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RESUMO --- Este artigo analisa a interação entre os critérios técnicos e legais referentes à Outorga 
de Lançamento de Efluentes e à implantação de aterros de resíduos sólidos urbanos no Estado do 
Paraná, tendo em vista a vigência da Resolução Conjunta nº 01/2006 SEMA/IAP/SUDERHSA, que 
estabelece a recirculação total em sistema fechado dos efluentes gerados nos aterros sanitários. 
Através de discussões entre os técnicos da SUDERHSA do Departamento de Outorga e 
Fiscalização e do Departamento de Resíduos Sólidos, foram elaborados diferentes cenários 
envolvendo projetos de aterros de resíduos sólidos urbanos, implantados ou com previsão de 
implantação, com ou sem recirculação total dos efluentes em sistema fechado, para os quais discute-
se o procedimento a ser seguido, tendo em vista a necessidade do cumprimento legal, a proteção ao 
meio ambiente e o bom senso. O objetivo deste artigo é não só analisar a interação de determinados 
critérios técnicos e legais, mas também despertar a atenção dos profissionais atuantes na área e 
demais interessados, contribuir para a melhoria contínua da base técnica e legal e, 
concomitantemente, incentivar o pensamento holístico e integrado ao se discutir questões 
ambientais.  

ABSTRACT --- This article analyses the interaction between the technical and legal criteria related 
to the liquid effluent launching grant and the construction of solid urban waste landfills in the State 
of Paraná, considering the validity of the Joint Resolution nº 01/2006 SEMA/IAP/SUDERHSA, 
which establishes the total recirculation in a closed system of the effluents generated within the 
sanitary landfill. As a result of discussions between the professionals of the Water Grant and 
Fiscalization Department and the Solid Waste Department of SUDERHSA, different scenarios were 
elaborated, regarding solid urban waste landfills in operation or to be implemented and with or 
without total recirculation of liquid effluents, aiming towards obeying the law, protecting the 
environment and using common sense. The goal of this article is not only to analyze the interaction 
between certain technical and legal criteria, but also an attempt to get the attention of working 
professionals and others who have interest in these fields, contribute to the continuous improvement 
of the environmental legislation and incentive global and integrated thinking when it comes to 
discussing environmental issues. 
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de resíduos sólidos urbanos. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A Lei Federal nº 9.433/97 estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos. No Paraná, a 

Política Estadual correspondente foi instituída através da Lei Estadual nº 12.726/99. Dentre os 

instrumentos das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos constam: os Planos de 

Recursos Hídricos; os Planos de Bacias Hidrográficas; o Enquadramento dos corpos d’água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água; a Outorga de direito ao uso de recursos hídricos; a 

Cobrança pelo uso da água e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

No que se refere ao instrumento Outorga no Estado do Paraná, ela é executada pela 

Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental 

(SUDERHSA), autarquia do governo estadual à qual foram delegadas a responsabilidade e a 

competência pela elaboração e implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos (conforme 

determina o Decreto Estadual nº 2.317/00). 

O regime de outorga no Estado do Paraná foi regulamentado pelo Decreto Estadual nº 

4.646/01, que através do seu Artigo 40 estabelece que: “O Poder Público Outorgante 

(SUDERHSA) instituirá e manterá, permanentemente atualizado e aprimorado, o Manual Técnico 

de Outorgas, relativo ao regime de outorga”. Portanto, a SUDERHSA obteve a 1ª Edição do 

Manual Técnico de Outorgas em abril de 2003, decorrente de um estudo elaborado por um 

Consórcio sob Contrato 09/2002, no âmbito do PROSAM – Programa de Saneamento Ambiental da 

Região Metropolitana de Curitiba, parcialmente financiado com recursos do Banco Mundial – 

BIRD e revisado na sua íntegra em novembro de 2006, gerando o Manual Técnico de Outorgas – 

Revisão 01 (aprovado pela Portaria 63/2006 – GAB). 

Anteriormente à publicação da Portaria 63/2006 – GAB, foi publicada, em 15 de setembro de 

2006, a Resolução Conjunta nº 01/2006 SEMA/IAP/SUDERHSA, que estabelece diretrizes para 

execução de projetos e obras de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Estado do 

Paraná. Conforme seu Artigo 5º, os efluentes gerados no aterro devem ser totalmente recirculados 

para a massa de resíduos existente, independente do sistema de tratamento proposto, mantendo-se 

um sistema em regime fechado, utilizando o próprio aterro como um reator anaeróbio. 

O cumprimento integral da Resolução Conjunta nº 01/2006 SEMA/IAP/SUDERHSA 

acarretaria em implicações para a outorga, pois com a recirculação total dos efluentes dos aterros 

não haveria necessidade de requerer à SUDERHSA a Outorga de Lançamento de Efluentes para 

este tipo de empreendimento. Este é um dos cenários que são discutidos neste artigo, junto com 

outros que exigirão consideração tanto dos critérios técnicos e legais referentes à Outorga, quanto 

da implantação de novos empreendimentos, em particular, aterros sanitários. 
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2 – OBJETIVOS 

O objetivo deste artigo é analisar e divulgar a importância e a interação entre determinados 

critérios técnicos e legais sob os pontos de vista da Outorga de Lançamento de Efluentes e da 

implantação de aterros de resíduos sólidos urbanos, visando despertar a atenção dos diversos 

profissionais atuantes na área e demais interessados, contribuir para a melhoria contínua da base 

técnica e legal e, concomitantemente, incentivar o pensamento holístico e integrado ao se discutir 

questões ambientais.  

3 – METODOLOGIA 

Este artigo realizou uma análise dos critérios técnicos e legais referentes à Outorga de 

Lançamento de Efluentes e à implantação de aterros de resíduos sólidos urbanos no Estado do 

Paraná, visando delimitar o quadro normativo existente que servirá de referência na condução de 

processos administrativos e técnicos relativos à Outorga de Lançamento de Efluentes e à 

implantação de aterros sanitários no Estado do Paraná.  

A partir de discussões realizadas entre os técnicos do Departamento de Outorga e Fiscalização 

– DEOF e do Departamento de Resíduos Sólidos – DRS da SUDERHSA, foram elaborados 

diferentes cenários envolvendo projetos de aterros de resíduos sólidos urbanos, implantados ou com 

previsão de implantação, com ou sem recirculação total dos efluentes em sistema fechado, para os 

quais discute-se a adequação do quadro normativo existente e a interação de determinados critérios 

técnicos, legais e processuais da Outorga de Lançamento de Efluentes e da implantação de aterros 

sanitários, tendo em vista a necessidade do cumprimento legal, a proteção ao meio ambiente e o 

bom senso.  

4 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 – Outorga prévia e outorga de direito de uso de recursos hídricos no Estado do Paraná 

As legislações referentes à gestão de recursos hídricos, tanto a nível federal como estadual, 

estabelecem como usuários de recursos hídricos sujeitos à Outorga de Lançamento de Efluentes 

todos aqueles que, independentemente da natureza, pública ou privada, realizam “lançamento, em 

corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua 

diluição, transporte ou disposição final”. 

Em alguns casos, conforme determina o Artigo 7º do Decreto Estadual n° 4.646/01, o 

lançamento de efluentes poderá ser considerado independente de outorga, de acordo com alguns 

parâmetros quantitativos e outros critérios que o enquadrem como um uso insignificante. O ato 

normativo vigente que enquadra tais usos como insignificantes é a Resolução nº 039/04 – SEMA. 
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Ela estabelece os parâmetros quantitativos no que se refere ao lançamento de efluentes, como 

também outros critérios no que se refere à vazão de diluição do efluente para todas as Bacias 

Hidrográficas do Estado. Tais parâmetros e critérios estarão sempre sujeitos à atualização no âmbito 

de cada Bacia Hidrográfica, assim que houver proposições por parte dos Comitês de Bacia. 

Atualmente, este ato normativo encontra-se em processo de revisão pelo Poder Público Outorgante 

– SUDERHSA e será válido para todas as Bacias Hidrográficas do Estado, tendo em vista a não 

existência, até o presente momento, de parâmetros e critérios no âmbito de cada Comitê. 

Os usos de recursos hídricos para lançamento de efluentes que não se enquadram em tais 

parâmetros e critérios estão sujeitos à Outorga de Lançamento de Efluentes e devem abrir processo 

administrativo de outorga junto ao Poder Público Outorgante – SUDERHSA. 

De acordo com o disposto no Decreto Estadual n° 4.646/01 existem duas categorias de 

outorga: a Outorga Prévia (OP) e a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos (OD). 

A Outorga Prévia é definida como um ato administrativo com a finalidade de declarar a 

disponibilidade de água para os usos requeridos e que não confere o direito de uso de recursos 

hídricos propriamente dito, mas sim se destina a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando 

aos investidores o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos. Já a Outorga 

de Direito de Uso de Recursos Hídricos, conforme determina o Artigo 2º do Decreto Estadual nº 

4.646/01, é um ato administrativo que expressa os termos e as condições mediante as quais o 

Governo Estadual permite, por prazo determinado, o uso de recursos hídricos, consistindo em 

prerrogativa intransferível do Governo do Estado. 

A integração dos procedimentos de outorga com os de licenciamento ambiental a nível 

estadual está delimitada através de dois atos normativos: 1) Decreto Estadual n° 4.646/01, que no 

seu Artigo 10, § 1°, estabelece que a Outorga Prévia é exigida para se dar continuidade de outros 

procedimentos de licenciamentos, em especial Autorização Ambiental e a Licença Prévia; e 2) 

Resolução 003/04 – SEMA que estabelece procedimentos de integração para emissão de Outorga 

Prévia, Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e Licenciamento Ambiental entre os órgãos 

do Sistema SEMA. 

Quando se tratar de um empreendimento que pretende se instalar em uma determinada área e 

lançar seu efluente em um determinado corpo hídrico, o empreendedor deverá requerer a Outorga 

Prévia, que se trata de uma etapa anterior e condicionante para fins de obtenção de Licença Prévia 

ou de Autorização Ambiental junto ao órgão ambiental competente, procedendo-se da mesma forma 

quando do requerimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos na SUDERHSA, que 

deverá ser anterior ao requerimento de Licença de Operação. Cabe ressaltar que, conforme 

estabelece o Artigo 10, § 3°, do Decreto Estadual nº 4.646/01: “O conteúdo da manifestação do 

Poder Público no ato da outorga prévia estará garantido ao requerente, desde que os elementos do 
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processo administrativo que deram sustentação a esta manifestação não venham a ser alterados 

nas fases subseqüentes do processo de concessão da outorga”, isto é, na fase de requerimento para 

obtenção da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. 

Empreendimentos já existentes deverão regularizar sua situação com o requerimento de 

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, a qual será necessária para a renovação da 

Licença de Operação ou da Autorização Ambiental. Caso a vazão apropriada para diluição do 

efluente seja maior do que a vazão outorgável para aquela seção do corpo hídrico, a outorga ficará 

vinculada a metas progressivas de qualidade, visando a compatibilização da vazão e concentração 

do efluente com a vazão e concentração do corpo hídrico receptor, de acordo com o enquadramento 

proposto (tal vinculação é estabelecida na Resolução 357/05 – CONAMA). 

Os parâmetros outorgados na Outorga de Lançamento de Efluentes são: Corpo Hídrico 

Receptor; Finalidade do Uso; Coordenadas UTM do Ponto de Lançamento; e Vazão Máxima para 

Diluição (m3/h). Já os parâmetros condicionantes da outorga são: Concentração Máxima - DBO 

(mg/L); Concentração Máxima - DQO (mg/L); Concentração Máxima - SS (mg/L); Regime de 

Lançamento; Vazão Máxima Instantânea do Efluente (m3/h); Instalação de dispositivos 

hidrométricos e execução do monitoramento da qualidade da água do corpo hídrico receptor e do 

efluente tratado; e Entrega anual do Relatório Técnico contendo os dados observados e medidos do 

Monitoramento do Efluente Tratado e do Monitoramento do Corpo Hídrico Receptor. 

4.2 – Implantação de aterros sanitários no Estado do Paraná 

IPT/CEMPRE (2000) define aterro sanitário como um processo para disposição de resíduos 

sólidos no solo, sobretudo resíduos sólidos urbanos, utilizando-se critérios de engenharia e normas 

operacionais específicas de forma a assegurar o confinamento seguro dos resíduos, evitando riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente. 

A Resolução Conjunta nº 01/2006 SEMA/IAP/SUDERHSA, em vigor desde 15 de setembro 

de 2006, data de sua publicação, apresenta diretrizes e critérios técnicos a serem seguidos na 

implantação de aterros de resíduos sólidos urbanos, desde a escolha da área até a concepção do 

projeto executivo e o modo de operação do aterro, partindo principalmente do tipo do solo e do total 

da população atendida pelo projeto. 

Para locais com solo argiloso e população urbana até 10.000 habitantes, o aterro sanitário 

deve ser do tipo vala de pequenas dimensões, caracterizada pela sua simplicidade técnica e 

operacional adequada para municípios de pequeno porte. O uso de equipamentos é mínimo 

(somente quando da abertura da vala) e os resíduos trazidos pelo caminhão coletor são depositados 

no lado livre da vala, a partir de uma de suas extremidades, sendo então empurrados e cobertos 

manualmente com solo com o auxílio de pás. 
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Nos casos em que o solo é arenoso e a população atendida é inferior a 30.000 habitantes, o 

projeto deve ser executado em trincheiras, dimensionadas cada uma para uma vida útil de 60 a 180 

dias. A base e os taludes da trincheira devem ser impermeabilizados com geomembrana, a qual 

deve ser instalada com uma proteção mecânica para evitar danos à sua integridade, pois é ela quem 

garantirá a proteção ambiental contra a contaminação do solo e da água subterrânea devido à 

infiltração do chorume. O descarregamento dos resíduos é realizado pelo caminhão coletor na frente 

de trabalho no interior da trincheira, acessando-a através de uma rampa com leve inclinação. A 

seqüência de preenchimento da trincheira deve ser de montante a jusante, com auxílio de uma pá 

carregadeira e de um trator de esteiras para empilhamento e compactação dos resíduos, 

respectivamente. Ao término das atividades diárias realiza-se a cobertura dos resíduos com material 

inerte (solo escavado da trincheira), a fim de evitar disseminação de vetores transmissores de 

doenças e minimizar os impactos ambientais. 

Caso o solo do local onde será implantado o aterro sanitário seja argiloso e a população 

atendida esteja compreendida entre 10.000 e 30.000 habitantes, a solução indicada também é do 

tipo de trincheiras. 

Nos casos em que a população atendida é superior a 30.000 pessoas, independente do tipo de 

solo, o aterro deverá ser executado em modo de células, que além dos quesitos apresentados para 

trincheiras, deve possuir estrutura adequada para a construção de módulos sobrepostos de células de 

lixo e prever o aproveitamento dos gases gerados pelo aterro.  

No Estado do Paraná, a grande maioria dos 399 municípios existentes possui população 

urbana inferior a 30.000 habitantes, conforme o censo do IBGE de 2000. Até então, apenas 39 

municípios possuíam população urbana acima de 30.000 habitantes, fazendo com que as soluções 

individuais mais comuns aos municípios paranaenses para destinação adequada dos resíduos 

produzidos por suas populações urbanas sejam de valas de pequenas dimensões e/ou trincheiras. 

Para as três modalidades construtivas de aterros sanitários, a Resolução Conjunta nº 01/2006 

SEMA/IAP/SUDERHSA determina que todos os aterros deverão ser projetados para uma vida útil 

mínima de 10 anos e adotar, conforme o artigo 5º, “independentemente do sistema de tratamento 

proposto, processo de recirculação de 100 (cem) por cento do efluente gerado para a massa de 

resíduo já existente, mantendo-se um sistema de tratamento em circuito fechado”. 

4.3 – Recirculação do chorume 

A recirculação do chorume se baseia na utilização do próprio aterro como um reator 

anaeróbio, proporcionando um “aumento” no tempo de detenção do efluente no interior do aterro, 

favorecendo a degradação anaeróbia da carga orgânica remanescente. Segundo IPT/CEMPRE 

(2000, apud QASIM & CHIANG, 1994), há casos relatados de redução de concentrações de 20.000 
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mg/L para 1.000 mg/L após um ano com coleta e reaplicação de chorume em aterro sanitário. No 

entanto, apesar da eficiência na redução da carga orgânica, este processo apresenta baixa redução de 

nitrogênio e fósforo, uma vez que a anaerobiose não favorece a oxidação. 

A recirculação contribui para a aceleração da estabilização do aterro, degradação dos 

compostos orgânicos presentes no chorume, redução do volume devido à evapotranspiração e 

diminuição nos custos envolvidos com tratamento. Porém, à medida que os componentes orgânicos 

são degradados, aumentam as concentrações no chorume de substâncias recalcitrantes e de difícil 

biodegradabilidade, como sais e metais pesados, potencializando o dano ambiental ao solo e às 

águas subterrâneas no caso de contaminação devido à infiltração de chorume pela base do aterro. 

5 – INTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS E LEGAIS REFERENTES À OUTORGA 

DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES E À IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS 

Tendo em vista a discussão realizada no item 4.1 (Outorga prévia e outorga de direito de uso 

de recursos hídricos no Estado do Paraná) no que se refere à integração dos procedimentos de 

outorga com os de licenciamento ambiental, aterros sanitários com previsão de implantação e 

aterros sanitários já existentes deverão possuir procedimentos diferenciados para fins de 

atendimento às legislações ambientais vigentes. 

Conforme o artigo 8º da Resolução nº 237/97 – CONAMA, a Licença Prévia (LP) é 

concedida na fase preliminar do empreendimento ou atividade “aprovando sua localização e 

concepção, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação”.  Já a Licença de 

Instalação (LI) autoriza a instalação da atividade ou empreendimento, “de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 

controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante”. E a Licença 

de Operação (LO) autoriza a operação da atividade ou empreendimento, “após a verificação do 

efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação”. 

Os sub-itens a seguir descrevem diferentes cenários relativos a aterros sanitários existentes ou 

com previsão de implantação, com ou sem recirculação total dos efluentes em sistema fechado, para 

fins de análise da interação entre os critérios técnicos, legais e processuais relativos à implantação 

de aterros sanitários e à Outorga de Lançamento de Efluentes.  

5.1 – Empreendimentos com várias áreas em consideração para implantação 

Na hipótese de que mais de uma área esteja sendo considerada para implantação de um 

empreendimento, cabe ao órgão ambiental competente emitir ou não a LP da área mais favorável, 
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em que autorizará sua localização e concepção. Neste caso, quantas Outorgas Prévias devem ser 

solicitadas e concedidas? Para todas as áreas sendo analisadas ou somente para a área mais 

favorável? E em que momento, após a conclusão dos Estudos de Impacto Ambiental ou após a 

consideração do Órgão Ambiental Competente quanto a esses estudos, tendo pré-selecionado as 

áreas com menores restrições para implantação do empreendimento? 

Para evitar o dispêndio de recursos com a elaboração de um projeto para uma área que pode 

acabar não sendo aprovada para implantação de um aterro sanitário, normalmente procede-se com a 

obtenção da LP, para em seguida passar para a etapa de elaboração do projeto. Com o projeto 

aprovado (atendendo a todas as normas técnicas e requisitos legais), o empreendedor deveria então 

protocolá-lo junto com o pedido de LI no Órgão Ambiental competente e aguardar o trâmite do 

processo, providenciando as informações ou complementações que lhe são solicitadas. 

Dado que a definição da área onde será instalado o empreendimento, da qual depende a 

confecção do projeto executivo da obra, é obtida através da manifestação do órgão ambiental 

competente através da LP, algumas pessoas podem acabar se perguntando se não seria mais 

adequado deixar a OP para depois da LP, realizando a análise da disponibilidade hídrica após o 

projeto executivo ter sido elaborado. 

Quanto a isso, ressalta-se que deixar a OP para ser realizada em etapa posterior à da LP é, 

primeiramente, ilegal sob o ponto de vista jurídico, e, sob o ponto de vista técnico, potencialmente 

ineficiente, pois o Órgão Ambiental competente já teria investido tempo e recursos consideráveis 

não só com as análises técnicas, como também na realização de outros procedimentos necessários 

para a emissão da LP, tais como audiências públicas. Além disso, é oportuno realizar a verificação 

da disponibilidade hídrica para diluição dos efluentes nas etapas iniciais do processo de 

licenciamento ambiental, pois, caso ela não se verifique, o empreendimento, tal como previsto e 

para aquela determinada localização, não terá ao seu dispor um fator essencial para sua 

implantação. 

Quanto ao número de outorgas prévias a serem solicitadas no caso de projetos com mais de 

uma área de implantação em consideração, o Órgão Ambiental Competente, durante a análise 

comparativa das áreas para emissão da LP, poderia solicitar ao empreendedor que providenciasse o 

pedido de OP junto ao Poder Público Outorgante, para a(s) área(s) que, inicialmente, a seu ver, 

seriam as mais favoráveis para instalação do empreendimento. Desta forma, a quantidade de 

Outorgas Prévias solicitadas para esses casos poderia ser potencialmente reduzida e o licenciamento 

ambiental continuaria vinculado à OP. Segundo esta idéia, o processo começaria com o pedido de 

LP no Órgão Ambiental competente, o qual solicitaria ao empreendedor que providenciasse a OP 

das áreas mais favoráveis à instalação do empreendimento, conforme avaliação preliminar do Órgão 
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Ambiental, sendo que a licença prévia seria emitida para a área mais apropriada para a instalação e 

com disponibilidade hídrica para os usos previstos.  

A qualidade dos Estudos de Impacto Ambiental que se façam necessários para determinados 

empreendimentos, no que tange o pré-dimensionamento e uma mostra da concepção do projeto, 

passa a ser, mais do que nunca, objeto de cuidadosa e importante atenção por parte do 

empreendedor contratante dos estudos. 

5.2 – Projetos de aterros sanitários com recirculação total ou parcial dos efluentes gerados no 

aterro 

Com relação aos aterros sanitários, se a recirculação total dos efluentes gerados no aterro, em 

sistema fechado, for realmente adotada conforme prevê a Resolução Conjunta nº 01/2006 

SEMA/IAP/SUDERHSA, então teoricamente toda esta discussão terá sido desnecessária, pois não 

haveria lançamento de efluentes. 

A generalização da solução proposta pela Resolução Conjunta nº 01/2006 

SEMA/IAP/SUDERHSA não impede o questionamento quanto à consideração da recirculação total 

como a melhor solução técnica que possa ser adotada em projetos de aterros sanitários com 

características especiais, que tornem necessário a busca por outras soluções mais adequadas ao 

tratamento dos efluentes a serem gerados. Na hipótese de que a recirculação total em sistema 

fechado não seja possível, por razões devidamente fundamentadas tecnicamente, e o projetista opte 

por um sistema de tratamento dos efluentes que prevê lançamento em corpo hídrico, como deve o 

Poder Público Outorgante – SUDERHSA se comportar quanto à solicitação de abertura de processo 

administrativo de Outorga de Lançamento de Efluentes? 

Desta hipótese partem, portanto, duas considerações: 1) Estando previsto o lançamento de 

efluentes do sistema de tratamento de um aterro sanitário em um corpo hídrico, deve-se proceder ao 

requerimento junto à SUDERHSA da OP, pois deixar de realizá-la seria o mesmo que negar o uso 

previsto de recursos hídricos para fins de lançamento e diluição dos efluentes do empreendimento; e 

2) Os parâmetros que venham a ser outorgados na OP poderão refletir positivamente na melhoria  

do sistema de tratamento de efluentes do projeto executivo do aterro, pois este deverá ser projetado 

de forma que o efluente lançado atenda os parâmetros de qualidade estabelecidos na OP. 

5.3 – Modificação no projeto executivo do aterro sanitário em função de OP negativa 

Na hipótese de que o estudo técnico tenha apontado a não viabilidade da recirculação total em 

sistema fechado dos efluentes gerados no aterro, e havendo disponibilidade hídrica para lançamento 

e diluição dos efluentes em uma determinada seção do corpo hídrico receptor, a princípio a OP 

poderia ser concedida pela SUDERHSA.  
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Cabe ressaltar que a emissão da OD pela SUDERHSA, posterior às fases de LP e LI junto ao 

órgão ambiental competente, para aqueles empreendimentos com previsão de instalação, está 

diretamente vinculada aos parâmetros outorgados pela OP. 

Questiona-se, portanto: no caso de OP negativa, se o sistema de tratamento do projeto de um 

aterro sanitário fosse modificado de forma que não fosse mais necessário o uso de recursos hídricos 

para lançamento e diluição dos efluentes gerados, o projeto ainda estaria apto a obter a LP? Caso 

esta seja a única alteração do projeto, seria possível dar continuidade ao processo de pedido de LP 

corrente ou haveria necessidade de se iniciar um novo processo? 

Caso o projeto fosse modificado de modo a não haver mais lançamento de efluentes em corpo 

hídrico, a Outorga de Lançamento de Efluentes não seria mais necessária, e o processo de 

licenciamento ambiental seguiria conforme entendimento do Órgão Ambiental competente. 

Considerando a hipótese onde o estudo técnico tenha apontado a não viabilidade da 

recirculação total em sistema fechado dos efluentes gerados no aterro, e caso se verifique a falta de 

disponibilidade hídrica para lançamento e diluição dos efluentes numa determinada seção do corpo 

hídrico receptor, a OP não poderia ser concedida. O processo estagnaria neste momento, devendo-se 

estudar outras alternativas, tais como mudanças no sistema de tratamento proposto, no local 

designado para o lançamento de efluentes, ou na área onde será implantado o aterro sanitário. 

6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A idéia da OP é aliar a análise da disponibilidade hídrica ao licenciamento ambiental de forma 

eficaz, fazendo com que na etapa inicial do planejamento de um empreendimento se verifique a 

existência de disponibilidade hídrica para lançamento e diluição dos efluentes, antes que tempo e 

recursos sejam consumidos nas análises dos impactos ambientais decorrentes de sua implantação, 

que depende, fundamentalmente, da disponibilidade hídrica para os usos pretendidos.  

A legislação não define se a OP para empreendimentos a serem implantados e com mais de 

uma área em consideração para sua localização deveria ser solicitada para todas as áreas. Uma 

proposta seria que o Órgão Ambiental competente, durante a análise comparativa das áreas em 

consideração para emissão da LP, ao pré-selecionar a(s) área(s) mais favorável(is) à implantação do 

empreendimento solicitasse ao empreendedor que providenciasse a OP junto ao Poder Público 

Outorgante para essa(s) área(s), reduzindo potencialmente o número de Outorgas Prévias a serem 

solicitadas. Desta forma, a LP ainda estaria condicionada à OP, conforme o Decreto Estadual n° 

4.646/01. 

No caso de empreendimentos que ainda serão implantados e demandem a elaboração de 

Estudo de Impacto Ambiental, deve-se atentar para a qualidade do pré-dimensionamento e da 

mostra da concepção do futuro projeto, pois são as informações que provavelmente serão utilizadas 
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na análise da OP, uma vez que o projeto executivo necessita da aprovação da área de instalação para 

que possa ser elaborado. 

Apesar da generalização quanto ao sistema de tratamento de efluentes a ser adotado nos 

aterros sanitários, conforme a resolução Conjunta nº 01/2006 SEMA/IAP/SUDERHSA, caso seja 

solicitada OP para lançamento de efluentes de aterro sanitário em corpo hídrico, o Poder Público 

Outorgante deve realizar a análise da OP, pois é possível que a recirculação total em circuito 

fechado não seja indicada, após estudos técnicos comprovativos, como a melhor solução possível de 

tratamento dos efluentes, e opte-se por uma alternativa com previsão de lançamento dos efluentes 

tratados em corpo hídrico. Além disso, os parâmetros que venham a ser outorgados poderão orientar 

a concepção do sistema de tratamento de efluentes a ser adotado, atuando como limites da qualidade 

final do efluente tratado a ser atendida. 

Tendo em vista os critérios legais e técnicos referentes às condições de implantação de aterros 

sanitários e ao gerenciamento dos recursos hídricos no Estado do Paraná, espera-se ter disseminado 

os principais conceitos inerentes a cada tema, bem como da necessidade de se proceder à Outorga 

junto ao Poder Público Outorgante – SUDERHSA, de maneira integrada com o licenciamento 

ambiental junto ao Órgão Ambiental competente do Estado. 
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