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III) estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de 

beneficiamento e de disposição final de resíduos; 

           IV) a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não 

licenciadas; 

           V) o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo 

produtivo;  

 VI) a definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 

           VII) as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes 

envolvidos; 

VIII) as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e 

possibilitar a sua segregação”. 

 

Como podemos observar, o licenciamento dos locais de deposição dos 

resíduos, o controle de transporte, dos agentes e do processo como um todo, 

facilitará o trabalho da auditoria da obra nesta questão. 

 

 Atualmente, existe a possibilidade de um orçamento prever uma 

determinada quilometragem a ser percorrida até algum depósito oficial de 

resíduos, e na prática, o que ocorre por falta de controle, é a deposição irregular 

em outro local, quase sempre a uma distância menor da que foi orçada. Neste 

caso, embora o controle da saída de veículos da obra não acarrete dificuldades, 

ele é complexo nos locais de bota-fora oficiais, que recebem resíduos de diversas 

obras ao mesmo tempo, além de, geralmente, estar sob responsabilidade de outra 

Jurisdicionada, como no caso do Município da Cidade do Rio de Janeiro, a 

Comlurb. 

 

No Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil serão estabelecidos procedimentos e diretrizes técnicas para o exercício das 

responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios 

técnicos do sistema de limpeza urbana local. 
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Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão 

elaborados e implementados pelos grandes geradores, e terão como objetivo 

estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação adequados 

dos resíduos. Conforme a necessidade ou não de licenciamento ambiental, 

deverão os mesmos ser analisados ,respectivamente, pelo órgão ambiental 

competente ou pelo Poder Público Municipal. 

 

A Resolução não estabelece o que seja pequeno ou grande gerador de 

resíduos, o que pode  causar algumas dificuldades  na  confecção do programa e 

dos projetos de gerenciamento de resíduos na construção civil. No caso do 

Município da Cidade do Rio de Janeiro, esta definição faz parte da Norma 

Comlurb nº 42-40-01 de março de 2003.  

 

           Os resíduos são classificados em classes A, B, C e D e, de acordo com 

esta classificação, poderão ser reutilizados, reciclados ou armazenados conforme 

normas específicas, nos termos da Resolução. 

 

A verificação da implementação destas medidas impostas pela Resolução 

CONAMA nº 307/2002 na execução das obras públicas minimizará os efeitos 

poluentes dos resíduos da construção civil. 

 

Os Tribunais de Contas poderão averiguar tanto a formulação  quanto a 

execução do  Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil e, quanto aos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a 

execução caso a caso. Com relação à auditoria ambiental, tanto nas obras 

públicas quanto na análise de editais e contratos, devem ser  criados controles e 

documentação adequados para garantir o cumprimento do Programa Municipal e 

dos projetos. 
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D – Controle de materiais provenientes de jazidas. 
 

A exploração de minerais, de acordo com a Resolução CONAMA nº 010/90, 

está sujeita ao licenciamento ambiental. As usinas de asfalto, assim como as 

usinas de produção de concreto também deverão ter suas respectivas licenças 

ambientais, conforme podemos observar no Anexo I da Resolução CONAMA n.º 

237/97. 

 

A verificação destes tipos de licença, proporcionará o controle sobre a 

condição ambiental da produção e do transporte de parte dos materiais 

consumidos em obras públicas. Desta forma, poderá ser evitado que a  

Administração Pública cause danos ambientais indiretos, em decorrência da 

aquisição de materiais provenientes de explorações não regularizadas. 

 

A usina de asfalto, fornecedora deste material para serviços de 

pavimentação,  localizada na Rua Francisco Bicalho, é anualmente vistoriada pelo 

órgão fiscalizador estadual, FEEMA, que verifica, especialmente, se os gases 

residuais emitidos pela chaminé da usina atendem aos padrões ambientais, 

determinando a troca dos filtros quando os padrões não são atendidos. 

 

Em anexo, inserimos fotos de recente inspeção realizada Secretaria 

Municipal de Obras/ CGC, nas quais se verifica a troca do filtro da chaminé.    

 
E – Auditoria de Obras de Saneamento e Drenagem 
 
  O auditor deve verificar, durante a execução da obra ou por meio de 

documentação técnica, se os lançamentos finais dos sistemas públicos de coletas 

de esgotos sanitários estão precedidos de um tratamento primário completo e, 

também, se não há coleta conjunta de águas pluviais e esgotos domésticos ou 

industriais, ambas exigências da Art.277 da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro. Em nosso município, segundo a Lei Municipal n.º 1.631/90, nas regiões 

onde não houver rede separadora de esgotamento sanitário, o lançamento de 
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esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial só será permitido com a existência 

prévia de tratamento adequado. 

 

 As obras de canalização de rios evitam o transbordamento das águas 

pluviais, uma vez que alargam as seções transversais dos rios, permitindo que as 

águas pluviais fluam sem problemas. Porém, em muitos casos, os esgotos 

domiciliares são despejados “in natura” nesses canais e, juntamente com as 

águas pluviais, jogados ao mar sem nenhuma espécie de tratamento, não 

atendendo aos parâmetros ambientais, como, por exemplo, os estabelecidos pela 

NT-202.R-10 aprovada pela Resolução CECA n.º 1007/86 e pela DZ.215.R-1 

(Diretriz de controle de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de 

origem não industrial).     

 

Em anexo, é apresentada foto de obra de canalização de rio e águas 

pluviais que, juntamente com esgoto, seguem em direção a Bacia de Sepetiba. 

 
V. CLASSIFICAÇÕES DA OBRA PÚBLICA EM RELAÇÃO AO PROCESSO 
AMBIENTAL 
 

 

As classificações utilizadas abaixo visam facilitar o entendimento sobre os 

tipos de obras públicas que venham a ser analisadas.  

 

a) Quanto à influência ambiental  
 

As obras públicas podem afetar  o ambiente onde estão sendo realizadas, 

por intermédio de ações como implantação e desmobilização de canteiro de obras, 

esgotamento sanitário gerado no canteiro, além de poluição sonora e do ar no 

local da obra. 

 



 

 

Outros locais, além daquele da própria obra, poderão ser afetados por sua  

execução, haja vista o impacto ambiental devido ao consumo de materiais 

provenientes de jazidas e, também, pelo vazamento (bota-fora) dos resíduos  

gerados. 

 

Dentro das influências na área onde está sendo realizada a obra, 

encontramos as influências comuns, que dizem respeito à grande maioria das 

obras públicas, como a implantação de canteiro, o esgoto proveniente de seu 

funcionamento, transporte de materiais, etc. e as influências específicas. Estas 

poderão ser relativas à  natureza específica, e/ou complexidade da obra e/ou de 

sua ação sobre o meio ambiente. Como exemplos, podemos citar a instalação de 

uma estação de tratamento de esgoto, de uma usina de asfalto ou de uma grande 

obra que venha afetar o meio ambiente, merecendo, para sua realização, de 

estudos especializados. Uma obra próxima a uma área de conservação ambiental, 

seria outro caso crítico, cujo efeito deveria ser profundamente avaliado. 

 

 

 

 

b) Quanto à necessidade de licenças 

Influência 
ambiental 

Local da obra

Outros locais

 
comum
específica
comum
11
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b.1) Obras que necessitam de licenças – Aquelas que se encontram na relação 

contida no ANEXO I da Resolução CONAMA n.º 237/97. 

Este item se subdivide em obras que necessitam de EIA-RIMA (estudo de 

impacto ambiental e relatório de impacto ambiental), conforme determinação do 

órgão ambiental responsável pelo processo de licenciamento, e aquelas que não 

necessitam de EIA-RIMA, conforme determinação do mesmo órgão.   

 

b.2) Obras que não necessitam de licenças - são as obras que  NÃO se 

encontram na relação contida no ANEXO I da Resolução CONAMA n.º 237/97. 

 

 

 

 

 

 

Dependendo da classificação em que se enquadre a obra, os 

procedimentos a serem tomados na auditoria ambiental deverão ser mais ou 

menos rigorosos, tanto na análise de editais e contratos, quanto nas inspeções “in 

loco”. 

Alguns controles se mostram de execução bastante complexa, como o da 

verificação da procedência dos materiais de jazidas, mas, com a ajuda de 

Obras públicas 

Necessitam 
de licença

Não necessitam 
de licença

Necessitam 
de EIA-RIMA 

Não 
necessitam de 
EIA -RIMA 
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questionários bem elaborados, a serem respondidos pelas Jurisdicionadas, é 

possível executar uma auditoria ambiental que atinja todos os pontos relevantes. 

 

 

VI. CONCLUSÃO 
  

 Sem a pretensão de esgotar o assunto, procuramos chamar atenção para 

alguns pontos que devem ser considerados em uma auditoria ambiental, assim 

como apresentar a legislação pertinente, nas diversas esferas, e os novos 

procedimentos legais que estarão vigorando no próximo exercício.   
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      Figura 1 Detalhe da troca de filtros na Usina de Asfalto da  

      Av. Francisco Bicalho. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chaminé 

 
Figura 2 Chaminé que contém os filtros da Figura 1 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
                                   Figura 3 Obras de canalização 

 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 
                             Figura 4  Deságüe de águas pluviais  e esgoto domiciliar  

                         no canal natural. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 5 Efluentes que irão desaguar na Baía de Sepetiba. 

 


