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CENÁRIO ENCONTRADO

• Fila de espera de 3 anos para concessão de

licenças ambientais => 2.500 pedidos represados.

• Licenças expedidas sem acompanhamento algum.

• Fila de espera de 2 anos para autorizações de

supressão de vegetação.

• Ausência de apoio aos municípios no licenciamento

ambiental.
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• 120 milhões de compensação ambiental sem

destinação.

• 5 mil processos de recuperação de danos sem

efetivação.

• R$ 50 milhões de reais em multas prescritas.

• Ausência de instrumentos de conversão de multas

e de mediação de conflitos ambientais.
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• Fila de espera de 4 anos para concessão de outorga

de recursos hídricos => 6.000 pedidos represados.

• Crise hídrica com risco de falta de abastecimento em 50

municípios.

• Ausência completa de política de segurança de

barragens.
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• Gestão deficitária das 23 unidades de

conservação:

• 18 das 23 unidades de conservação sem plano

de manejo.

• Concentração das equipes em Goiânia.

• Apenas 2% do território do estado em unidades de

conservação de proteção integral.
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• 80% dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural

(CAR) não analisados: fila de 25 anos => 158.000

processos represados.

• Descontrole no processo de avaliação do ICMS

Ecológico.
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• Estrutura Administrativa deficitária:

• 87 analistas ambientais para licenciamento,

outorga, unidades de conservação, regularização

ambiental de imóveis rurais e fiscalização.

• Apenas uma gerência para atuar em todo o

licenciamento ambiental.

• Concentração das estruturas gerenciais.

• Ausência de capacitação e formação

profissional.
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• Burocratização de processos e foco na análise

documental e não ambiental.

• Normas ambientais em excesso,

conflitantes, defasadas e burocráticas.
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CONSTRUINDO 

SOLUÇÕES



• Elaboração de plano de ação para

controle de segurança de barragens

no Estado de Goiás.

CONSTRUINDO SOLUÇÕES
S
EM

A
D



• Realização de estudo estratégico para

reestruturação administrativa.

• Elaboração do Planejamento Estratégico

da Secretaria.

S
EM

A
D CONSTRUINDO SOLUÇÕES



• Criação do Parque Estadual Águas Lindas.

• Mapeamento dos passivos ambientais em

processos de licenciamento e outorga.

• Implantação do sistema de consulta pública de

normas ambientais.
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• 1.098 processos de licenciamento

ambiental analisados.

• Normativa de Desburocratização (todos os

processos estão sendo digitalizados; eliminação de

documentos duplicados e de exigências descabidas).
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• Decreto de Alerta Hídrico na Bacia do

Meia Ponte.
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DECLARA situação de ALERTA HÍDRICO 

na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, 

na porção a montante da confluência do 

Rio Meia Ponte com o Ribeirão João 

Leite, em Goiânia, bem como na Bacia do 

Ribeirão João Leite (coordenadas 

16°38'38,7”S e 49°15'06”W), de forma a 

priorizar o consumo humano e a 

dessedentação de animais no ano de 

2019 ou até disposição em contrário.

TODAS AS AÇÕES DE 

RESPONSABILIDADE 

DA SEMAD ESTÃO EM 

EXECUÇÃO 



AÇÕES PREVISTAS NO DECRETO 2019

➢ Realizar a gestão da bacia de modo a verificar a viabilidade dos 

usos existentes e de acesso a água aos usuários.

➢ Instituir cadastro dos usuários não outorgados na bacia 

hidrográfica do Rio Meia Ponte buscando solução de médio 

prazo.

➢ Promover a mediação para alocação negociada de água na Bacia.

➢ Aplicar restrições ou suspensão para o uso de água bruta.

➢ Fiscalizar os usos de recursos hídricos em desacordo com 

acordos firmados de alocação negociada de água e em 

contrariedade às outorgas e restrições determinadas.
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• Operacionalização de 8 Grupos de

Força Tarefa para solução de passivos de análises

de licenças.

• Padronização de análises de licenciamento

ambiental.
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• Revisão de contratos de custeio da

Secretaria assinados na gestão anterior

com economia estimada de

R$2.800.000,00.

• Reestruturação Administrativa

desconcentrando as instâncias

deliberativas.

S
EM

A
D CONSTRUINDO SOLUÇÕES



• Desenvolvimento de sistemas:

• Cadastro de barragens;

• Cadastro de usuários de recursos

hídricos - CADURH;

• Cadastro de ICMS Ecológico.

• Submissão do Projeto Goiás Parques Nativos ao

Ministério do Turismo para captação de

R$5.000.000,00 – destinados à gestão dos parques

estaduais.
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• Lançamento do Programa Juntos pelo Araguaia:

• Mais de 50 reuniões;

• Três Acordo de Cooperação Técnica assinados;

• Oficinas de mobilização dos Sindicatos Rurais.
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Realização: Apoio Técnico



Realização: Apoio Técnico

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tocantins_watershed.png


APP declarada
19.161 hectares a repor

Realização: Apoio Técnico



Realização: Apoio Técnico

❑10 mil hectares de áreas recuperadas e reflorestadas no GO e MT
❑Abrangências no Goiás: 2.766.590 hectares
❑Abrangências no Mato Grosso: 2.375.500 hectares
❑Investimento previsto superior a R$ 500 milhões em GO e MT
❑Mais de 8000 imóveis rurais no Goiás;

Dados
técnicos



• Criação de três Reservas Particulares do

Patrimônio Natural (RPPN).

• Inclusão de sete unidades de conservação

municipais no Cadastro Estadual de Unidades de

Conservação, permitindo a esses municípios o

recebimento do ICMS Ecológico.
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• Entrega de 773 licenças ambientais e

outorgas.

• Abertura de consulta pública sobre norma de

licenciamento ambiental corretivo.
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• Criação do Comitê de Bacia Hidrográfica dos

Afluentes Goianos do Rio Araguaia – AGORA.

• 147 processos analisados de ICMS Ecológico.

• 785 processos analisados de CAR.
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Araguaia



• Análises da qualidade de água e ações de

educação ambiental e fiscalização para a

temporada do Araguaia.
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• Atuação da SEMAD e Batalhão Ambiental

(PM-GO), na orientação para preservação

do meio ambiente.
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Segurança de 

Barragens



O Governo de Goiás entrega hoje:

• Publicação de Portaria de Segurança das

Barragens:
Estabelece as normas e procedimentos aplicáveis à segurança de

barragens instaladas ou a serem instaladas no Estado de Goiás, para os

quais a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável – SEMAD tenha outorgado ou deva outorgar o direito de uso

dos recursos hídricos, bem como daqueles licenciados pela SEMAD, em

cumprimento as disposições constantes da Lei 12.334 de 20 de setembro

de 2010, que estabelece a Política de Barragens e demais normas

aplicáveis.
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• LANÇAMENTO DO SISTEMA DE

CADASTRAMENTO DE BARRAGENS
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• HOTSITE DO 

CADASTRAMENTO 

DE BARRAGENS
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• LANÇAMENTO DO WEBOUTORGA
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O QUE VEM PELA 

FRENTE



• Reestruturação do Licenciamento Ambiental,

para dar mais agilidade e segurança ao processo.

• Implantação de Sistema de Licenciamento Ambiental

– WEB Licenças.

• Mutirão de análises de processos de

licenciamento e outorga, com os municípios.
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• Consolidação e revisão da legislação

ambiental e de recursos hídricos.

• Reestruturação da cobrança da compensação

ambiental, para evitar perda de recursos que

deveriam ser diretamente destinados aos

parques.
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• Execução do Projeto

Juntos pelo Araguaia, com

5.000 ha de restauração florestal e de solos.

• Plano de Desenvolvimento Sustentável para o

Estado.

• Elaboração do plano estadual de saneamento.

• Elaboração de 4 planos de bacia hidrográfica.
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