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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ORDENAÇÃO DO TERRITÓRIO NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO: É POSSÍVEL UMA INTEGRAÇÃO?

Vanessa Riccioppo de Moraes
Março/2010

Orientadora: Alessandra Magrini

Programa: Planejamento Energético

Esta dissertação é elaborada a partir da hipótese de que o licenciamento
ambiental poderia ser mais efetivo, caso tivesse maior integração com os instrumentos
de ordenamento territorial da Política ambiental como também uma maior interface
junto aos instrumentos da Política urbana. A fim de corroborar está hipótese, tem-se
como objetivo analisar o processo de licenciamento e a utilização dos instrumentos de
ordenação territorial nas três esferas de ação (Nacional, Estadual e Municipal), a fim de
propor medidas para a racionalização deste processo. Para analisar estas questões,
realizou-se um estudo de caso da implantação de um empreendimento no Município de
Armação dos Búzios-RJ. De modo geral, pode-se concluir que os instrumentos
avaliados seguem basicamente as mesmas diretrizes em todos os níveis de competência,
adaptando-se, no caso municipal, às suas peculiaridades locais. A principal demanda da
Política Ambiental não é por novos instrumentos, e sim pelo aperfeiçoamento e
integração dos já existentes. Também, deve-se dar atenção especial na consolidação da
variedade de conceitos jurídicos para que estes não confundam e sim orientem a tomada
de decisão. Por fim, em relação à possibilidade de integração do licenciamento
ambiental com o ordenamento territorial, observa-se que a mesma ainda é incipiente e
constitui efetivamente um dos problemas relacionados à pouca eficácia do processo de
licenciamento. No entanto, como pode ser percebido ao longo da dissertação, essa
integração vem se consolidando, sendo que é na esfera municipal que está mais
avançado. Cabe aos Estados, entes da federação que mais licenciam, caminharem neste
sentido.
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ENVIRONMENTAL LICENSING AND TERRITORIAL PLANNING IN RIO DE
JANEIRO STATE: IS POSSIBLE AN INTEGRATION?

Vanessa Riccioppo de Moraes

March/2010

Advisor: Alessandra Magrini

Department: Energy Planning

This dissertation was built on the hypothesis that environmental licensing would
be more effective if there is a greater integration between this instrument and the
territorial planning instrument, both predicted by the Environmental Policy, as well as
with the instruments predicted by the Urban Policy. This dissertation has as objective to
analyze the environmental licensing process and the adoption of the territorial planning
instrument at three levels of competence (Federal, State and Municipal) in order to
propose measures to streamline this process. To check this feasibility, the development
of an enterprise located in Armação dos Búzios municipality, Rio de Janeiro state was
presented. In general, we can conclude that the instruments assessed follow the same
path at the three levels of competence, even in the municipal level. The major demand
of the Environmental Policy is not for new instruments, but to the improvement and
integration of the existing ones. A special attention should be given to the legal issues,
so they can be used to guide the decision-making process. Finally, regarding the
possible integration between the environmental licensing and the territorial planning
instrument, it is observed that it is still on the early stages, representing one of the
problems of the low effectiveness of the environmental licensing process. However, as
it was observed throughout this dissertation, this integration process is starting to
happen, being more mature at the municipal level. It is due to the Brazilian states,
responsible for the country major environmental licensing processes to follow this path.
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1. INTRODUÇÃO

Cronologicamente, o urbanismo surge antes do ordenamento do território, fruto da
necessidade de se atuar nos solos urbanos. Assim, muitos dos impactos ambientais sentidos
hoje são decorrentes de ações urbanísticas do passado.
Na Europa, por exemplo, a ordenação do território evoluiu em termos cronológicos e
espaciais de modos diferentes nos diversos países. França e Reino Unido, apesar de terem
sido os grandes impulsionadores nas questões de trabalhar o território e as suas atividades,
desenvolveram diferentemente o conceito de ordenamento do território. Um avançava neste
tema de ordenamento, em contrapartida o outro explorava o conceito de planejamento. As
origens desses temas foram separadas e distintas, no entanto, rapidamente vários autores
começaram a conjugar estes dois conceitos necessários um ao outro para uma correta atuação
no território (PARTIDÁRIO, s.d.).
Assim, falar de ordenamento do território implica falar de planejamento, pois estes
dois conceitos complementam-se. Segundo Santos (2004), o planejamento é um processo
contínuo que envolve a coleta, organização e análise sistematizada das informações, por meio
de procedimentos e métodos, para chegar a decisões ou a escolhas acerca das melhores
alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis. Sua finalidade é atingir metas
específicas no futuro, levando à melhoria de uma determinada situação e ao desenvolvimento
das sociedades. Um importante papel do planejamento é, ainda, o de orientar os instrumentos
metodológicos, administrativos, legislativos e de gestão para o desenvolvimento de atividades
num determinado espaço e tempo, incentivando a participação institucional e dos cidadãos,
induzindo a relações mais estritas entre sociedade e autoridades locais e regionais.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) assegura a todos o livre exercício
de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos,
1

salvo nos casos previstos em lei (i.e., parágrafo único, art. 170, IV), e estabelece como
princípio de igual patamar, dentro da ordem econômica, a defesa do meio ambiente. Da
interpretação do artigo constitucional mencionado e seus incisos pode-se concluir, então, que
o desenvolvimento econômico deve estar conjugado ao uso racional dos recursos naturais, a
fim de garantir o desenvolvimento sustentável.
Dentro deste contexto é que se insere o licenciamento ambiental, como um
instrumento preventivo de gestão ambiental, que, segundo a Res. CONAMA 237/97, é o
procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia e acompanha a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras
dos recursos naturais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Sendo a obrigação
do empreendedor, prevista em lei, buscar o licenciamento junto ao órgão competente, desde
as etapas iniciais de seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação.
Este processo de licenciamento é demorado por definição, pois cada empreendimento
tem suas peculiaridades e dependendo de seu grau de impacto pode requerer um estudo de
impacto ambiental (EIA) exclusivo.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) estima que os Estados emitam cerca de 100
mil licenças por ano. Em 2006, apenas 278 foram de competência do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) (ANÁLISE, 2007). Só no Rio de
Janeiro, neste mesmo ano, foram deferidas 1819 licenças (RICCIOPPO, 2008). Em geral, os
estados licenciam mais que o IBAMA, devido à competência dada a estes pela Política
Nacional de Meio Ambiente (PNMA) em 1981. Em 1997, a Res. CONAMA 237 amplia as
competências do licenciamento para o IBAMA e para os municípios, existindo assim,
discussões sobre a efetiva repartição de competências entre estas esferas de poder.
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No decorrer dos anos o licenciamento tornou-se um processo longo e burocrático.
Segundo diversos autores deveria ser objeto de algumas ações visando sua racionalização e
eficácia. De acordo com Michellis (2009), algumas dessas ações seriam extremamente
produtivas para o equacionamento dos empreendimentos do Setor elétrico, ressalvando que
podem ser aplicadas a outros tipos de empreendimentos como, por exemplo: a) implantação
de procedimentos de integração entre os instrumentos de planejamento e gestão ambiental
(Zoneamento Ecológico-Econômico, Planos de Bacia Hidrográfica, Avaliação Ambiental
Estratégica Regional e Setorial, Planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social (Estatuto das Cidades), Avaliação Ambiental Integrada
de Bacia Hidrográfica) e sua vinculação com a tomada de decisão no processo de
licenciamento ambiental; entre outras medidas.
O que se pode observar é que acaba recaindo sobre o licenciamento ambiental, um
instrumento de gestão pública instituído pela Lei 6938/81, o papel de “ordenador”, devido à
ausência de uma efetiva e integrada ordenação territorial. Entretanto, pela mesma Lei que
instituiu o licenciamento, foi também instituído o zoneamento ambiental, sendo que este
deveria desempenhar efetivamente o papel de ordenador das questões ambientais no território.
No Brasil, o zoneamento ambiental é também conhecido como Zoneamento
Ecológico-Econômico (ZEE). Ainda, de acordo com Benatti (2004), o zoneamento ambiental
possui várias subdivisões cujos objetivos são os de proporcionar: a melhoria da qualidade de
vida; o desenvolvimento socioeconômico equilibrado das regiões; uma gestão responsável dos
recursos naturais; a proteção do meio ambiente e a participação das populações.
Atualmente, existe uma série de problemas que envolvem o zoneamento ambiental.
Isso porque, o ZEE vem sendo elaborado só por alguns estados e existem outros instrumentos
sendo utilizados para este mesmo fim, cabendo destacar também os conflitos de competência.
Talvez, por estes motivos, o licenciamento tem ocorrido de forma não tão integrada ao
3

ordenamento territorial. E, aliás, conforme Magrini (2010, comunicação pessoal) aponta, esta
tem sido uma das características da aplicação dos instrumentos da PNMA de caráter pontual e
não integrado.
Alguns estados já possuem planos de bacia, ZEE, e seus municípios possuem planos
diretores, zoneamento industrial, etc. Todavia, estes padecem com a falta de integração e
muitas vezes da própria implementação, não alcançando, inclusive, o nível de projeto. Então,
o Planejamento territorial e de projetos consiste num processo no qual ainda se está em fase
de aprendizado. Esta situação é agravada pela não implementação de todos os instrumentos
previstos na Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH), de Gerenciamento Costeiro, entre outras políticas de cunho ambiental e
territorial, além da falta de integração entre os instrumentos já existentes.
Em virtude disso, a hipótese desta dissertação é que o licenciamento ambiental
poderia se tornar um processo mais racional e efetivo, caso tivesse maior integração com os
instrumentos de ordenamento territorial da Política ambiental como também uma maior
interface junto aos instrumentos de ordenamento da Política urbana.
Para corroborar está hipótese, o objetivo geral deste trabalho é analisar como se dá o
processo de licenciamento ambiental e a utilização dos instrumentos de ordenação territorial
nas três esferas Nacional, Estadual e Municipal, a fim de propor medidas para a
racionalização do processo de licenciamento com uma maior integração e melhor aplicação
dos instrumentos de ordenamento.
Para a análise de todas estas questões, se faz necessária uma revisão bibliográfica dos
conceitos e modalidades de implementação do processo de licenciamento ambiental, das
tipologias e uso dos instrumentos de ordenação do território, bem como um estudo de caso no
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estado do Rio de Janeiro. Este estudo de caso refere-se ao Município de Armação dos Búzios,
com o intuito de evidenciar esta problemática a nível local.
A dissertação, além desta introdução, seguirá a seguinte estrutura: no capítulo 2 será
feita a contextualização dos instrumentos da Política ambiental e urbana, em particular o
licenciamento e ordenamento do território no Brasil. O capítulo 3 tratará das mesmas questões
ao nível do estado do Rio de janeiro. No capítulo 4 será apresentado o estudo de caso desta
dissertação enfocando a análise desta problemática no Município de Armação dos Búzios,
mais especificamente na implantação de um empreendimento na Praia de Tucuns. Por fim, o
capítulo 5 apresentará uma breve discussão geral acerca do tema e o capítulo 6 será de
conclusões, visando a validação da hipótese formulada.
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2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NO
BRASIL

Existem historicamente no Brasil diversas formas de implementação do ordenamento
territorial, via de regra, setoriais. Assim, no âmbito das políticas públicas, encontramos
iniciativas de: ordenamento territorial urbano, ordenamento territorial do ponto de vista
econômico, agrícola, industrial, ecológico e etc.
Neste contexto, o que se pretende abordar na presente dissertação é o ordenamento
territorial no âmbito da Política ambiental e sua interface seja com os instrumentos de
ordenamento territorial setoriais, notadamente o urbano, seja com outros instrumentos desta
política, notadamente o licenciamento.
Analisando-se então este processo, historicamente observa-se que no Brasil,
basicamente os exercícios de “zoneamento” estão relacionados à regulação do uso do solo
urbano e aos zoneamentos industrial e agrícola ou agroecológico, visando o planejamento
espacial de atividades produtivas, sendo que, a partir dos anos 80 com a PNMA surge uma
terceira tradição de “zoneamento ambiental”, para fins de proteção do meio ambiente
(MILLIKAN, 1998 (apud ATTANASIO, 2005)).
Desde a década de 70, alguns estados já começam a implementar o licenciamento
ambiental. Em 1977, antes mesmo da PNMA, o Estado do Rio de Janeiro já aplicava o seu
Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP). Neste mesmo período, este
Estado promoveu o Zoneamento industrial de sua Região Metropolitana.
Assim, a partir destas iniciativas estaduais, em 1980, foi editada uma lei de relevância
nacional (Lei 6.803/80), que instituiu as “diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas
áreas críticas de poluição” e criou três tipos de zonas industriais.
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Em 1981 foi promulgada no Brasil a PNMA (Lei 6938), que instituiu dentre os seus
instrumentos o Licenciamento ambiental, o zoneamento ambiental e a criação de áreas
protegidas.
Note-se que a Constituição Federal de 1988 (CF/88), impôs ao Poder Público (art. 225,
“caput”) o dever de defender e preservar o meio ambiente, para as presentes e futuras
gerações e estabeleceu (art. 174), que o planejamento realizado pelo Estado é determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado. Ainda, no âmbito da mesma, o
embasamento para planos de ordenamento territorial, a nível nacional e estadual, pode ser
encontrado no art. 21, inciso IX, que estabelece: “a competência da União para elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento
econômico e social”.
Além disso, segundo o art. 30, inciso VIII, da constituição supracitada, são previstas
atribuições de ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano aos municípios.
Na Constituição Estadual do RJ de 1989 (art. 266, parágrafo 1°) é colocado o Estado,
com participação dos Municípios e das comunidades, como sendo responsável por promover
o zoneamento ambiental em seu território. A constituição também estabelece que a
implantação de pólos industriais, bem como as transformações de uso do solo, dependerá de
EIA e do correspondente licenciamento. Nota-se aqui uma clara correspondência e integração,
nem que seja apenas no papel, destes instrumentos de gestão ambiental (e.g., Licenciamento e
zoneamento).
O Decreto n° 99.274/90, que regulamenta a PNMA, traz em seu art. 19, inciso I, a
obrigação de observação dos planos municipais, estaduais e federais de uso do solo para
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obtenção da Licença Prévia (LP) e institui a Comissão Coordenadora do ZEE do Território
Nacional.
Segundo Benatti (2004), no final da década de 90, os documentos oficiais começam a
fazer uma distinção entre ordenamento territorial e ZEE, apresentando este como um
instrumento técnico e político para tomada de decisão e aquele como plano mais geral para
disciplinar a ocupação e a exploração do solo e dos recursos naturais.
A Res. CONAMA 237/97 e a atual Instrução Normativa (IN) do IBAMA 184/08
versam que no procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a
certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e,
quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga do uso da água,
emitidas pelos órgãos competentes.
Ainda em 1997, a Lei 9.433 traz como instrumento o Plano Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) e os Planos de Bacia (PB), que implementam o planejamento territorial em
regiões hidrográficas tomando como unidade de referência a bacia hidrográfica.
De acordo Magrini & Santos (2001), ao estabelecer a bacia hidrográfica como unidade
de planejamento, a Política Nacional de Recursos Hídricos rompeu com o conceito de gestão
ambiental aplicada à divisão político-administrativa.
Em 2000, após regulamentações anteriores que tratavam cada área protegida em
normas específicas, estabelece-se o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
dividindo as áreas protegidas em Unidades de Conservação (UC) de acordo com as suas
formas de uso (i.e., uso integral e de uso sustentável), a fim de ordenar o território e proteger
o meio ambiente.
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Em 2002, o Decreto 4.297/02 regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.938/81,
estabelece critérios e dá a denominação de ZEE para o “zoneamento ambiental”, além de
dissertar sobre as decisões dos agentes públicos e privados quanto a Políticas Planos e
Programas (PPP’s) e atividades que utilizem, direta ou indiretamente, recursos naturais,
vinculando tudo isso ao que estabelecer o ZEE. Posteriormente, a partir do Decreto 6.288/07,
o Decreto supracitado ganhou novos artigos e nova redação em seu art. 6°.
Alguns autores como Attanasio (2005), acreditam que poderá haver uma dificuldade
em se exigir do Poder Público a realização prévia do ZEE, na medida em que o Decreto
4.297/02 considera que o mesmo deve ser obrigatório na implantação de planos, obras e
atividades públicas e privadas (art. 2º). Pois, o próprio decreto (art. 20) ressalva que, dentre
outros, para o licenciamento, as instituições públicas ou privadas deverão observar os
critérios, padrões e obrigações estabelecidos pelo ZEE, quando existir, podendo levar à
conclusão de que, se não existir, não será obrigatório.
Em 2004, é editado o Decreto 5.300, regulamentando a Lei 7.661/88, que institui o
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dispõe sobre regras de ocupação da zona
costeira (ZC), além de estabelecer critérios de gestão da orla marítima. Vale ressaltar, que o
decreto supracitado, determina a aplicação para a gestão da ZC de diversos instrumentos,
dentre eles o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) (art. 7º, inciso VIII) que
“orienta o processo de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das condições de
sustentabilidade do desenvolvimento da ZC, em consonância com as diretrizes do ZEE
nacional, como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e
gestão”.
Após breve análise cronológica do surgimento do Licenciamento ambiental e dos
instrumentos de ordenamento territorial da Política ambiental, não se poderia deixar de falar
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de alguns instrumentos da Política Urbana, os quais participam na tomada de decisão do
licenciamento.
Assim, em 2001, é promulgada a Lei 10.257, que aprova o Estatuto da Cidade e a
Política Urbana. Este estatuto define os instrumentos da política urbana do país (art.4º), dentre
eles o Plano Diretor como instrumentos de competência municipal. Cabe aqui destacar que o
zoneamento ambiental também entra como um instrumento desta Lei, o que demonstra a
variável ambiental permeando o planejamento urbano.
Evidencia-se, que a construção de uma “Política Nacional de Ordenamento Territorial1
(PNOT)” inicia-se somente quinze anos após a promulgação da CF/88, ou seja, em 2003, o
que se caracteriza como um descompasso com as experiências internacionais do gênero. Entre
2003 e 2006 o Ministério da Integração Nacional coordenou o início dos trabalhos de
construção da PNOT.
Entretanto, de acordo com Rückert (2007), ainda não há um debate nacional
instaurado sobre a proposta da PNOT no Brasil, mesmo considerando-se os esforços
meramente acadêmicos despendidos até o momento.
Esta “política em construção”, pelo que pode ser apreendido nos anais da Oficina
sobre a PNOT realizado em Brasília em 2003 (RÜCKERT,2007), está mais calcada no viés
econômico, de planejamento estratégico e reforma agrária. A dimensão ambiental foi muito
pouco contemplada. Além disso, está oficina demonstra a vontade da centralização política
(i.e., União) do ordenamento territorial na PNOT, indo à contrapartida o que está sendo
trabalhado atualmente no país e em outros países como, por exemplo, a Venezuela.

1

Entende-se que políticas territoriais extrapolam a noção dos planos regionais de desenvolvimento. Elas
abrangem toda e qualquer atividade que implique, simultaneamente, uma dada concepção do espaço nacional;
uma estratégia de intervenção ao nível da estrutura territorial bem como mecanismos concretos que sejam
capazes de viabilizar estas políticas (COSTA, 1988 (apud RÜCKERT, 2007)).

10

Assim, como ainda não se tem uma PNOT consolidada e totalmente construída, podese dizer que o Estatuto da Cidade é o cerne do ordenamento territorial (i.e., no caso urbano),
que de forma similar à PNMA tem como instrumentos: o zoneamento ambiental, instituição
de UCs, EIA, Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), entre outros.
Com efeito, em que pese a CF/88 contemplar o ordenamento territorial em suas
disposições (art. 21, inciso IX), o Brasil ainda não dispõe de um sistema nacional integrado
que hierarquize e possibilite uma ação coordenada dos diferentes níveis de governo no
território. Em seu lugar, há uma grande diversidade de planos, projetos, leis e instrumentos
isolados de intervenção adotados ora pela União, ora pelos Estados e Municípios,
freqüentemente de forma conflitante (MI, 2005).
A fim de elucidar alguma iniciativa de integração do ordenamento territorial com o
licenciamento, pode-se citar uma resolução de licenciamento ambiental específico, no qual o
ordenamento do território é utilizado como apoio, como exemplo: a Res. CONAMA 273/00,
seu art. 4°, §2° versa que no processo de licenciamento deve ser considerado o potencial de
produção ecologicamente sustentável do estuário ou da bacia hidrográfica, definida e limitada
pelo ZEE.

2.1. Meio ambiente e território

Para propor uma maior integração dos instrumentos de gestão ambiental e territorial é
necessário melhor definir a questão do que é meio ambiente e território. Um dos problemas é
que a gestão ambiental e a territorial ocorrem, na maioria das vezes, de forma segregada e
caso esta fosse tratada de forma conjunta facilitaria a integração tornando-a mais simples e de
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fácil alcance. Historicamente estes temas têm sido trabalhados separadamente, o que nem
sempre auxilia na compreensão do todo.
A questão territorial permeia a ambiental e vice-versa. Assim, de acordo com Silva
(2000), pode-se dizer que o meio ambiente é a interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas
formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente compreensiva dos
recursos naturais e culturais. Nesta concepção, o conceito mostra a existência de três aspectos
do meio ambiente: o meio ambiente artificial; o meio ambiente cultural; e o meio ambiente
natural.
O meio ambiente artificial é aquele “constituído pelo espaço urbano construído,
consubstanciado no conjunto de edificações (fechado) e equipamentos públicos (ruas, praças,
áreas verdes, espaços livres em geral: espaço urbano aberto)”. Consequentemente, a definição
e a idéia de meio ambiente artificial revelam o conceito dos termos cidade e urbano (cidade +
habitantes). Nesta divisão de meio ambiente artificial, poderia ser incluído também o espaço
rural construído, no conjunto de plantações, pastos, etc. (SILVA, 2000).
O cultural é “integrado pelo patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico,
turístico, que, embora artificial, em regra, como obra do homem, difere do anterior (que
também é cultural) pelo sentido de valor especial que adquiriu ou de que se impregnou”. Já o
meio ambiente natural, ou físico, é constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora,
enfim, pela interação dos seres vivos e seu meio (SILVA, 2000).
De acordo com Peres & Pereira (s.d.), apesar do termo meio ambiente ser encontrado
sob diversas formas na literatura, é observado que há uma convergência entre o meio
ambiente cultural, artificial e natural. Por exemplo, a qualidade de vida das pessoas de áreas
urbanas está claramente influenciada pelo meio natural e pelas obras do homem. É no
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ambiente, em sua dimensão global, que devem estar inseridas as cidades ou o meio urbano,
com seus patrimônios históricos e culturais, parques, áreas verdes e rios
Ainda, de acordo com os autores supracitados, as cidades têm sido o espaço das
transformações econômicas e sociais da civilização, tendo facilitado a evolução do
conhecimento, da cultura e costumes. Apesar da modernidade e avanços tecnológicos
existentes nas cidades, o final deste século tem sido marcado pelo aumento de problemas
urbanos diversos, tais como a degradação ambiental.
Neste contexto, tem-se o Direito Ambiental como complexo de princípios e normas
reguladoras das atividades humanas que possam afetar a sanidade do meio ambiente em sua
dimensão global, visando à sua sustentabilidade. E também, tem-se o Direito Urbanístico
como o conjunto de normas jurídicas reguladoras da atividade do poder público destinado a
ordenar os espaços habitáveis, tendo por objetivo regular a atividade urbanística,
disciplinando assim a ordenação do território. Este ramo do direito visa precipuamente à
ordenação das cidades, mas os seus preceitos incidem também sobre as áreas naturais,
intimamente relacionadas com as condições da vida humana em todos os núcleos
populacionais (SILVA, 1995 (apud PERES & PEREIRA Op Cit., s.d.)).
Assim, confirmando a interface do Direito Urbanístico com o Direito Ambiental na
tutela do meio ambiente urbano, objeto comum dos dois ramos jurídicos, estabeleceu-se o
Estatuto da Cidade com diversas normas de proteção do meio ambiente. Esta iniciativa talvez
seja a única no Brasil que efetivamente tente integrar as duas esferas: território e ambiente.
Entretanto, é preciso que as políticas urbanas dialoguem com as ambientais para evitar
sobreposições e conflitos.
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2.2. Instrumentos de gestão ambiental e territorial na Política Ambiental brasileira

Antes de mais anda, é preciso aqui, fazer uma divisão entre instrumentos de Política
ambiental e de Política urbana e seus diferentes atores envolvidos (Tab. 1).

TABELA 1. Os instrumentos de Política ambiental e urbana no Brasil e seus respectivos atores.
GESTÃO
PÚBLICA

POLÍTICA AMBIENTAL

POLÍTICA URBANA

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

ÁREAS
PROTEGIDAS

ZEE1

PRH

PGC

ZI

PD

LEI
ORGÂNICA

UNIÃO

S

S

S

S

S

S3

Ñ

Ñ

ESTADOS

S

S

S

S

S

S3

Ñ

Ñ

MUNICÍPIOS

S

S

S

S2

S

S

S

S

INSTRUMENTOS/
ATORES

1

Notas: "Zoneamento ambiental".
2
Na verdade o Plano de Bacia (unidade territorrial- bacia hidrográfica) pode abranger mais de 1 município, que em alguns
casos formam consórcios intermunicipais para elaboração deste tipo de plano local/operacional.
3
Cabe ao Estado ou à União, dependendo da área de abrangência, definir , aprovar e administrar as áreas de ZI indicadas
pelos Município de acordo com seus instrumentos de Política Urbana.
Legendas: (ZEE- Zoneamento ecológico-econômico; PRH- Plano de Recursos Hídricos; PGC- Plano de Gerenciamento
Costeiro; PD-Plano Diretor; ZI- Zoneamento Industrial; S: Sim e Ñ: Não)

De acordo com a tabela acima e baseando-se na CF/88, observa-se que enquanto a
competência material no campo urbanístico apresenta como lócus mais concreto de atuação o
nível municipal, a competência executiva da função ambiental é comum entre os entes
federados, sendo que a competência legislativa é concorrente, cabendo à União estabelecer
normas gerais, ao Estado suplementá-las, e aos municípios, observado o que dispõe os demais
entes, legislar sobre assuntos de interesse local.
Cabe ressaltar que, há grandes conflitos acerca das competências no âmbito ambiental
decorrentes principalmente do art. 23 da CF/88 e da Res. CONAMA 237/97 (caso específico
do licenciamento). Mas, a fim de solucionar estes conflitos, destaca-se aqui o Projeto de Lei
complementar 388/07, que tem como escopo fixar normas e diretrizes para a cooperação entre
União, Estado, Distrito Federal e Municípios no exercício das competências ambientais
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comuns, regulamentando assim o art. 23 (incisos III, VI e VII) da CF/88, o que pode
significar novas possibilidades de aperfeiçoamento de práticas integradas e cooperativas entre
o poder público e a coletividade.
No geral, percebe-se como a gestão ambiental2 envolve além do planejamento3
ambiental, o planejamento territorial. E diante destes conceitos, verifica-se que os
instrumentos de ordenamento do território dão base à gestão da utilização dos recursos
naturais (i.e., Licenciamento), de acordo com a capacidade de suporte do meio ambiente,
trazendo subsídios para a concessão de autorização de uma obra ou atividade viável
ambientalmente.
O caminho adotado pelo Brasil desde 1981 é manifestado na PNMA, que instituiu
treze instrumentos, dentre eles o Licenciamento e Zoneamento Ambiental4. Mas antes disso,
em 1980 o Zoneamento industrial já era um instrumento com visão integrada ambiental e
territorial. Com a Lei das águas de 1997 insere-se o PNRH; em leis esparsas as áreas
protegidas foram reguladas até a formulação do SNUC em 2000. Saliente-se, entretanto, que
até hoje, muito destes instrumentos ainda não foram implementados em todo o território
nacional.
De acordo com Mendes et al., (2007), cabe aqui destacar que para a existência de
unidade e consistência na PNMA e de uma possível PNOT, faz-se necessário que seus
instrumentos se constituam em peças práticas cumprindo o seu papel específico, mas

2

Gestão remete ao presente: gerir significa administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos
presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas (SOUZA, 2003).
3

Planejamento é a preparação para gestão futura, buscando-se evitar ou minimizar problemas e ampliar as
margens de manobra. Longe de serem concorrentes ou intercambiáveis, planejamento e gestão são distintos e
complementares (SOUZA, 2003).
4

Leva em consideração, inicialmente, apenas o aspecto preservacionista. O termo, posteriormente, evolui para
Zoneamento Ecológico-Econômico, com a prerrogativa de englobar a questão social e econômica à ambiental
(MMA, 2009).
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compondo um todo e não onerando, inviabilizando e até colocando em descrédito os outros
instrumentos já existentes.
Nos próximos tópicos, serão detalhados os instrumentos de gestão territorial e
ambiental da Política ambiental brasileira para embasamento e posteriores discussões.

2.2.1. Licenciamento ambiental
Apesar de vigorar desde a década de 70, em alguns estados como Rio de Janeiro, São
Paulo, Minas Gerais e Bahia, o licenciamento ambiental foi instituído para todo o país pela
Lei 6.938/81, regulamentada primeiramente pelo Decreto 88.351/83 e em seguida pelo
Decreto 99.274/90.
A PNMA, além do Licenciamento como instrumento, instituiu também a Avaliação de
Impactos Ambientais (AIA) (posteriormente vinculada ao licenciamento pelo Dec. 88351/83).
Em 1986, a Res. CONAMA 001 estabeleceu as definições, as responsabilidades, os
critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implantação da AIA. Esta norma determinou
que o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente depende da elaboração de
EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). A CF/88 (art. 225, parágrafo
1º, inciso IV) e também a Constituição Estadual do RJ de 1989 (art. 261, parágrafo 1°, inciso
X) corroboraram a resolução supracitada vinculando o EIA, ao qual se deve dar publicidade, à
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente.
A Res. CONAMA 001/86, em seu art. 2°, estabeleceu ainda, em caráter
exemplificativo, a relação das atividades e projetos que deveriam ser submetidos à AIA, bem
como, o conteúdo mínimo do EIA. Como esta relação é exemplificativa e não exaustiva,
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portanto não impede que os estados exijam a apresentação de EIA/RIMA para outras
atividades cujos impactos sejam relevantes.
Além disso, a resolução supracitada, em seu art. 7°, determinou que o EIA deve ser
elaborado por equipe multidisciplinar habilitada independente de proponente do projeto e que
seria responsável pelos resultados apresentados.
Onze anos mais tarde o artigo supracitado foi modificado pelo Res. CONAMA 237
(art. 11), em vista a falta de elementos que comprovassem a independência da equipe
multidisciplinar e a qualidade do EIA, ficando somente estabelecido que os estudos
necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente
habilitados, às expensas do empreendedor.
De acordo com Mendes et al., (2007), cabe ressaltar que a prática de anos de EIA (i.e.,
exigência do licenciamento) tem demonstrado que há necessidade de algo mais abrangente,
que dê apoio e base aos empreendimentos. Pois, há falta de credibilidade no processo e em
seus resultados e há uma sobrecarga ao instrumento de EIA pela ausência de alguns
instrumentos já previstos em lei (e.g., Zoneamento em alguns estados), e assim passa a
agregar conceitos, sendo exigido universo de respostas e responsabilidades que não lhe são
pertinente.
Neste caso, a idéia de a etapa de diagnóstico ambiental realizado no EIA, por exemplo,
poderia ser agilizada se fosse produzido, previamente, pelo Poder Público, um Zoneamento
Ambiental.
Em 1987, a Res. CONAMA 009 regulamenta a questão das Audiências Públicas,
sempre que julgar necessário ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério
Público, entre outras especificações. Cabe ressaltar que a resolução supracitada refere-se ao
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processo de AIA (EIA/RIMA) para realização de Audiências públicas dos empreendimentos
com potencial de causar impacto significativo ou caso solicitada.
Diante da impossibilidade de mitigação de impactos ambientais negativos observados
no EIA, foi instituída a compensação ambiental, por meio da Res. CONAMA 010/87, com o
objetivo de reparação dos danos ambientais causados pela destruição de florestas e de outros
ecossistemas.
Desta forma, o licenciamento de obras de grande porte, assim considerado pelo órgão
licenciador, com fundamento no EIA/RIMA, deveria contemplar a implantação de uma
Estação Ecológica, preferencialmente nas proximidades da área de instalação do
empreendimento. O valor a ser compensado seria, então, proporcional aos danos ambientais
causados, não podendo ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implantação dos
empreendimentos.
Esta Resolução foi revogada pela Resolução CONAMA 02/96. Sendo que esta última
manteve a finalidade de reparação dos danos ambientais e determinou a implantação de uma
unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente uma Estação
Ecológica, em caso de licenciamento de empreendimentos de relevante impacto ambiental.
Como observado, a Resolução CONAMA 02/96 vinculou a compensação ambiental ao
licenciamento.
No ano seguinte, a Res. CONAMA 237/97 (norma geral do licenciamento nacional)
estabeleceu diretrizes padronizadas para o licenciamento ambiental. Assim, o art. 2º desta
resolução, estabeleceu que dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental
competente

“a

localização,

construção,

ampliação,

modificação

e

operação

de

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como empreendimentos capazes, sob qualquer forma de
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causar degradação ambiental”, sendo que, em seu Anexo I encontram-se as atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento.
Além das normas gerais do licenciamento Federal, há resoluções do CONAMA para
licenciamentos específicos, além de portarias a exemplo da mencionada anteriormente. A fim
de exemplificar, pode-se citar a como a Res. 279/01, a qual criou o Relatório Ambiental
Simplificado (RAS) que poderá substituir o EIA/RIMA tornando mais rápido o licenciamento
de empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto ambiental (i.e., duração
aproximada de 60 dias para emissão da licença).
Desde 1998, de acordo com a lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605), as empresas que
funcionam sem licença ambiental estão sujeitas às sanções.
O país tentou incorporar na década de 90 a auditoria ambiental, seguindo o modelo
inicial europeu (comando e controle), que não progrediu como lei federal, sendo apenas
incorporado pelo Rio de Janeiro e alguns outros Estados para atividades de elevado potencial
poluidor. Entretanto, o Governo Federal acabou por sancionar um diploma legal para
auditoria ambiental através da Res. CONAMA 306/02 para atividades específicas, como
instalações portuárias, refinarias e plataformas de petróleo.
Com a Lei 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), a compensação ambiental, até então prevista somente em resoluções CONAMA,
tornou-se obrigatória nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental.
O Decreto 4.340/02, modificado posteriormente pelo Decreto 5.566/05, estabeleceu
que para os fins de fixação da compensação ambiental, o órgão ambiental deve estabelecer o
grau de impacto a partir do EIA/RIMA realizado quando do processo de licenciamento
ambiental, considerando os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais.
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Assim, a Resolução CONAMA 371/06 estabeleceu diretrizes aos órgãos ambientais
para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de
compensação ambiental. Entretanto, muito se discutiu em relação à inconstitucionalidade do
artigo 36 da Lei 9.985/00.
Mais recentemente, o Decreto 6.848/09 alterou e acrescentou dispositivos ao Decreto
4.340/02 e dessa forma, regulamentou a Compensação Ambiental prevista no artigo 36 da Lei
do SNUC, estabelecendo uma metodologia de cálculo para a Compensação Ambiental,
incumbindo o IBAMA de fixar o grau de impacto do empreendimento. Sendo que agora não
há mais um mínimo, mas sim um teto de 0,5% para a Compensação Ambiental no país.
Por fim, cumpre salientar que o Decreto 6.848/09 estabeleceu que, nos processos de
licenciamento ambiental já iniciados na data de sua publicação (15 de maio de 2009) em que
haja necessidade de complementação de informações para fins de aplicação da nova
metodologia, as providências para o cálculo da Compensação Ambiental deverão ser
adotadas, sem prejuízo da emissão das licenças ambientais e suas eventuais renovações.
Em relação à competência do licenciamento, a PNMA (Lei 6.938/81) atribuiu aos
Estados à competência deste e designou ao IBAMA caráter supletivo, sem prejuízo de outras
licenças exigíveis.
Mas, a edição da Lei 7804/89, deu ao IBAMA a atribuição de homologar o
licenciamento nos casos de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito
nacional ou regional.
A partir da Res. CONAMA 237/97, esta sistemática passa a ficar menos clara, pois
esta resolução introduz o conceito de grau de impacto, ou seja, os órgãos estaduais podem
delegar esta competência ao município no caso de atividades com impactos ambientais locais.
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Além disso, é importante ressaltar, que essa resolução determina que o licenciamento deva ser
solicitado em uma única esfera de ação.
Contudo, quanto ao aspecto da competência, o licenciamento ambiental é uma das
formas de os entes federados exercerem a sua competência comum de proteger o meio
ambiente e combater a poluição, prevista no art. 23 da CF/88. Assim, todas estas pessoas
jurídicas poderão intervir, em forma de consulta, nos licenciamentos ambientais.
Algumas situações são bastante complexar e, nesses casos, o licenciamento pode
envolver vários órgãos. De acordo com o licenciamento realizado pelo IBAMA, quando a
área do empreendimento envolve sítios arqueológicos, o órgão tem que consultar o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Se a questão envolve áreas indígenas,
o contato é com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), além de ouvir os órgãos estaduais e
municipais envolvidos na área do empreendimento (ANÁLISE, 2007).
Mais recentemente, o Governo Federal, com o intuito de organizar e agilizar o
procedimento de licenciamento ambiental no âmbito do IBAMA, editou um pacote de
normas. Este é composto pela Instrução Normativa (IN) IBAMA 184/08, mas que não se
aplica ao licenciamento ambiental de empreendimentos de petróleo off shore (norma
específica) e aos procedimentos específicos aplicáveis a cada tipologia de empreendimentos,
sendo uma norma geral que descreve o processo de licenciamento a ser acompanhado pelo
IBAMA conforme a tabela 2; Portaria IBAMA 21/08 e as Portarias MMA 204/08, 205/08 e
206/08, todas de 17 de julho.
Dentre outras medidas, a nova regulamentação detalha o procedimento administrativo
para a obtenção de licenças ambientais (i.e., fixa prazos, estabelece um protocolo único para
as várias espécies de licenciamento e cria órgãos de apoio para auxiliar nos processos).
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A recente portaria do MMA 206/08 supracitada, dispõe sobre o licenciamento
ambiental municipal de atividade ou empreendimentos localizados em áreas urbanas
consolidadas5, situadas em Áreas de Proteção Ambiental (APA). Desde que, o Município em
questão possua equipe técnica especializada, Conselho Municipal de Meio Ambiente
(CMMA) e legislação própria sobre licenciamento. E assim, fica dispensada a Anuência
Prévia do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), mas que
continua com seu dever de fiscalização deste licenciamento (GUSMÃO & DE MARTINI,
2009).

TABELA 2. Procedimento geral do licenciamento federal pela IN IBAMA 184/2008 (adaptado de BORGES,
2008 e da própria IN).

ATO
Instauração do processo de
licenciamento (art. 7°, §2)
Elaboração do Termo de referência
(TR) (art. 11)

PRAZO
10 dias úteis do recebimento
da FAP
60 dias corridos- desde a
instauração do processo

RESPONSÁVEL
IBAMA

Manifestação dos órgãos intervenientes
sobre TR (art. 10, §3)
Validade do TR concedido (art. 12 e 14elaboração do EIA/RIMA)
Verificação do EIA/RIMA apresentados
com base no TR (art. 18, §1)
Análise técnica do mesmo (art. 20)
Manifestação dos órgãos intervenientes
sobre EIA/RIMA (art. 21)
Análise técnica do PBA (art. 28)
Manifestação dos órgãos intervenientes
sobre PBA (art. 29)
Avaliação técnica do relatório final da
implantação dos programas ambientais
e eventual relatório das atividades de
supressão vegetal ou PACUERA (art.
33)

15 dias

IBAMA, com auxílio
do empreendedor
(enviar sugestões)
Órgãos intervenientes

2 anos a partir do envio do TR

Empreendedor

30 dias

IBAMA

180 dias a partir do aceite
60 dias (30+30)

IBAMA
Órgãos intervenientes

75 dias após seu recebimento
60 dias (30+30)

IBAMA
Órgãos intervenientes

45 dias

IBAMA

Em relação à criação dos CMMA para os municípios obterem a competência do
licenciamento por convênio, este deve, necessariamente, envolver e mobilizar a população do
5

Densidade demográfica superior a 5.000 habitantes por Km2, entre outros critérios, bastando atender a pelo
menos um critério.
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município. De acordo com o IBGE (2008), sua criação deve ser efetuada por meio de lei
elaborada e aprovada pela Câmara de Vereadores. Cabe à prefeitura fornecer as condições
necessárias para o funcionamento do fórum e colocar em prática as suas decisões.
Ainda, de acordo com o IBGE (2008), dos municípios brasileiros, 1.438 realizam
licenciamento ambiental de impacto local (25,8%) e 1.554 possuem instrumento de
cooperação com órgão estadual (27,9%) de meio ambiente para delegação de competência de
licenciamento ambiental relacionado a atividades que vão além do impacto ambiental local.
Notam-se nas Regiões Norte, Sudeste e Nordeste que a presença de instrumento de
cooperação com o governo estadual supera a prática de licenciamento local.
Do ponto de vista dos procedimentos, antes de se proceder à análise do requerimento
de qualquer licença é imprescindível uma vistoria da área para verificação da situação
ambiental existente. Entre outros aspectos devem ser observados: a) o uso e ocupação do solo
no entorno da atividade prevista; b) o zoneamento urbano para área; c) a qualidade dos corpos
hídricos que irão receber os efluentes da atividade e que se irá captar água e d) a capacidade
suporte do meio ambiente em questão.
Além disso, para a atividade se implantar deve ser verificado a compatibilização com
os demais usos instalados e nos casos e atividades de natureza não industrial também deve se
considerar: a) a harmonização com a paisagem; b) a taxa de ocupação; c) os gabaritos e as
densidades demográficas previstas e d) as demandas por infra-estrutura de serviços e
equipamentos públicos, etc. (GUSMÃO & DE MARTINI, 2009).
De maneira geral, o processo de licenciamento ambiental é constituído de três tipos de
licenças, cada uma é exigida em etapas específicas do licenciamento:
a) Licença Prévia (LP) que é o documento expedido na fase preliminar do
planejamento do empreendimento e que autoriza a sua localização, com base nos planos
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federais, estaduais e municipais de uso do solo, estabelecendo os requisitos básicos a serem
obedecidos nas fases de implantação e operação. Além disso, sua concessão representa o
compromisso do poder público em aprovar o projeto executivo, sempre que o empreendedor
atenda as condições e restrições da licença.
b) Licença de Instalação (LI) que autoriza o início da implantação do empreendimento
de acordo com as especificações do projeto executivo, explicando os requisitos ambientais a
serem seguidos. Uma vez detalhado o projeto executivo, e definidas as medidas e
equipamentos de proteção ambiental é que deve ser requerida a LI.
A Res. CONAMA 237/97 repete alguns dispositivos da PNMA em relação a LI,
alterando-lhes ligeiramente a redação. Assim, a expressão projeto executivo foi omitida nesta
resolução, mas é ele que deve ser aprovado nesta fase, juntamente com planos e programas
relativos ao empreendimento.
c) Licença de Operação (LO) expedida após a verificação do cumprimento das
condições da LI, autoriza a operação da atividade, desde que respeitadas às condições
especificadas. Assim, esta licença estabelece todas as condições que o empreendimento
deverá obedecer durante sua permanência, funcionamento e operação, determinando os
padrões de qualidade dos efluentes líquidos e gasosos que deverão ser observados, bem como
todos os critérios de controle ambiental a serem respeitados. Estabelece ainda o programa de
monitoração dos efeitos ambientais determinando os parâmetros e a periodicidade das
medições, cujos resultados servem para o acompanhamento da atividade pelo órgão ambiental
licenciador.
De acordo com Milaré (2004, (apud ATTANASIO, 2005)), o licenciamento ambiental
ainda pode ser dividido em mais fases (i.e., oito fases): (I) definição pelo órgão licenciador
dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de
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licenciamento; (II) requerimento da licença e seu anúncio público; (III) análise pelo órgão
licenciador dos documentos, projetos e estudos apresentados e realização de vistoria técnica,
se necessária; (IV) solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão licenciador;
(V) realização ou dispensa de audiência pública, (VI) solicitação de esclarecimentos e
complementações decorrentes da audiência pública; (VII) emissão de parecer técnico
conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; (VIII) deferimento ou não do pedido de
licença, com a devida publicidade. Em caso positivo, esta fase de emissão de licença
desdobra-se em LP, LI e LO.
De acordo com Oliveira (1999), a fase anterior sempre condiciona a posterior,
podendo-se demarcar as etapas claramente e de maneira sintética como sendo: aprovação da
localização; aprovação do Projeto Executivo (autorizando a sua execução) e autorização para
a operação segundo as regras nela estabelecidas no alvará.
Normalmente, na fase de LP, o órgão licenciador determina se a área sugerida para
instalação da atividade é tecnicamente adequada. Este estudo de viabilidade é baseado no
Zoneamento Municipal. Esta avaliação prévia da localização do empreendimento é importante
para que no futuro não seja necessária a realocação ou aplicação de sanções como multas e
interdição da atividade (FIRJAN, 2004).
É importante, que não se perca de vista ser o licenciamento ambiental um único
procedimento administrativo, dividido em etapas para facilidade operacional. Sendo assim, a
LP é a licença em que a legislação oferece o mais minucioso condicionamento à sua
concessão (i.e., pois nesta fase é determinada a localização do empreendimento e para sua
solicitação são exigidos EIA/RIMA e outros estudos pertinentes) e nas demais licenças, que
dela dependem umbilicalmente, há uma aparente maior amplitude de decisão do órgão
licenciador (OLIVEIRA, 1999; ATTANASIO, 2005).
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De acordo Gusmão & de Martini (2009), após a expedição de qualquer uma das
licenças, o acompanhamento visa verificar o cumprimento das exigências e condições nelas
estabelecidas. O acompanhamento da LP destina-se a garantir que nenhuma intervenção ou
obra seja executada antes da necessária LI, ou da execução de estudos por ventura exigidos.
O EIA, conforme se conclui do mandamento constitucional (art. 225, § 1º, IV da
CF/88) deve ser anterior à autorização da obra ou atividade que se pretende realizar, pois,
conforme ressalta Oliveira (1999), não teria sentido outorgar-se uma licença aprovando a
localização de um empreendimento, para depois exigir-se o EIA/RIMA, que exatamente
condiciona a aprovação desta localização e fixa as medidas mitigadoras de impactos
ambientais negativos que devem ser adotadas.
Nos casos em que a empresa já opera e não tem LP ou LI, ela pode ser licenciada
procurando o órgão licenciador e expondo a situação. Dependendo das circunstâncias,
geralmente o empresário é orientado a requerer a LO, visto que os propósitos da LP ou LI já
não se aplicam mais neste caso. A LO, portanto, deverá ser requerida quando o
empreendimento, ou sua ampliação, está instalado e pronto para operar (licenciamento
preventivo) ou para regularizar a situação de atividades em operação (licenciamento
corretivo) (FIRJAN, 2004).
Para o licenciamento corretivo, a formalização do processo requer a apresentação
conjunta de documentos, estudos e projetos previstos para as fases de LP, LI e LO.
Normalmente é definido um prazo de adequação para as exigências legais e para a
implantação do sistema de controle ambiental.
Sempre que modificar ou implantar algo em uma empresa é necessário licenciá-la
novamente, mesmo que esta já possua a licença, mas somente da unidade a ser modificada ou
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implantada. No entanto é importante verificar se a licença já incluiu as unidades e instalações
existentes ou previstas nas plantas utilizadas no licenciamento (FIRJAN, 2004).
Em relação à validade das licenças ambientais, o tempo destas pode variar de acordo
com as normas vigentes em cada estado, o tipo de empreendimento e a situação ambiental da
área, mas sempre respeitando os limites máximos e mínimos que estão estabelecidos na
Resolução CONAMA 237/97.
A resolução supracitada se refere à exigência de renovação de licença, somente para a
LO, nos casos de expiração de sua validade. A LP e LI podem ter seus prazos prorrogados,
desde que não ultrapassem os prazos máximos definidos. Tanto a análise e validade, quanto
os processos de renovação têm seus prazos mínimos e máximos a serem cumpridos sendo:
a) LP → prazo mínimo correspondente ao cronograma de desenvolvimento do projeto
e máximo permitido de 5 anos;
b) LI → prazo mínimo estabelecido no cronograma de implantação e máximo de 6
anos e
c) LO → mínimo de 4 e máximo de 10 anos de validade.
A renovação da LO deverá ser requerida com a antecedência mínima de 120 dias da
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este
automaticamente prorrogado até a manifestação do órgão ambiental competente (ver Res.
CONAMA 237/97).
O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as
condicionantes, como por exemplo, a validade da licença e as medidas de controle e
adequação, além de suspender ou cancelar uma licença, quando ocorrer: violação ou
inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; omissão ou falsa descrição de

27

informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença e superveniência de graves
riscos ambientais e de saúde (RICCIOPPO, 2008).
Além do prazo de validade de cada licença, a Res. CONAMA 237/97, em seu art. 14
determina prazos para o processo de licenciamento que pode variar de 6 meses para o
licenciamento inteiro (limite máximo) e de 12 meses para os caso em que houver exigência de
EIA/RIMA e audiência pública. Esta Resolução também determina que os custos de análise
para obtenção da licença ambiental sejam estabelecidos por dispositivo legal, visando o
ressarcimento, pelo empreendedor das despesas realizadas pelo órgão ambiental competente.
Para finalizar este item, há de se concordar com Michellis (2009), no que tange ao
aperfeiçoamento do licenciamento ambiental. Assim, aqui estão possíveis ações que visam o
aperfeiçoamento deste instrumento: a) maior transparência e melhoria da qualidade em todas
as etapas do processo; b) homogeneização de procedimentos; c) eliminação do conflito de
competências; d) regulamentação dos critérios para o cálculo de compensação ambiental; e)
alteração da legislação de crimes ambientais para que o funcionário público que lide com
autorizações ambientais só seja punido em caso de dolo; f) fortalecimento das agências com
aprimoramento da capacidade técnica dos órgãos de licenciamento, e principalmente ressaltase a maior integração com os instrumentos de ordenamento do território descritos nos tópicos
a seguir.

2.2.2. Zoneamento Industrial
Em relação ao meio ambiente artificial, há uma preocupação em específico com o
Zoneamento Industrial (ZI). Esta preocupação decorre desde a década de 70, quando vários
estados já faziam seu licenciamento ambiental e da observação da diminuição da qualidade

28

de vida nos centros urbanos, sendo assim instituída a Lei 6.803/80, a qual dispõe sobre as
diretrizes básicas para o ZI nas áreas críticas de poluição.
De acordo com Silva (2000), o objetivo do ZI é poder repartir o solo com intenção de
um melhor desenvolvimento da atividade industrial exercida, como buscar a diminuição dos
impactos negativos ao meio ambiente.
Cabe destacar que a AIA, antes mesmo de ser instituída como instrumento da PNMA
em 1981, foi mencionada na lei supracitada de 1980. Ainda, esta lei usou o termo APA pela
primeira vez em legislação brasileira (i.e., antes da Res. CONAMA de 1988 que institui este
tipo de área protegida).
De acordo com a Lei 6803/80, o ZI divide-se em três categorias:
Zoneamento Estritamente Industrial – ZEI
As áreas de ZEI “...destinam-se, preferencialmente à localização de estabelecimentos
industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e
radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e a segurança da população, mesmo
depois da aplicação de métodos adequados de controle e tratamento de efluentes”.
Nestas zonas as industriais ali instaladas criarão anéis verdes com intuito de isolassem,
assimilando suas respectivas poluições. Há também uma intenção para estes tipos de
indústrias isolarem todas que apresentem este potencial elevado, num mesmo local, para que
os impactos provocados, ao menos fiquem delimitados. Salienta-se lembrar que as ZEI serão
objeto de licenciamento ambiental (SILVA, 2005).
Zoneamento de Uso Predominantemente Industrial – ZUPI
Em relação às ZUPIs, caberão as indústrias que possuam controle e tratamento de
efluentes, que não causem qualquer malefício as atividades urbanas e que também não
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ameacem o repouso noturno da população daquela zona. Nestas zonas, a formação de APA
dentro da indústria é obrigatória, objetivando diminuir qualquer risco ou ameaça de poluição.
Zoneamento de Uso Diversificado – ZUD
Estas zonas seriam destinadas as indústrias que em regra não possuem um mínimo de
ameaça de impacto ao meio ambiente. Estes tipos de indústria apenas complementarão as
atividades do meio urbano ou rural daquela área, não ocasionando em qualquer inconveniente
à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações vizinhas.
Segundo Mouta (2008), acerca do estabelecimento das zonas de uso exclusivo, faz-se
necessária a análise da realidade existente no Município para, então, fixá-las. Como exemplo,
pode existir em uma determinada cidade grande potencial turístico, fato que constituiria forte
motivo para se estabelecer zonas residenciais exclusivas. Assim, não seria equivocado dizer
que a implantação de zonas predominantes ou de zonas exclusivas dependerá de análise da
oportunidade e da conveniência do Município, de acordo com os benefícios que serão
proporcionados ao desenvolvimento local.
Além disso, de acordo com a Lei 6803/88 (arts. 8º e 10, § 4º) existe a possibilidade de
instalações industriais fora do âmbito de abrangência das zonas de uso industrial e para esses
casos, o EIA será necessário para verificar as exigências desses dispositivos legais.
Ocorre que as ZIs são áreas planejadas especificamente para receber indústrias, as
quais abarcam empresas cujo potencial poluidor pode percorrer variados graus. Assim,
segundo Mouta (2008), para os casos de indústrias que são abarcadas por essas áreas, frise-se,
a elas destinadas, o EIA poderia ser realizado de forma simplificada.
Além dos três tipos de ZI já comentados, e os casos excepcionais, ainda há outro
critério a ser considerado, ou seja, o grau de saturação do ambiente. Assim de acordo com a
Lei 6.803/80, as zonas de uso industrial independente de sua categoria, serão classificadas em:
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a) não saturadas; b) em vias de saturação e c) saturadas. E, segundo Silva (2005), o grau de
saturação das zonas é medido de acordo com o nível da emissão de poluentes, tipo da zona e o
efeito da poluição causado na população circunvizinha.
No caso de comprovada saturação do meio ambiente, a respectiva indústria deverá
sofrer uma realocação. Ainda, de acordo com o autor supracitado, ocorre que uma realocação,
apesar de todos os benefícios e subsídios é extremamente oneroso, sendo questionado se
caberia um respectiva indenização para determinada medida. Outra questão referente a
realocação é o argumento dos empreendedores possuir um possível direito adquirido, haja
vista o lapso temporal da indústria encontrar-se ali instalada. Antes a jurisprudência entendia
que havia sim um direito adquirido, entretanto, as últimas decisões tem sido favorável ao
meio ambiente.
Em relação à competência do ZI, é oportuno mencionar que a Lei acima referida, em
seus arts. 10 (incisos III e V) e 11 (inciso I) determina que o Município seja competente para
indicar o local onde será implantada a atividade na zona industrial, no entanto, a definição
desse local é destinada ao Estado ou à União, dependendo da área de abrangência. Ainda
foram atribuídas ao Estado as incumbências de "instalar e manter, nas zonas de uso
estritamente e predominantemente industriais e nas zonas de uso diversificado, serviços
permanentes de segurança e prevenção de acidentes danosos ao meio ambiente", bem como
de "administrar as zonas industriais de sua responsabilidade direta ou quando esta
responsabilidade decorrer de convênios realizados com a União".
Por fim, de acordo com Mouta (2008), vale dizer ainda que, embora os Estados
realizem os licenciamentos das zonas industriais, bem como também o faz a União (i.e., para
instalação de pólos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e instalações nucleares),
esses entes não podem se sobrepuser à decisão do Município, tendo em vista que esta é a
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pessoa jurídica de Direito Público determinada por lei para dar a última palavra sobre a
implantação das zonas industriais e ambientais

2.2.3. Planos de Recursos Hídricos
Os problemas ambientais são muitas vezes complexos e para atuar sobre eles, de
forma eficaz, freqüentemente devem-se extrapolar os limites territoriais de municípios,
estados ou até países. Por exemplo, um problema de qualidade ou oferta de água numa bacia
hidrográfica não pode ser solucionado pela ação de um município isolado. Logo, algum tipo
de cooperação entre municípios é fundamental para que vários problemas ambientais sejam
enfrentados da forma adequada.
Assim, os Planos de Recursos Hídricos (PRH), como os Planos de Gerenciamento
Costeiro são tipos de instrumentos que utilizam a água como ferramenta e extrapolam limites
territoriais, sendo muito úteis como bases a tomadas de decisões visando o desenvolvimento
sustentável (i.e. podendo ser útil ao Licenciamento).
Após nove anos da Lei de Gerenciamento Costeiro, é homologada a Lei 9.433/97
define a bacia hidrográfica como unidade territorial para a implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A gestão dos recursos hídricos deve se dar de forma integrada, descentralizada e participativa,
considerando as diversidades sociais, econômicas e ambientais do País.
Conforme explicitada na Política Nacional de Recursos Hídricos, a participação
efetiva dos municípios na gestão ambiental local, através de seus instrumentos (i.e., Planos
Diretores, fiscalização, zoneamento e etc.) também deve ser destacada, assim como sua
inegável relevância e indispensável interface no planejamento e gestão das águas (IBAMA,
2006 (apud PEREIRA, 2009)).
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De acordo com Pereira (2009), as diretrizes gerais de ação para a implementação desta
Política apontam para a indispensável necessidade de integração da gestão das águas com a
gestão ambiental, de uso do solo e de ecossistemas adjacentes, além do atendimento a
aspectos de qualidade e quantidade e adequação desta às diversidades locais.
Os PRH são como “planos diretores” e constituem um dos instrumentos estabelecidos
pela Lei 9433/97, conhecida como Lei das Águas, a serem pactuados entre o Poder Público,
os usuários (indústria, irrigação, setor de abastecimento de água, geração de energia, entre
outros) e a sociedade civil (associações comunitárias, Organizações não Governamentais
(ONG’s), sindicatos, universidades, escolas entre outros), para fundamentar e orientar a
gestão das águas. Estes Planos devem ser elaborados em três níveis:
1- Nacional - Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH);
2- Estadual - Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH);
3- das Bacias Hidrográficas - Plano de Bacia Hidrográfica (PBH).
A atuação do Plano Nacional e Estadual distingue-se preponderantemente como
estratégica nacional ou estadual, já os PBHs se caracterizam como operacionais e regionais
(ou locais) (IBAMA, 2006 (apud PEREIRA, 2009)).
O PNRH é o principal elemento orientador das políticas públicas de recursos hídricos
no âmbito nacional. Seu planejamento prévio de utilização dos recursos, uso do solo,
crescimento demográfico, preservação e racionalização do uso dos recursos hídricos deve
permitir a antecipação do que é provável ou improvável acontecer, fornecendo as ferramentas
básicas para o melhor gerenciamento dos recursos hídricos. Desta forma, pode-se agir
estrategicamente, isto é, preventivamente (evitando perdas e minimizando o que tende a ser
negativo) e pró-ativamente (provocando as mudanças desejadas e aproveitando as
oportunidades). (2MMA, 2009; PNRH, 2009; (BRASIL, 2001 (apud PEREIRA, 2009)).
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O conteúdo básico desses planos está definido no art. 7° da PNRH e complementado
pela resolução 17 de 29 de maio de 2001 do CNRH. Os PRH devem conter: o diagnóstico da
situação atual dos recursos hídricos; a análise do crescimento demográfico, avanço das
atividades produtivas e ocupação do solo; o balanço disponibilidade-demanda futura dos
recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; metas
de racionalização do uso, aumento da quantidade e melhora da qualidade e ações, programas e
projetos para atingir tais metas; prioridades para outorga; diretrizes e critérios para cobrança
pelo uso da água; e proposta para criação de áreas de uso restrito e especial proteção. Segundo
Pereira (2009), estes se caracterizam por serem planos de longo prazo.
Após ampla discussão no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
(órgão colegiado e deliberativo), que teve como importante marco inicial a aprovação das
Diretrizes para a elaboração do PNRH, em dezembro de 2000, a Câmara Técnica aprovou o
conteúdo e a estrutura do Plano (Fig. 1) (2MMA, 2009).

FIGURA 1. Políticas públicas, tipos de planos, âmbitos geográficos e entidades coordenadoras no processo de
planejamento de recursos hídricos no Brasil (PNRH, 2009).
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Assim, o PNRH foi lançado em 30 de janeiro de 2006 na forma de um documento de 5
volumes a seguir: a) Panorama dos Recursos Hídricos do Brasil; b) Águas para o futuro:
Cenários para 2020; c) Diretrizes; d) Programas Nacionais e Metas e, e) Síntese Executiva).
Este documento traz um conjunto de diretrizes, metas e programas para assegurar o uso
racional da água no Brasil até 2020 (2MMA, 2009; PNRH, 2009). O processo de construção
do PNRH foi coordenado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio
Ambiente (SRH/MMA) em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA) e teve a
participação de aproximadamente 7 mil pessoas (PNRH, 2009).
O PNRH tem como base a Divisão Hidrográfica Nacional, de base físico-territorial
aprovada pelo CNRH, com aconselhamento do IBGE e outras instituições federais. Ela define
12 Regiões Hidrográficas para o território brasileiro (com suas 12 Comissões executivas
Regionais- CER), compostas por bacias hidrográficas próximas entre si, com semelhanças
ambientais, sociais e econômicas (Fig. 2).

FIGURA 2. Regiões Hidrográficas do Brasil (PNRH, 2009)
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Outro critério adotado pelo Plano envolve as denominadas “Áreas Especiais de
Planejamento” (AEP). As AEP não coincidem, necessariamente, com as bacias hidrográficas,
entretanto, merecem uma atenção especial, devido às suas características peculiares e à
relação com os recursos hídricos (e.g., Aqüífero Guarani, o Pantanal Mato-grossense, os
Núcleos Desertificados, o Sistema Elétrico Interligado, as transposições entre bacias, entre
outros) (PNRH, 2009).
Em nível local, os comitês de bacia Hidrográfica (CBH) são os responsáveis por
adequar a gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, biológicas, demográficas,
econômicas, sociais e culturais de suas áreas de abrangência (Fig.1).
De acordo com o IBGE (2008), o tipo de associação mais freqüente entre municípios é
a participação em CBH (74,0%), seguido de participação em Consórcio Intermunicipal
(32,5%) e outro tipo de associação ou parceria (25,5%). Por tipo de associação, as regiões que
se destacam são: Região Sudeste, onde 92,5% dos municípios participam de CBH; Norte,
onde 60,5% integram outro tipo de associação/parceria; e Centro-Oeste, com 51,2%
participando de Consórcio Intermunicipal (Fig. 3).

FIGURA 3. Percentual dos municípios que participam de CBHs, Consórcios Intermunicipais ou outros tipos de
parcerias (IBGE, 2008).
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A Res. CONAMA 001/86 estabeleceu que para a elaboração do EIA deve-se definir os
limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada
área de influência do projeto, considerando em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se
localiza o empreendimento.
O ministro de meio ambiente, Carlos Minc, em março de 2009, declarou que várias
mudanças irão ocorrer no sistema de licenciamento ambiental para acelerar estes. Segundo o
ministro, as áreas de petróleo e gás poderão ser licenciadas por região e não por
empreendimentos como determina a atual legislação e no setor energético, o licenciamento de
usinas hidrelétricas serão realizadas através da análise dos planos de bacias hidrográficas. A
primeira bacia a ser avaliada pelo CNRH é a bacia do Araguaia/Tocantins (PATRI, 2009).
Por fim, cabe ressaltar que o uso do plano de bacia como apoio a tomada de decisão
para o licenciamento pode gerar conflitos, no caso de sobreposição do território (políticoadministrativo) e da bacia hidrográfica natural. Mas cabe ressaltar que este Plano, deve ser
utilizado como ferramenta de apoio ao licenciamento para alguns tipos de empreendimentos e
de forma complementar, juntamente a outros tipos de instrumentos de ordenamento do
território.

2.2.4. Plano de Gerenciamento Costeiro
Para os efeitos da Lei 7.661/88, considera-se Zona Costeira (ZC) o espaço geográfico
de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo
uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro (PNGC). De acordo com Serafini (2005), a ZC se estende desde o
início da plataforma continental até as nascentes dos rios das bacias hidrográficas que
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deságuam no mar. Esta é uma região de grande importância natural, social e econômica,
composta de uma porção de terra e outra de mar.
A ZC brasileira também é considerada patrimônio nacional pela CF/88 (art. 225, §4º),
sendo que sua utilização deve ser feita na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quando ao uso dos recursos naturais.
Considerando toda esta problemática, fica evidente a necessidade da adoção de
medidas de gestão, com vistas ao controle dos vetores de degradação e ao uso sustentável da
zona costeira. Neste sentido, atribui-se grande importância ao gerenciamento costeiro. O
zoneamento costeiro é um dos instrumentos de política ambiental inseridos no gerenciamento
costeiro, juntamente com os planos de ação e o monitoramento costeiro, sendo derivado do
gênero zoneamento ambiental.
Segundo Perez (2007), a primeira tentativa no estabelecimento de um plano de gestão
da zona costeira partiu de uma iniciativa da Comissão Interministerial para os Recursos do
Mar (CIRM), em 1980, que instituiu a Política Nacional de Recursos do Mar (PNRM), que
visava legalizar a integração entre as diversas políticas nacionais setoriais relacionadas ao
ambiente oceânico e costeiro. Oito anos depois, foi instituído o marco legal da gestão costeira
com a promulgação da Lei 7.661/88, somente regulamentada 16 anos mais tarde.
A lei 7.661/88 não institui a Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, mas sim, o
PNGC como parte integrante da PNRM e da PNMA. O Decreto 5.300/04 regulamenta a lei
supracitada e apresenta o Plano de Gerenciamento da Zona Costeira, como um dos seus
instrumentos de gestão.
O objetivo do PNGC é planejar e gerenciar de forma integrada, descentralizada e
participativa, as atividades sócio-econômicas na ZC. O MMA é o coordenador e o governo
dos 17 estados litorâneos são os executores, delegando ações integradas entre seus
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municípios. O PNGC está inserido no âmbito da Secretaria de Qualidade Ambiental nos
Assentamentos Humanos (SQA) do MMA.
Como parte do conteúdo do PNGC pode-se citar o Zoneamento de usos e atividades da
ZC, contemplando os seguintes aspectos: a) urbanização; b) ocupação do solo, subsolo e das
águas; c) parcelamento e remembramento do solo; d) habitação e saneamento básico; e)
turismo, recreação e lazer; f) patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico e etc.
É função do PNGC definir legalmente a extensão da zona costeira, sendo que
atualmente o critério adotado é o político-territorial, envolvendo os municípios diretamente
afetados pela costa ou cujas atividades produzam impactos nesta zona, bem como uma porção
de mar composta pelo Mar Territorial (12 milhas marítimas) (CIRM n.º 05/1997).
De acordo com Serafini (2005), do ponto de vista metodológico e dos produtos a
serem obtidos pelo zoneamento costeiro, afasta-se a noção deste ser apenas atribuição de uso
a determinadas zonas. Envolve todo um processo de diagnóstico e debates políticos que
culminam em um planejamento de curto, médio e longo prazo para a ZC.
De acordo com o site do MMA (2009), o PNGC tem sido implementado pelo
Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, de forma a garantir sua utilização sustentável,
por meio de medidas de controle, proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e
ecossistemas costeiros.
Os Estados e Municípios poderão instituir, através de lei, seus respectivos Planos
Estaduais e/ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, observadas as normas e diretrizes do
PNGC e o disposto em sua lei de criação, além de designar os órgãos competentes para a
execução desses Planos.
De acordo com o art. 6° da Lei 7661/88, o licenciamento para parcelamento e
remembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades,
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com alterações das características naturais da ZC, deverá observar, além do disposto nesta
Lei, as demais normas específicas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes
dos Planos de Gerenciamento Costeiro (PGC). Para o licenciamento, o órgão competente
solicitará ao responsável pela atividade a elaboração do EIA/RIMA, devidamente aprovado,
na forma da lei.
O art. 8° da lei supracitada, também evidencia que os dados e as informações
resultantes do monitoramento exercido sob responsabilidade municipal, estadual ou federal na
ZC comporão o "Subsistema de Gerenciamento Costeiro", integrante do Sistema Nacional de
Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA). Já o art. 9° prevê que para evitar a
degradação ou o uso indevido dos ecossistemas, do patrimônio e dos recursos naturais da ZC,
o PNGC poderá prever a criação de UC permanente, na forma da legislação em vigor.
Pelo art. 10, as praias6 são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado,
sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os
trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por
legislação específica, não sendo permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do
solo na ZC que impeça ou dificulte o acesso assegurado à praia (BRASIL, 1988).
Ainda, de acordo com Serafini (2005), esta norma determina expressamente que os
planos podem estabelecer normas e diretrizes sobre o uso do solo, bem como estabelecer
limitações ao uso de imóveis na zona costeira. Isto significa que os planos poderão impor
restrições a um direito fundamental, qual seja o de propriedade.

6

área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal
como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua
ausência, onde comece um outro ecossistema.
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A resolução CIRM 001/90 aprovou a primeira versão do PNGC, assentando as bases
metodológicas do Gerenciamento Costeiro (GERCO), definindo seu modelo institucional e
seus instrumentos de gestão.
De acordo com Voivodic (2007), o PNGC, entretanto, não alcançou os objetivos
almejados, tendo sido alvo de severas críticas após os dois primeiros anos de implantação. Ele
foi considerado uma forma cartesiana de fazer planejamento, com a elaboração de muitos
mapas temáticos, de temas de interesse ambiental, sem produzir planos ou zoneamentos
propriamente ditos, consistia em uma sistematização cartográfica das informações existentes.
Em 1997, a coordenação do GERCO forneceu a proposta definitiva para a atualização
do PNGC. O PNGC II (resolução CIRM n°005/97) visa, desde então, estabelecer articulações
sistemáticas entre as políticas setoriais da União. Prevendo a elaboração de planos de gestão
nas diferentes esferas de governo, como princípio de harmonização de políticas, via
instrumentos de ordenamento ambiental e territorial. Assim, o Plano de Ação Federal (PAF)
(resolução CIRM n°005/98) avalia os aspectos legais, materiais e estratégicos da atuação da
União, além dos compromissos internacionais firmados pelo país, objetivando a gestão dos
espaços costeiros.
De acordo com Perez (2007), a primeira versão do PNGC definia que os governos
estaduais seriam responsáveis pela atuação prática limitando em muito a atuação da União. A
elaboração do zoneamento assim como as atividades correlatas necessárias à sua execução era
atrelada à esfera estadual reforçando a característica centrada nos estados. No entanto, a
segunda versão do PNGC alterou essa organização das competências acentuando a atuação
federal.
Outro importante instrumento previsto no art. 7°, inciso IX do Dec. 5.300/04 é o
Macrodiagnóstico da ZC e Marinha que reúne informações em escala nacional sobre as
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características físico-naturais e socioeconômicas da costa. Sua finalidade é orientar ações de
planejamento territorial, conservação, regulamentação e controle dos patrimônios natural e
cultural. De acordo com o site do MMA, a primeira versão data de 1996, e sua atualização que
começou em 2005 foi concluída no início de 2009.
Além do PNGC e do Macrodiagnóstico da ZC, existe o Projeto de Gestão Integrada
para a Orla Marítima (Projeto Orla) como uma iniciativa do Governo Federal. Sendo
implementado desde 2001, inicialmente em caráter experimental e, posteriormente, nos
municípios participantes do Programa Nacional de Meio Ambiente II (PNMAII)
(PREFEITURA DO RJ, 2009).
De acordo com o IBAM (2008), até o presente momento o Projeto Orla foi
implementado em mais de 58 municípios de quatorze estados e dentro de seu escopo de
trabalho, o principal objetivo do Projeto Orla é a busca por compatibilizar as políticas
ambientais e patrimoniais do Governo Federal no trato dos espaços litorâneos sob propriedade
ou guarda da União. Assim, se propôs, inicialmente, a estabelecer uma nova normatização no
uso e gestão dos terrenos e dos acrescidos de marinha, que consolidasse uma orientação
cooperativa e harmônica entre as ações e as políticas de governo praticadas na orla marítima.
Além disso, dada sua natureza e os seus objetivos, o Projeto Orla pressupõe o município, ou
seja, o Poder Executivo Local, como o principal agente no processo de gestão da orla, tendo
este nível de governo o papel de definidor e executor das ações locais.

2.2.5. Áreas Protegidas
De acordo com Medeiros (2004), no Brasil, a instituição de áreas protegidas,
entendida como a delimitação de parcelas do território nacional para a criação de áreas
especialmente protegidas pelo ou com o aval do Estado, foi um fenômeno típico do século
XX.
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Estas áreas têm importância não só na conservação da natureza, como também na
manutenção da segurança e da promoção do desenvolvimento sustentável.
As áreas protegidas têm se mostrado um instrumento de sucesso para promover o
ordenamento territorial, rebatendo o crescimento não planejado.
De acordo com Medeiros (2003), a criação de um conjunto mais amplo de
instrumentos de proteção de áreas e de uma estrutura no aparelho do Estado voltada para sua
gestão tem seu marco no país na década de 30, quando foram implementados os primeiros
instrumentos jurídicos, por exemplo, o Código Florestal de 1934, que possibilitaram a criação
das primeiras áreas protegidas.
Em certa medida a iniciativa brasileira na questão de áreas protegidas foi influenciada
pelo crescente movimento internacional de criação destas. Todavia, o modelo desenvolvido
no Brasil não se constituiu de uma mera cópia, principalmente da norte americana, como
alguns autores pretendem demonstrar, pois a idéia de criação de espaços protegidos pelo
Código Florestal de 1934 atendia não só os objetivos de preservação, tal como privilegiava o
norte americano, mas também o da conservação7 (MEDEIROS, 2004).
O desenvolvimento da proteção da natureza no país adquiriu uma forte conotação
geopolítica, sobretudo durante os 20 anos de governos militares, sendo composto um
instrumental estratégico utilizado nas ações de expansão, integração e controle do território
nacional. Outra característica importante do modelo brasileiro que se criava reside no fato
dele compartilhar entre o poder público e a sociedade a responsabilidade pela proteção
(MEDEIROS, 2003).

7

“conservação” e “preservação” são entendidas como estratégias diferenciadas visando exatamente o praxis de
proteção (i.e, parcial, no primeiro caso e integral no segundo), indicando em linhas gerais de que maneira serão
realizadas a gestão e o manejo destas áreas e os recursos que nelas ocorrem (MEDEIROS, 2004).
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Isto ficou inicialmente consolidado através da criação das Reservas Legais (RL) 8,
estabelecidas no Código Florestal (Lei 4771/65). As áreas de Preservação Permanente (APPs)
também são definidas pelo Cód. Florestal, atualizada pela Medida Provisória 2166/67, e
complementada pelas Res. CONAMA 302 e 303/02.
Estas áreas supracitadas são decorrentes de um único instrumento de proteção integral
e permanente, que colocou sob regime de intocabilidade grandes parcelas do território
brasileiro. Todavia, algumas normas, como a Res. CONAMA 369/06 dispõem sobre casos
excepcionais. Neste contexto, por exemplo, em caso de utilidade pública, interesse social ou
baixo impacto ambiental, existe a possibilidade de intervenção ou supressão de vegetação em
APP.
Além disso, o Cód. Florestal (art.16, § 4°) estabelece que, para a localização da RL, a
ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão
ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devem ser considerados “a
função social da propriedade e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver”: I - o
plano de bacia hidrográfica; II - o PD municipal; III - zoneamento ambiental e outras
categorias deste; V - a proximidade com outra RL, APP, UC ou outra área legalmente
protegida. Ou seja, o Cód. Florestal em suas modificações já demonstra sinais de intenção
para maior integração dos instrumentos de gestão ambiental e territorial.
A Lei 6513/77 determina as Áreas e Locais de Interesse Turístico, sendo estas, trechos
do território nacional, inclusive suas águas, a serem preservados e valorizados no sentido
cultural e natural, destinados à realização de planos e projetos turísticos.
A PNMA destaca que a criação e gestão de áreas protegidas é um instrumento
importante, que compete basicamente ao poder público. Com isso, reforçam-se no Brasil
8

áreas de floresta nativa no interior de propriedades privadas de proteção compulsoriamente determinadas pelo
Estado (e.g., corte e exploração limitados), com manutenção garantida pelos proprietários da terra.
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todas as ações e instrumentos implementados até aquele momento e que levaram à criação de
diversas áreas protegidas, por exemplo, a Res. CONAMA de 1988 que cria as Áreas de
Proteção Ambiental (APA). A CF de 1988 também dispõe sobre a definição de espaços
territoriais especialmente protegidos.

Alguns anos mais tarde, pelo Decreto 98914/90, revogado pelo 1.922/96, a criação das
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN)9 estabelece a “proteção privada
voluntária” pela sociedade com o reconhecimento do Estado. Hoje as RPPN e outras áreas
protegidas anteriormente criadas fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), instituído pela Lei 9985/00, totalizando 12 tipos de Unidades de
Conservação (UC), sendo a União, através do Governo Federal, Estados e municípios,
responsável pela criação, gestão e manutenção, quase que majoritariamente de 11 outros tipos
de UCs (Fig. 4 e tab. 3).

Proteção da Natureza no Brasil

Proteção
Pública

Proteção
Privada

UC do
SNUC

RPPN do
SNUC

APP do Cod.
Florestal

RL do Cod.
Florestal

FIGURA 4. Esquema de proteção pública e privada no Brasil em resposta aos seus dois principais dispositivos
(adaptado de MEDEIROS, 2004).

9

RPPN deve ser inscrita no Registro Público de Imóveis e caso o proprietário da terra resolva vendê-la, o novo
proprietário a herdará, não podendo esta ser revogada.
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Assim, pode-se afirmar que o modelo atual de criação de espaços protegidos no Brasil
está praticamente centrado em dois dispositivos legais: o SNUC e o Cód. Florestal. Cabe
ressaltar uma particularidade importante do modelo de proteção brasileiro presente desde a
instituição dos primeiros instrumentos, sendo esta a distinção entre: as UC’s, as APPs e as
RL’s (tab. 3).

TABELA 3. Caracterização de áreas protegidas no Brasil (adaptado de MEDEIROS, 2006).

Tipologia

UC

APP1

RL2

TI3

Categoria

Integral: Estação
Ecológica, Reserva
Biológica, Parque
Nacional,
Monumento natura
e Refúgio da vida
Silvestre.

- Ao longo de rios
ou qualquer corpo
d’água.
- Ao redor de
lagos, lagoas ou
reservatórios.
- Nascentes ou
olhos d’água.
-Topos de morro.
- Encosta com
declive maior que
45°.
- restingas quando
fixadoras de dunas
ou estabilizadora
de mangues.
- Borda de
tabuleiro ou
chapadas.
-Altitudes
superiores a 1.800
metros.

- 80% na
Amazônia
Legal.
- 35% no
Cerrado
da
Amazônia
Legal.
- 20% em
Floresta,
campos
gerais ou
vegetação
nativa de
qualquer
outra
região.

-Reserva
Indígena
-Parque
Indígena
- Colônia
Agrícola
Indígena
- Território
Federal
Indígena

Uso sustentável:
Área de Proteção
Ambiental, Área de
relevante interesse
ecológico, Floresta
Nacional, Reserva
Extrativista,
Reserva de Fauna,
reserva de
desenvolvimento
sustentável e
Reserva Particular
do patrimônio
Natural

Reconhecimento
Mundial
- Reserva da
Biosfera
- Sítios
RAMSAR
- Reserva
Patrimônio
Mundial Natural

Notas: (1) Dados referentes à APPs relacionadas ao meio físico
(2) Refere-se a propriedades rurais (PR)
(3) Terras indígenas

As UCs são áreas protegidas territorialmente demarcadas e com dinâmica de uso,
gestão e planejamento bem definidas por zoneamentos (ver Res. CONAMA 10/88) e planos
de manejo principalmente. De acordo com o SNUC (art. 2°, inciso XVII), toda UC deve
contar com um Plano de Manejo, que é o documento técnico mediante o qual, com
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fundamento nos objetivos gerais de uma UC, se estabelece o seu zoneamento e as normas que
devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das
estruturas físicas necessárias a sua gestão. Cabe ressaltar que as UCs de proteção integral
funcionam como zona rural.
Há ainda, restrições ao uso e ocupação das terras no entorno de UCs ou Terras
indígenas (TIs), ou seja, nas áreas situadas fora de seus domínios, mas em sua proximidade.
De acordo com o SNUC, elas são consideradas como zonas de amortecimento e estão sujeitas
a diversas limitações tanto no uso de determinadas tecnologias agrícolas, como na ocupação
das terras e existe uma obrigatoriedade legal de manutenção dessas áreas, que funciona como
APP com limite estabelecido no plano de manejo da respectiva UC que envolve.
Além das zonas de amortecimento, existem as chamadas Zonas Circundantes,
previstas na Res. CONAMA 013/90, igualmente no art.27 do Decreto 99.274/90. Estas
estabelecem o licenciamento de empreendimentos situados nas áreas circundantes das UCs
num raio de 10 Km, somente concedido mediante autorização do órgão responsável pela
administração da UC.
Ainda, é importante salientar que a criação de novas categorias de áreas protegidas é
garantida pelo SNUC, reconhecendo inclusive, aquelas criadas por estados e municípios
através de legislação específica. Com isso, além do conjunto de áreas protegidas já
mencionado, podemos citar outros tipos, aqueles não enquadrados no Cód. Florestal e nem no
SNUC, mas que também têm sua proteção determinada, como, por exemplo: a) estações
experimentais; b) estrada-parque; c) faixa de proteção ambiental; d) horto florestal; e) parque
botânico; f) zoológico; g) área tombada; h) área de especial interesse turístico e etc.
Dados recentes de Miranda et al., (2008) e do MMA (2009) demonstram que no
Brasil, em 2008, o conjunto das áreas protegidas representadas pelas UCs Federais e
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Estaduais e pelas Terras Indígenas (TIs), excluídas todas as sobreposições existentes totaliza,
em valores normalizados pelo IBGE quase 27% do território nacional (i.e., 478 UCs de
proteção integral, 436 áreas de uso sustentável). Em outras palavras, restam 73% sobre os
quais incidem outros dispositivos da legislação ambiental. Ainda, sobre este restante incide
atualmente o dispositivo da RL, que imobiliza aproximadamente 32% do território nacional.
Assim, somadas as RLs às UCs e TIs, temos cerca de 59% do Brasil dedicado à preservação e
proteção ambiental (Tab. 4), com grande parte dessa área localizada no bioma Amazônia.
Esses resultados não incorporam alterações locais surgidas em 2009 como o ZEE da BR 163,
o Cód. Florestal de Santa Catarina e etc..

TABELA 4. Alcance Territorial das UC, TI e RL e a disponibilidade de Terras Legalmente Agricultáveis
(MIRANDA et al., 2008).

Tipologia
UCs + TIs
Reserva Legal
Total
Disponível

Km2
2.294.343
2.685.542
4.979.885
3.534.992

%
26,95
31,54
58,49
41,51

Cabe ressaltar que, sobre essa área global legalmente disponível para um uso agrícola
intensivo, ainda incidem as restrições ligadas às APPs. De acordo com Miranda et al., (2008),
resultados líquidos somam aproximadamente 17% do território nacional, correspondentes às
áreas de APPs fora de UCs, TIs e eliminando as superposições.
Todavia, Medeiros (2003) sinaliza que, as áreas APPs e RLs não dispõem de um
levantamento quali-quantitativo preciso, nem tão pouco de um sistema de gestão e
monitoramento integrado. E uma conseqüência perversa dessa falta de informação é que os
ecossistemas encontrados nestas áreas são os que mais sofrem com a degradação,
desmatamento, extinção de espécies, etc..
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O que se pode ver até o momento é que a perda de governança e os conflitos
territoriais tendem a agravar-se dada a demanda adicional por novas terras da parte de vários
segmentos da sociedade.
De acordo com Miranda et al., (2008), estas são demandas ambientais, agrárias,
indigenistas, quilombolas, agrícolas etc. Assim, como compatibilizar essa demanda com as
realidades sócio-econômicas regionais e a demanda por terras para outras atividades agrícolas,
industriais-urbanas e energético-mineradoras? É fisicamente impossível conciliar o uso atual e
atender a totalidade dessas demandas futuras. Por isso, para os formuladores de políticas
públicas de planejamento e ordenamento territorial importa trabalhar em dois sentidos: no de
conhecer e estimar o efetivo alcance territorial da legislação e, no outro, de mapear e
quantificar o uso e ocupação real das terras para ter-se um diagnóstico mais efetivo e próximo
da realidade existente em cada bioma e Estado da Federação.
Além disso, embora existam várias Leis, Decretos, Resoluções e iniciativas que visam
à proteção ambiental, muitas delas não contemplam as realidades sócio-econômicas
existentes, nem mesmo a história de ocupação do Brasil.

2.2.6. Zoneamento Ecológico-Econômico
Como já mencionado anteriormente o ZEE surge com a denominação de “zoneamento
ambiental” na PNMA em 1981. Este é um instrumento de gestão territorial, inicialmente
planejado para a Amazônia Legal, devido à visibilidade da floresta nos organismos
internacionais, à pressão de entidades ligadas ao meio ambiente e às formas inadequadas de
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uso dos recursos naturais. Posteriormente, de acordo com o 1MMA (2009), tornou-se um
Programa do Plano Plurianual (PPA)10 para todo o país.
O ZEE é definido nos termos do art. 1º do Decreto 4.297/02 como: “Instrumento de
organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e
atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados
a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida
da população”.
Cabe ressaltar, que este decreto estabeleceu um conteúdo mínimo para o diagnóstico
do ZEE, possibilitando a inclusão de outros dados, que podem ser específicos para cada
Estado brasileiro.
De acordo com Mendes et al.,( 2007), o ZEE é um instrumento ambiental essencial ao
planejamento e às políticas públicas, pois é maior (em escala), mais completo (em maior
número de fatores ambientais ponderados e outras informações não espacializáveis) e mais
abrangente (menos específico e menos detalhado) do que se deseja identificar em um
empreendimento pontual.
Este instrumento é caracterizado por diversos autores como: a) técnico, de informação
sobre o território sobre as vulnerabilidades naturais e potencialidades socioeconômicas; b)
político, de negociação entre o poder público, setor privado e sociedade civil para o
ordenamento do território e c) do planejamento e da gestão do território, para a promoção do
desenvolvimento regional sustentável.

10

O PPA estabelece os projetos e os programas de longa duração do governo, definindo objetivos e metas da
ação pública para um período de quatro anos. O Programa ZEE Brasil é parte integrante PPA 2008-2011do
Governo Federal (MMA, 2009).
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Nesse contexto, de acordo com Benatti (2004), uma das principais dificuldades ao se
discutir o ZEE é a delimitação consensual de seu conteúdo e abrangência. O que entendemos
por ZEE? Quais são os limites legais e institucionais do zoneamento? E de fato, essas duas
questões estão presentes no debate sobre o tema. Assim, deve ser uma meta do ZEE
desenvolver o processo de ordenamento territorial de modo que envolva tanto os agentes
estatais quanto a sociedade local, como forma de articular os propósitos estabelecidos
nacionalmente com as necessidades e realidades estaduais, regionais e locais.
Fazendo-se um pequeno histórico do ZEE Brasil, vamos ao ano de 1988, quando o
Governo Brasileiro deu início ao “ZEE”, no âmbito do programa “Nossa Natureza”. Em 1990,
foi criada a “Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território
Nacional” (CCZEE), sob a coordenação executiva da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República (SAE/PR), tendo como área prioritária de atuação a Amazônia
Legal (ATTANASIO, 2005).
Segundo o 1MMA (2009), em 1995, a SAE/PR publica “As fases e as etapas do ZEE
nacional”, com o detalhamento de sua metodologia, sendo que hoje, o MMA já está na
terceira edição das Diretrizes Metodológicas para o ZEE do Brasil.
O Decreto s/n° de 28 de dezembro de 2001, que “dispõe sobre a CCZEE do Território
Nacional, institui o Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do ZEE denominado de
Consórcio ZEE-Brasil”. Por seu turno, atribui competência à CCZEE para se articular com os
estados, compatibilizando seus trabalhos com aqueles executados pelo Governo Federal.
Ademais, de acordo com o art. 2º, § 2º do Decreto supracitado “os Governos Estaduais
serão convidados para integrar a Comissão Coordenadora, na condição de membros, quando
áreas de seus respectivos territórios forem objeto de zoneamento”.
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Ainda no âmbito governamental, vale à pena destacar o “Programa Zoneamento
Ecológico-Econômico

(PZEE)”,

coordenado

pelo

MMA,

mas

que

possui

ações

descentralizadas. Este tem como objetivo “implementar no Brasil o ZEE, integrando-o aos
sistemas de planejamento em todos os níveis da administração pública e gerenciando, em
diversas escalas de tratamento, as informações necessárias à gestão do território, visando
subsidiar a “formulação de políticas de ordenação do território” (1MMA, 2009).
Ainda, segundo dados do MMA, quanto aos objetivos específicos propostos para o
PZEE, destacam-se os seguintes: “subsidiar a elaboração de PPP’s e propor alternativas aos
tomadores de decisão, segundo o enfoque da compatibilização das atividades econômicas com
meio ambiente” e a execução do MacroZEE Brasil.
Cabe destacar que, o mérito do PZEE consiste na sua capacidade de preencher a
lacuna atualmente existente nos ZEEs estaduais na abordagem de questões estratégicas de
âmbito nacional que possuem expressiva repercussão na configuração territorial do país. Em
termos metodológicos, o ponto central do MacroZEE estaria na sua capacidade de
disponibilizar (i.e., mapeamento) as informações provenientes das características básicas da
população e do território e de produzir, a partir daí, um novo e mais aprofundado, quadro de
conhecimento das inúmeras realidades territoriais presentes no país (1MMA, 2009).
De acordo com o site do MMA (2009), a área com projetos de ZEE concluídos ou em
andamento no Brasil, na escala 1:250.000 ou maiores, descontando as áreas de sobreposições
entre projetos de 1:250.000 e 1:100.000 totalizam 5.389.872,3 km2, o que representa 63,3%
do território nacional (Fig. 5).
Além do ZEE, existem outros tipos ou denominações de zoneamento ambiental no
Brasil, uns mais desenvolvidos (e.g., ZAE) que outros, como os citados abaixo de acordo com
o site do 1MMA:
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Zoneamento Sócio-Ecológico-Econômico (ZSEE) - significa o mesmo que ZEE, a
nomenclatura apenas tenta evidenciar a questão social que já faz parte do Zoneamento
Ecológico-Econômico;
Zoneamento Geoambiental - zoneamento voltado para os elementos e aspectos
naturais do meio físico e biótico;
Zoneamento Agroecológico (ZAE) - É realizado o estudo do uso do solo para a
agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo, conservação e preservação ambiental, a partir
da elaboração de mapas na escala de 1:100.000 com informações sobre caracterização
climática, solos, aptidão agrícola, cobertura vegetal e uso das terras, potencial para uso de
máquinas, sustentabilidade à erosão, e potencial social para diferentes atividades. A Embrapa
Monitoramento por Satélite é quem atua na pesquisa e desenvolvimento de sistemas de gestão
territorial para a agricultura e o agronegócio;

FIGURA 5. Implementação do ZEE em todo o Brasil na escala de 1:250.000 ou maiores (1MMA, 2009).
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Zoneamento Agrícola de Risco Climático - Útil para a agricultura, mostra meios
para planejar os riscos climáticos, direcionar o crédito e o seguro à produção. A Secretaria de
Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
define o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para o cultivo de algumas culturas;
Zoneamento Costeiro - ZEE aplicado à ZC;
Zoneamento Urbano - Zoneamento dos municípios de acordo com o Plano Diretor.
Cabe destacar que, Goiânia é o primeiro município do Brasil a utilizar em seu zoneamento
urbano as Diretrizes Metodológicas do ZEE;
Zoneamento Industrial (ZI) - Zoneamento de áreas destinadas à instalação de
indústrias. São definidas em esquema de zoneamento urbano, aprovado por lei. Visa à
compatibilização das atividades industriais com a proteção ambiental.
Zoneamento Etnoecológico - instrumento de gestão territorial para populações
tradicionais e indígenas e,
ZEE da Faixa de Fronteira - Uma estratégia de desenvolvimento configurada no
Plano Amazônia Sustentável (PAS), que destaca a importância da integração geopolítica,
socioeconômica e cultural da região amazônica com os países vizinhos.
De acordo com o Decreto 4.297/02 (art. 2° acrescido de outros artigos pelo Decreto
6.288/07), as escalas do Sistema Nacional de ZEE devem obedecer ao seguinte critério de
classificação:
Nacional – na escala de apresentação 1:5.000.000 (um para cinco milhões) e
de referência 1:1.000.000 (um para um milhão);
Macrorregionais – na escala de referência de 1:1.000.000 ou maiores;
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Estaduais ou de Regiões11 – nas escalas de referência de 1:1.000.000 a
1:250.000 (um pra duzentos e cinqüenta mil) nas Macro Regiões Norte, Centro-Oeste e
Nordeste e de 1:250.000 a 1:100.000 (um para cem mil) nas Macro Regiões Sudeste, Sul e na
ZC e;
Locais – na escala de referência a partir de 1:100.000 em escala de detalhe, nos
ZEEs realizados nos municípios e em Ucs.
De acordo com o Decreto 6.288/07, compete ao poder Público Federal elaborar e
executar os ZEE regionais e o nacional, quando tiver por objeto biomas brasileiros ou
territórios abrangidos por PPP’s prioritários estabelecidos pelo Governo Federal. O ZEE
também desempenhará funções diversas, segundo algumas escalas. Assim, este Poder Público
é o responsável pela elaboração do ZEE da Amazônia Legal, por exemplo, e tem como
referência o Mapa integrado dos ZEEs Estaduais, elaborado e atualizado pelo PZEE.
O ZEE, em si, deveria representar uma convergência e evolução das diversas tradições
de zoneamento no Brasil (i.e., urbano, agrícola e ambiental), incorporando a dimensão
ambiental e social em processos de planejamento regional (MILLIKAN, 1998 (apud
ATTANASIO, 2005)).
Deve-se tomar cuidado para que os ZEEs não tenham predominância do viés
agropecuário e de abordagens restritivas (“o que não pode”) sem apontar alternativas
economicamente viáveis para o uso sustentável dos recursos naturais. A também que se levar
em conta a dificuldade de padronização metodológica entre os zoneamentos estaduais.
Por fim, deve-se sublinhar que, o próprio Governo brasileiro tem uma relação ambígua
com o ZEE. Ao mesmo tempo em que tem ressaltado ao longo dos anos a importância do
instrumental para resolver problemas de gestão territorial, dá pouca atenção às necessidades

11

Região ou regional são consideradas áreas que compreendem partes de um ou mais Estados (BRASIL, 2007).
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de realizar um projeto com tal envergadura. Isso se manifesta nas freqüentes rupturas e
descontinuidades, nas articulações institucionais momentâneas e de conveniência, na falta de
capilaridade entre níveis da administração pública, na dispersão orçamentária e distribuição
corporativa dos recursos financeiros (1MMA, 2009).

2.3. Instrumentos de gestão ambiental e territorial na Política Urbana brasileira
Segundo a definição da CF/88 (art. 182, parágrafo 1º) e do Estatuto da Cidade de 2001
(art. 40), o Plano Diretor (PD) é o instrumento básico de planejamento de uma cidade que
dispõe sobre sua política de desenvolvimento, ordenamento territorial e expansão urbana.
De acordo com Sayago & Oliveira (2005), o instrumento supracitado, entre outros
criados pelo Estatuto da cidade, permitem não apenas a regulação físico-territorial, mas a
inserção de mecanismos de conteúdo ambiental, como licenciamento ambiental, criação de
espaços territoriais protegidos e AIA para diversas atividades de ocupação do solo. Estes
passam a ser um meio potencial de diálogo entre os atributos do meio biofísico com os
instrumentos de ordenamento territorial, adquirindo um caráter estratégico na busca pela
qualidade de vida das cidades.
Com isso, no próximo item, estes instrumentos da Política Urbana serão melhor
detalhados a fim de evidenciar a interface destes com a Política ambiental.

2.3.1. Zoneamento Urbano: Planos diretores e Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação
do Solo
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Em relação a loteamentos, com o intuito de reverter o quadro de deterioração
ambiental das cidades o Governo Federal instituiu a Lei 6.766/79 (modificada pela Lei
9.785/99), que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Essa lei, conhecida como Lei
Lehman, segundo Braga (2001), estabelecia exigências mínimas de padrões urbanísticos
necessários para a aprovação e implantação do loteamento urbano, bem como estabelecia os
limites para a ocupação do solo, observando cuidados com a proteção do ambiente.
Ainda de acordo com o autor supracitado, um parâmetro básico a ser observado pelas
municipalidades para a delimitação das zonas de expansão urbana (i.e., área de reserva para o
crescimento horizontal da cidade) é a Lei Lehman. Os critérios essenciais para a delimitação
da zona de expansão urbana são de natureza eminentemente ambiental, ou seja, a escolha
desta deve ser primordialmente, a escolha dos espaços ambientalmente mais adequados ao
assentamento humano.
O PD, instrumento técnico-jurídico central da gestão do espaço urbano, reúne as
diretrizes para o desenvolvimento do Município e as estratégias de ocupação de todo o
território municipal, especialmente o urbano, com base na compreensão das funções
econômicas, das características ambientais, sociais e territoriais do município, assim como de
sua região de influência. Segundo o IBAM (2009), atendendo ao comando do Estatuto da
Cidade, mais de 1500 municípios, de forma inédita na história brasileira, estão elaborando
seus PDs de forma autônoma e participativa.
Contudo, considerando-se a obrigatoriedade constitucional do PD para as cidades com
mais de 20.000 habitantes, destas aproximadamente 30% dos municípios possuem PD (dados
do IBAM, 2009), índice muito baixo, pois deveria ser de 100%. De acordo com BRAGA
(2001), algumas constituições estaduais, como a Constituição paulista, têm estendido tal
obrigatoriedade a todos os seus municípios.
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Neste sentido, foi firmada uma parceria entre o MMA, Ministério das Cidades, com o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e o Programa das Nações
Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) para o desenvolvimento e a
aplicação da "Metodologia de Planos Diretores Participativos com ênfase na Sustentabilidade
Ambiental", visando contribuir com os municípios na formulação e implementação da política
de desenvolvimento urbano integrada com a ambiental (1MMA, 2009).
De acordo com o Estatuto das Cidades (art. 41), o PD é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no §
4o do art. 182 da CF/88;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional (i.e., neste caso, os recursos
técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de
compensação adotadas).
Também, no caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser
elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele
inserido. Todo PD deve conter um sistema de controle e acompanhamento por parte do
município.
Como produtos do PD podemos citar: a) a própria Lei do Plano Diretor; b) Código de
Obras; c) Lei de Perímetro Urbano; d) Lei de Parcelamento; e) Macrozoneamento e f) Lei de
Uso e Ocupação do Solo. Como seus subprodutos há criação de um sistema de informações
georeferenciado para o planejamento, com capacitação dos funcionários da Prefeitura no seu
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uso e manutenção e adequação dos procedimentos e da estrutura dos órgãos da Prefeitura,
principalmente os responsáveis pelo planejamento, análise, licenciamento e fiscalização de
obras municipais. Dependendo da complexidade da dinâmica urbana e ambiental da cidade,
podem ser propostos outros instrumentos específicos de planejamento urbano e ambiental
(IBAM, 2009).
Segundo Braga (2001), a exemplo de um produto do PD, o zoneamento de uso e
ocupação do solo, de matriz funcionalista, prevê uma segregação de usos – industrial,
comercial e residencial - com maior ou menor grau de flexibilidade.
Tendo em vista ainda que a urbanização seja um processo dinâmico e evolutivo, o
planejamento do espaço urbano deve ser periodicamente revisto e reorientado. Por isso, de
acordo com o Estatuto da Cidade, deve ser realizada revisão do PD, pelo menos a cada 10
anos. Este Estatuto também prevê a participação dos cidadãos através de audiências públicas e
debates sobre o PD.
A Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo, tradicional instrumento de
planejamento previsto geralmente pelos PDs municipais tem por objeto a normatização das
atividades de uso, parcelamento e ocupação do solo, compartimentando o espaço em zonas e
áreas de uso e ou preservação, que são parcelas do território municipal diferenciadas pelas
características de uso e ocupação, orientando a ocupação segundo parâmetros e índices
técnicos.
De acordo com o art. 36 do Estatuto das Cidades, a lei municipal definirá os
empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de
elaboração de Estudo de Impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações
de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. Cabe
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ressaltar que pelo art. 38, a elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de
EIA, requerido nos termos da legislação ambiental.
De maneira geral, pode-se avaliar que a consolidação do planejamento urbano,
conforme o Estatuto da Cidade, tem se dado de forma lenta, considerando que alguns dos
instrumentos já existiam antes deste Estatuto, apesar dos incentivos à implementação dos
mesmos. E isto pode ser evidenciado segundos dados do IBGE (2008), onde se observa que o
único instrumento a alcançar mais da metade dos municípios brasileiros foi o código de obras
(52,7%). Os outros instrumentos como o zoneamento urbano e a Lei de uso e ocupação do
solo alcançaram, respectivamente, 32,5% e 39,1% dos municípios.
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3. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Este capítulo segue a mesma estrutura apresentada a nível nacional, agora
especificando, em nível estadual, a aplicação dos instrumentos anteriormente elencados.

3.1. Instrumentos de gestão ambiental e territorial na Política Ambiental do Estado
do Rio de Janeiro

3.1.1. Licenciamento ambiental
Especificamente no Estado do Rio de Janeiro (RJ), desde 1977, existe o Sistema de
Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP), que foi instituído pelo Decreto Estadual
1.633, o qual regulamenta o Decreto-lei Estadual 134/75, e dispõe sobre a prevenção e o
controle da Poluição do Meio Ambiente no RJ, dentre outras providências.
Assim, o licenciamento foi implantado no Brasil pioneiramente pelo Estado do Rio de
Janeiro, o qual acabou influenciando na legislação nacional. Entretanto, mesmo sendo um
Estado pioneiro na área ambiental desde 1975, a Política de Meio Ambiente no Rio de Janeiro
não está, até hoje, regulamentada em Lei Estadual como se observa em outros estados
(MAGRINI, 2005). Contudo, ao longo do tempo, outras políticas foram criadas e algumas
áreas receberam regulamentação própria.
A maior parte das políticas do Estado data da década de 80, mesmo ano da PNMA
(Lei 6938/81) e tendo sido exemplo para esta Lei, além da Constituição Estadual ter sido
estabelecida um ano depois da Constituição Federal. Dentre as políticas Estaduais podemos
citar: a) a Política Estadual Florestal; b) Política Estadual de Gerenciamento Costeiro; c)
Política Estadual de Recursos Hídricos e d) Política Estadual de Educação Ambiental.
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A Lei Estadual supracitada (art.87) dispõe sobre as sanções administrativas derivadas
de condutas lesivas ao meio ambiente, prevê a aplicação de penalidade para ações tais como:
"Instalar atividade ou testar qualquer equipamento em desacordo com as condições ou
restrições estabelecidas na respectiva licença de instalação.
Segundo Gusmão (2006), o SLAP funciona como um processo de acompanhamento
sistemático das conseqüências ambientais de uma atividade que se pretenda desenvolver,
desde as etapas iniciais de seu planejamento, pela emissão das licenças e pela verificação do
cumprimento das restrições determinadas em cada uma delas, que condicionam a execução do
projeto, as medidas de controle e as regras de operação. O processo inclui ainda as rotinas de
“acompanhamento de licença” vinculadas à “monitoração” dos efeitos ambientais do
empreendimento, componentes essenciais do sistema, além das normas técnicas e
administrativas que o regulam.
“As licenças ambientais no Rio de Janeiro são certificados expedidos pela Comissão
Estadual de Controle Ambiental (CECA) ou, por delegação desta, pelo Instituto Estadual do
Ambiente (INEA), a requerimento do interessado, atestatório de que, do ponto de vista da
proteção do meio ambiente, o empreendimento ou atividade está em condições de ter
prosseguimento. Tem sua vigência subordinada ao estrito cumprimento das condições de sua
expedição” (adaptado da Norma Administrativa-001.R-0/77).
As Normas Administrativas Estaduais eram deliberadas pela CECA (hoje pelo
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) e são atos que tratam da fixação de
critérios e procedimentos administrativos a serem observados na operação do SLAP como,
por exemplo: NA-001.R-0/77 – Dispõe sistema de licenciamento de atividades poluidoras;
NA-906.R-5/79 – Rotina de expedição de licença de instalação (LI); NA-905.R-6/79 – Rotina
de expedição de licença prévia (LP) e NA-907.R-4/79 – Rotina de expedição de licença de
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operação (LO), entre outras que deverão ser alteradas pelo novo decreto que traz inovações ao
licenciamento estadual a ser discutido mais a frente.
De acordo com Gusmão & De Martini (2009), no Brasil, o regulamento pioneiro para
o uso da AIA é encontrado na legislação Estadual do RJ, a qual já previa desde 1977, no
âmbito do SLAP, a apresentação de Relatório de Influência no Meio Ambiente, somente mais
tarde consagrado como RIMA.
Assim, similar a Resolução CONAMA 001/86, no RJ há a Lei Estadual 1.356/88 e a
Deliberação CECA 3663/97 que aprovou a DZ-0041-R-13 - Diretriz para Realização de EIA /
RIMA.
Cabe aqui destacar que a CECA poderá determinar a elaboração do EIA/RIMA para o
licenciamento de projetos não relacionados no artigo 1º da Lei 1.356/88, com base em
justificativa técnica adequada e em função da magnitude das alterações ambientais efetivas ou
potenciais decorrentes da sua implantação.
Para o licenciamento de atividades de extração mineral, por exemplo, enquadradas na
categoria 2 da DZ-1836 - Diretriz para o Licenciamento de Atividades de Extração Mineral,
está prevista a elaboração de EIA/RIMA. Além disso, a Lei Estadual 2535/96 possibilitou o
licenciamento de atividades de extração mineral localizadas em áreas contíguas, em um
mesmo ecossistema, mediante a elaboração de EIA/RIMA conjunto.
Ainda, em se tratando de mineral cujo aproveitamento se dê pelo regime de
licenciamento e que a área máxima de exploração fique adstrita a 50 hectares, conforme
dispõe a Lei Estadual 8.982/95, a CECA, a seu critério, considerando a natureza, o porte, a
localização e as peculiaridades do empreendimento, poderá substituir a apresentação do EIA e
respectivo RIMA pelo Plano de Controle Ambiental (PCA).
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O INEA orienta a realização de cada EIA por Instrução Técnica Específica (ITE),
elaborada de acordo com os critérios da DZ-041 - Diretriz para Realização de EIA/ RIMA
com as peculiaridades do projeto, as características ambientais da área e a magnitude dos
impactos.
No Estado do Rio de Janeiro a diretriz FEEMA DZ-056 R. 2 “Diretriz para Realização
de Auditoria Ambiental”, estabelece a abrangência, as responsabilidades, os procedimentos e
os critérios técnicos para a realização de auditorias ambientais, conforme determinação da Lei
Estadual 1898/91 e Decreto Estadual 21470-A/95, como instrumento do SLAP.
Esta lei supracitada estabeleceu auditorias obrigatórias anuais às atividades de elevado
potencial poluidor e determina que a documentação relacionada às auditorias, incluindo as
diretrizes específicas e o currículo dos técnicos responsáveis por sua realização, seja acessível
à consulta pública. Dentre as empresas ou atividades enquadradas na lei estão (SEA, 2009):
refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados;
instalações portuárias;
instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;
unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes térmicas e radioativas;
instalações de tratamento e sistemas de disposição final de esgotos domésticos;
indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
indústrias químicas e metalúrgicas.
Em nível Federal, a Resolução CONAMA 009/87 regulamenta a questão das
Audiências Públicas, e no RJ existe, de forma similar, a Deliberação CECA 2.555/91, a qual
também regulamenta as Audiências, desta vez como parte do processo de licenciamento de
atividades poluidoras sujeitas a EIA/RIMA.
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De acordo com a Deliberação CECA 3.588/96, quando uma empresa solicitava uma
licença e o órgão ambiental verificava que não era caso de EIA/RIMA, o empreendedor
assinava o Manifesto de adequação. Esse Manifesto levava em consideração algumas normas,
e dispensava o procedimento de Licenciamento Ambiental. O Manifesto de Adequação não
está sendo mais usado e atualmente há o Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS).
Desde 2000, empresas que funcionam sem Licença Ambiental estão sujeitas às
sanções previstas na Lei Estadual do Rio de Janeiro 3.467.
Em 2001, a norma NA-0052.R-1 foi deliberada pela CECA, a fim de orientar as
publicações do requerimento, da renovação, da concessão e do indeferimento de licença, em
quaisquer de suas modalidades, incluindo-se aquelas com exigência de elaboração
EIA/RIMA, definindo, para tal, os devidos modelos de publicação.
A Lei Estadual 4.886/06 ressalva que o INEA não poderá iniciar os procedimentos
inerentes à concessão da licença ambiental (análise do EIA/RIMA, Audiência Pública,
Licença Prévia e Licença de Instalação), caso não exista lei estadual ou municipal que defina
o zoneamento e o ordenamento do uso do solo para o município a que se destina o referido
empreendimento. E ainda, em parágrafo único coloca que o zoneamento e o ordenamento do
uso do solo supracitado deverão, necessária e obrigatoriamente, ser estabelecidos por Lei.
Em 2007, a Deliberação CECA/CN 4.888/07, que em seu anexo E estabelece os
procedimentos para gradação de impacto ambiental para fins de compensação ambiental.
Além disso, de acordo com o Decreto Estadual 40.793/07 modificado pelo 40.980/07,
41.230/08 e 41.442/08, instituiu-se a disciplina e o procedimento de descentralização da
fiscalização e do licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos classificados de
pequeno e médio potencial poluidor com impacto local (i.e., empreendimentos e atividades
que não ultrapassam os limites territoriais do município), mediante a celebração de convênios
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com municípios que possuam órgãos/entidades ambientais competente. O Município estará
habilitado a assinar o convênio, desde que:
Possua corpo técnico especializado, integrante do quadro funcional do
Município, para a realização da fiscalização e do licenciamento ambiental;
Tenha implantado e em funcionamento CMMA, instância normativa,
colegiada, consultiva e deliberativa de gestão ambiental, com representação da sociedade civil
organizada paritária à do Poder Público;
Possua legislação própria disciplinando o licenciamento ambiental municipal e
as sanções administrativas pelo seu descumprimento;
Possua Plano Diretor, o Município, com população superior a 20.000 (vinte
mil) habitantes, ou lei de diretrizes urbanas, o Município com população igual ou inferior a
20.000 (vinte mil) habitantes;
Tenha implantado Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Recentemente, o Decreto Estadual 42.050/09 disciplinou, mais uma vez, o
procedimento de descentralização do licenciamento, revogando os Decretos Estaduais
supracitados. E a partir deste último regulamento, compete ao Estado do RJ o Licenciamento
dos empreendimentos: I - localizados ou desenvolvidos em mais de 1 Município; II localizados em UC Estadual; III - que sejam potencialmente causadores de significativa
degradação do meio ambiente e estejam sujeitos à elaboração de EIA/RIMA; IV - que
importem na supressão de APP e vegetação do bioma da mata atlântica; V - que constem do
Anexo deste decreto, bem como outros definidos por Resolução do CONEMA.
Cabe ressaltar que, a atuação descentralizada se dá por meio de nove
Superintendências Regionais correspondentes às regiões hidrográficas do Estado, integrando
assim a gestão ambiental e a de recursos hídricos. As Superintendências regionais terão
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autonomia, inclusive, para expedir licenças ambientais para atividades de pequeno porte
(INEA, 2009).
De acordo com o antigo site da FEEMA (2007), os convênios contemplaram as
especificidades e recursos de cada município. Os municípios conveniados até o final de 2007
eram: Barra do Piraí, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu,
São Gonçalo, Petrópolis, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaguaí, Macaé, Mangaratiba,
Nova Friburgo, Piraí, Porto Real, Resende, Rio das Ostras, Tanguá, Teresópolis e Volta
Redonda. Hoje, muitos municípios vêm se estruturando as exigências do INEA para buscar o
convênio e realizar seu licenciamento, como por exemplo, Armação dos Búzios (estudo de
caso).
Em 2008, a DZ-0077. R-0 (diretriz para encerramento de atividades potencialmente
poluidoras ou degradadoras do meio ambiente) foi aprovada pelo CONEMA e substituiu a
idéia da Licença de desinstalação. Tendo esta DZ supracitada o objetivo de estabelecer
procedimentos, definir responsabilidades e instituir o Termo de Encerramento (TE) de forma
a evitar o abandono de instalações, equipamentos, substâncias e produtos perigosos e a
minimizar os riscos ao ambiente e à saúde da população, como parte integrante do SLAP.
A política de gestão ambiental do Rio de Janeiro apoiava-se em um sistema
coordenado pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), da qual fazia parte a Fundação
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA)12, o Instituto Estadual de Florestas

12

Criada pelo Decreto-lei 39/75, por ocasião da fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, era

resultado da unificação e ampliação de quatro órgãos que atuavam setorialmente: a) o Instituto de Engenharia
Sanitária; b) o Instituto de Conservação da Natureza; c) a Divisão de Combate a Insetos e d) a Divisão de
Controle da Poluição, as duas últimas subordinadas às antigas ESAG e SANERJ, respectivamente. Suas
responsabilidades eram o licenciamento e a fiscalização de empreendimentos e atividades considerados efetiva
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(IEF) e a Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA). Todavia, desde o
início de 2009, que o sistema foi integrado em um único órgão conhecido como Instituto
Estadual de Meio Ambiente (INEA).
No Estado do Rio de Janeiro (RJ), atuam os três órgãos ambientais (IBAMA, INEA e
Secretarias Municipais de Meio Ambiente) com diferentes responsabilidades nos níveis
Federal, Estadual e Municipal, respectivamente.
Avaliando-se o desempenho da FEEMA de 2006 a 2007, a partir da análise de quinze
variáveis da política ambiental, algumas relacionadas ao licenciamento, segundo Riccioppo
(2008), somente cinco das variáveis analisadas mostraram mudanças significativas neste
período. Ou seja, esse período demonstrou alguns avanços em relação ao meio ambiente do
Estado. Entretanto, apontava-se a necessidade de melhorias nas outras variáveis que se
mostraram estagnadas e com problemas.
Assim, em 2006, de acordo com a autora supracitada, vários foram os aspectos que
afetaram negativamente o andamento dos processos de licenciamento estadual. Entre eles,
pode-se destacar inclusive, a própria legislação ambiental que é a base para o andamento de
todo o processo. Esta se encontrava em estado de morosidade e falta de informação, com
poucas alterações significativas desde 1977. Neste sentido, esses aspectos nos remetem aos
atrasos na concessão das licenças, o que comprometia o processo de licenciamento ambiental
do Rio de Janeiro.
Com isso, percebeu-se a necessidade de ações integradas que pudesse dar maior
dinamismo às operações relativas às questões ambientais no Estado, o que resultou na Lei
Estadual 5.101, de 04 de outubro de 2007, a qual cria o INEA e constitui um passo de suma

ou potencialmente poluidores; a análise de efluentes líquidos industriais, de emissões para a atmosfera e de
resíduos, entre outras (FEEMA, 2007).
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importância para imprimir maior eficiência e efetividade à conservação, à proteção e a
recuperação do ambiente natural no âmbito do Estado (Fig.6).

SEA

SEA

CECA

FEEMA

IEF

CECA

SERLA

INEA

FIGURA 6. Passagem para estrutura administrativa atual de meio ambiente no Rio de Janeiro.

Como perspectivas de inovações para o meio ambiente do Rio, o novo órgão
ambiental apresenta: uma ouvidoria e execução de obras. Ou seja, o INEA é um órgão
completo em execução, regulação e licenciamento.
De acordo com o site da SEA (2008), o novo órgão é erigido como autarquia especial
vinculada à SEA (antes SEMADUR) e tem por missão "executar as políticas estaduais de
meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelo Poder Executivo e
Legislativo do Estado". A absorção das competências e atribuições dos órgãos unificados
impõe ao INEA posicionamento de maior e mais complexa responsabilidade perante o
SISNAMA; SNGRH e SNUC, dos quais necessariamente participa em decorrência das
atividades que lhe foram deferidas.
A atuação do INEA é complementada pela CECA, órgão colegiado, criado pelo
Decreto-Lei nº 134/75, diretamente vinculado a SEA, com o objetivo de coordenar,
supervisionar e controlar o uso racional do meio ambiente no Rio de Janeiro (Fig.6).
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Hoje, cabe à CECA, entre outras atribuições, determinar a expedição de licenças
ambientais e aplicar penalidades cabíveis aos infratores da legislação de controle ambiental. A
CECA tem a última palavra nos casos em que órgãos ambientais e de fiscalização estaduais
concedem licença ou multam ou embargam determinado empreendimento.
O Decreto Estadual 41.286/08 transferiu ao CONEMA as atribuições da Câmara de
Normatização da CECA. Assim, atualmente, o CONEMA é um órgão colegiado, deliberativo
e consultivo, instituído no âmbito da SEA, que tem por finalidade deliberar sobre as diretrizes
da Política Estadual de Meio Ambiente, bem como orientar o Governo do Estado na gestão do
ambiente.
Em relação aos procedimentos do licenciamento, o INEA inicialmente não apresentou
muitas mudanças, sendo estas mais estruturais e organizacionais.
E assim, como na época da FEEMA, o interessado em pedir a licença ambiental deve
agendar uma visita à Central de Atendimento da gerência de licenciamento do INEA, pelo
site, munido do formulário de requerimento de licença preenchido e dos documentos gerais e
específicos relativos à atividade a ser licenciado.
Estando a documentação correta, o interessado deve pagar uma taxa relativa ao custo
da análise da licença, que será calculada por ocasião da visita, de acordo com a NA-051. Os
documentos específicos para atividades sujeitas do licenciamento ambiental estão disponíveis
no site do INEA (FEEMA, 2007, modificado).
Em relação ao prazo para análise, validade, custos e renovação das licenças (dados de
2005), no caso de LP, o prazo para análise era de 30 ou 60 dias (com EIA/RIMA). O prazo de
validade é de 2 a 3 anos e os custos variam de R$ 211,85 a R$ 1.009,48 para atividades
industriais. Os requisitos ambientais para a retirada da LP eram: EIA/RIMA, audiência
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pública, publicação do requerimento e da expedição da licença e cadastro simplificado para
atividades industriais (MAGRINI, 2005).
Para pedir LI a análise durava 30 dias, validade de 3 a 6 anos e custos de R$ 320,98 a
R$ 14.123,12, sendo requisito a cópia da publicação da LP. A LO tinha prazo para análise de
30 dias, validade de 5 a 10 anos e custos de R$ 282,46 a R$ 9.038,80. O requisito para obter a
LO é a cópia da publicação da LI (MAGRINI, 2005).
Segundo Gusmão e De Martini (2009), atualmente no RJ, os custos das licenças
encontram-se estabelecidos na uma resolução do CONEMA 03/08 que aprovou a NA-051-R7, a qual definiu o valor das indenizações dos custos de análise e processamento dos
requerimentos das licenças ambientais. Estes custos estão balizados em relação ao porte e
outros fatores específicos dependendo da tipologia do empreendimento ou atividade.
Nas três fases do licenciamento, a renovação da licença concedida pelo INEA deve ser
requerida
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dias

antes

da

expiração

do

seu

prazo

de

validade.

Os custos de renovação de licenças são os mesmos dos requerimentos anteriores. A renovação
da LP é feita caso permaneça o interesse pela instalação do empreendimento/atividade após a
conclusão do prazo previsto na LP anterior, sem que tenha sido requerida a LI. Já a renovação
de LI é feita somente no caso em que a instalação não tenha sido concluída dentro do prazo
previsto na LI anterior. Como nacionalmente, para atividades em operação, a renovação de
LO é obrigatória (FEEMA, 2007).
A fim de se verificar a efetividade e eficiência do licenciamento, justificativa da
criação do INEA, pode-se fazer uma comparação da quantidade de licenças antes e depois do
decreto de descentralização e da criação do INEA. Assim, segundo Riccioppo (2008), um
número maior de processos de licenciamento abertos em 2006 na FEEMA em relação a 2007
(i.e., 36% a menos de processos abertos e 16% deferimentos a menos de processos em 2007).
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Esse número menor de solicitações e também de concessões de licenças em 2007 é
provavelmente devido a esse processo de descentralização do licenciamento para os
municípios. Com isso, uma quantidade maior de processos de pequeno porte (de impacto
local) foi destinada aos municípios conveniados, deixando para a FEEMA em uma maior
quantidade de empreendimentos de análise mais complexa. E mesmo encarregado dos
processos mais complexos de licenciamento, o órgão ambiental mostrou ter sido mais
produtivo.
Contudo, ainda de acordo com Riccioppo (2008), a produtividade se revelou no
percentual de atendimento ao cliente, ou seja, número de licenças deferidas em relação ao
número de processos abertos que em 2006 foi de 90% e o de 2007 foi de 118%. Além disso,
levando-se em conta o total de processos de licenciamento concluídos (licenças concedidas +
indeferidas, canceladas, pela desnecessidade) em relação ao número de renovações e
processos abertos, os valores são: 81% de atendimento em 2006 e 88% de atendimento em
2007 (i.e., a produtividade em 2007 foi maior do que em 2006).
De acordo com a tabela 5, observa-se que em janeiro de 2009, o grande número de
licenças ainda era de influência da FEEMA. Já em fevereiro deste mesmo ano, devido ao
processo de estruturação e implantação do INEA, nenhuma licença foi emitida. Todavia, a
partir de março os trabalhos de licenciamento foram retomados e em Junho o número de
licenças já ultrapassava o de Janeiro.
Como se pode perceber ao longo do texto, muitos verbos encontravam-se no tempo
passado, pois, somente em palestras, como na FIRJAN em Setembro de 2009, adiantaram-se
algumas novidades em relação à estrutura do INEA e ao novo SLAP 2009, tais como: a
consolidação de práticas existentes, padronizando procedimentos da Diretoria de
Licenciamento Ambiental (DILAM) e das Superintendências Regionais e, sobretudo,
considerando o porte e o potencial poluidor das atividades, simplificando, com isso, a
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obtenção de licenças, autorizações ou certificados. Assim, alguns dos instrumentos e normas
citadas ao longo do texto acima podem apresentar modificações a partir de novembro de
2009.

TABELA 5. Balanço dos primeiros seis meses do INEA no licenciamento em 2009 (HENNEY, 2009).

Na figura 7, podem-se observar as novas gerências ligadas a DILAM do INEA. Neste
caso, a GELANI é responsável pelo licenciamento das atividades não industriais, como os
empreendimentos imobiliários, loteamentos, infra-estrutura e urbanização, mais as atividades
de extração mineral. AGELIN fica encarregada das atividades industriais, dentre elas:
petróleo, gás, energia e as demais atividades de transformação. A GELSAR é responsável
pelo licenciamento de atividades de saneamento e resíduos. A GERAM tem a competência de
gerenciamento de riscos ambientais executando os serviços de: a) análise de risco e Plano de
emergência (SARA) e b) operações em emergências ambientais (SOPEA).
A GEFO cuida das faixas marginais de proteção (FMP) e outorgas; e a GELAF se
encarrega do licenciamento agropecuário e florestal. Além disso, a DILAM tem assessorias
subdivididas em licenciamento, EIA e Estações rádio base (ERB’s). Uma das propostas do
INEA para melhorias na estrutura da DILAM seria a transformação da assessoria de ERB’s
em serviço de análise de campos eletromagnéticos, além de criação de uma gerência de
agrotóxicos, vetores e higienização (futura GELAV) (fig. 7).
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FIGURA 7. Estrutura Organizacional da DILAM em 2009 (HENNEY, 2009).

Na verdade, o novo Decreto Estadual 42.159 que visa um sistema de licenciamento
das atividades potencialmente poluidoras (SLAP) ou utilizadoras de recursos ambientais mais
eficientemente e mais ágil no RJ foi assinado pelo atual governador, Sérgio Cabral, no dia 12
de novembro de 2009.
Entre as novidades do futuro modelo de gestão, destaca-se a criação de classes
distintas – conforme o porte e potencial poluidor – para enquadramento dos empreendimentos
e atividades existentes ou em processo de instalação no estado, garantindo mais agilidade ao
licenciamento (tab. 6).

TABELA 6. Classificação dos empreendimentos/atividades de acordo com o Decreto Estadual 42.159/09.

POTENCIAL POLUIDOR
PORTE

Insignificante

Baixo

Médio

Alto

Mínimo

Classe 1

Classe 2

Classe 2

Classe 3

Pequeno

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Médio

Classe 2

Classe 2

Classe 4

Classe 5

Grande

Classe 2

Classe 3

Classe 5

Classe 6

Excepcional

Classe 3

Classe 4

Classe 6

Classe 6

Os empreendimentos ou atividades com potencial poluidor insignificante e de porte
mínimo a pequeno serão classificados na classe 1, e a partir de agora, terão que preencher
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apenas um cadastro, recebendo uma certidão de inexigibilidade de licenciamento e assumindo
as condicionantes de um Termo de dispensa de licenciamento (TDL).
Além disso, SLAP inova, quando permite que empreendimentos ou atividades que se
instalaram sem licença ambiental, em data anterior à entrada em vigor do decreto, possam se
regularizar, quando considera a possibilidade de emissão de uma Certidão de regularidade
ambiental. O acesso a certidão dependerá do cumprimento de obrigações oriundas de sanção
administrativa aplicada ou daquelas fixadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)13.
Haverá também a Autorização Ambiental (AA), um ato discricionário, por exemplo,
para as possíveis intervenções em áreas de APP e supressão de vegetação (tab. 7).

TABELA 7. Novos instrumentos Estaduais de Autorização e Certidão Ambiental, que se relacionam ao
Licenciamento Ambiental (baseada no Decreto Estadual 42.159/09).
INSTRUMENTOS
DEFINIÇÃO
EXEMPLOS/ FORMAS/SUBDIVISÕES
Ato administrativo AA para perfuração e tamponamento de poços tubulares
Autorização
emitido com ou sem em aqüíferos; para supressão de vegetação; intervenção
Ambiental (AA)
prazo de validade em APP; licenciamento em UC estadual; AA para
(máximo de 2 anos, movimentação de resíduos industriais e para execução de
podendo ampliar)
obras emergenciais de caráter privado, etc.
Anuência
ou Anuência a outros órgãos públicos em relação à
Certidão
concordância quanto conformidade do licenciamento; aprovação de área de
Ambiental (CA)
a
procedimentos RL; inexigibilidade de licenciamento (Classe I) e reserva
específicos
hídrica, etc.

Os empreendimentos ou atividades da classe 2, com potencial poluidor baixo ou
médio, poderão obter um licenciamento ambiental simplificado (LAS). Antes, era necessário
licenciar cada uma dessas etapas, o que tornava o licenciamento um processo bastante
demorado, comprometendo o desenvolvimento do estado com uma burocracia pesada e
desnecessária. Assim a expectativa é que a LAS demore 1 mês de prazo para ser emitida,
tempo necessário para realização de pelo menos 1 vistoria. Além disso, serão criadas as
Licenças de recuperação e operação (LRO), entre outras exemplificadas na tabela 8 abaixo.

13

TAC: acordo entre o MP, empresa e órgão ambiental para colocar em prática medidas compensatórias, a fim
de sanar danos ambientais ocorridos.
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TABELA 8. Novos tipos de Licenças Ambientais, além da LP, LI e LO e Termos relacionados às Licenças
(baseada no Decreto Estadual 42.159/09).
INSTRUMENTOS
DEFINIÇÃO
Licença
Ambiental Única fase que atesta a viabilidade ambiental de atividades
enquadradas na Classe II, estabelecendo condições.
Simplificada (LAS)
Licença Prévia e de Instalação Única fase que atesta a viabilidade ambiental, estabelecendo as
condições e medidas de controle. Não depende de estudos
(LPI)
ambientais. Validade máxima de 6 anos.
Licença de Instalação e de Aprova a instalação e operação de potencial poluidor insignificante
estabelecendo as condições e medidas de controle. Valido de 4 a 10
Operação (LIO)
anos.
Licença
Ambiental
de Aprova a recuperação, descontaminação ou eliminação de passivo
ambiental, em especial daqueles empreendimentos fechados,
Recuperação (LAR)
desativados ou abandonados. Validade máxima de 6 anos.
Licença
de
Operação
e
Recuperação (LOR)
Termo de Encerramento (TE)

Termo de Responsabilidade
pela Gestão Ambiental (TRGA)
*Documento de Averbação

Autoriza a operação e à recuperação ambiental de passivo existente
em sua área, caso não haja risco à saúde. Validade máxima de 6 anos.
Atesta a inexistência de passivo, quando do encerramento da
atividade ou após a conclusão do procedimento de recuperação
mediante LAR, estabelecendo restrições
Declaração apresentada ao órgão ambiental, pelo profissional que
assumirá a responsabilidade pela gestão ambiental de atividade ou
empreendimento objeto de licenciamento de médio ou grande porte.
Altera dados constantes de Licença ou AA

Ainda, o decreto prevê o “Termo de Responsabilidade pela Gestão Ambiental
(TRGA)”, sendo uma declaração que deverá ser apresentada ao INEA por profissional
especializado, que assumirá a responsabilidade pela gestão da atividade ou do
empreendimento de médio ou grande porte, objeto de licenciamento, reconhecendo a
importância da gestão ambiental (tab. 8).
As novas normas também privilegiam a gestão ambiental quando estabelecem redução
do valor referente ao custo do procedimento de licenciamento de empreendimentos e
atividades que desenvolverem planos e programas voluntários de gestão ambiental, cuja
eficiência seja comprovada. Gradativamente, os empresários terão acesso a documentos
padronizados que poderão ser acessados pela internet, no site do INEA.
As atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental estão listados
conforme o Anexo 1 do Decreto Estadual supracitado. Esta lista está subdividida em:
Extração e tratamento de minerais, Indústria de produtos minerais não metálicos, Indústria
metalúrgica, Indústria mecânica, Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações,
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Indústria de material de transporte, Indústria de madeira, Indústria de papel e celulose,
Indústria de borracha, Indústria de couros e peles, Indústria química, Indústria de produtos de
matéria plástica, Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos, Indústria de
produtos alimentares e bebidas, Indústria de fumo, Indústrias diversas, Obras civis, Serviços
de utilidade, Transporte, terminais e depósitos, Turismo, Atividades diversas, Atividades
agropecuárias e Uso de recursos naturais. Todavia, está lista ainda precisa ser revista.
Além das mudanças específicas no licenciamento estadual, cabe aqui destacar que em
abril de 2009, a Lei Estadual 5.438 instituiu o Cadastro Técnico Estadual de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental do Estado do Rio de Janeiro (TCFA/RJ).
A falta de inscrição no TCFA/RJ configura infração administrativa punível com
multas. Cumpre salientar que as pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais também devem inscrever-se
no TCFA previsto na PNMA, administrado pelo IBAMA (BARBOSA, MÜSSNICH &
ARAGÃO, 2009).
Deve-se ressaltar que o valor recolhido para fins da TCFA/RJ será limitado a 60% do
valor devido ao IBAMA a título da TCFA, relativamente ao mesmo período, havendo divisão
da taxa entre União e Estado e não a criação de novo tributo. Além do pagamento da
TCFA/RJ, o contribuinte será obrigado a entregar, até o dia 31 de março de cada ano,
relatório das atividades exercidas no ano anterior, em modelo a ser definido por ato normativo
do INEA. A entrega do relatório anual de atividades também é prevista para sujeitos passivos
da TCFA, conforme artigo 17-C, §1º, da PNMA.
O que se pode perceber pela análise da estrutura organizacional ambiental relacionada
ao licenciamento ambiental no Estado do RJ é que destas mudanças, chamadas de evolução
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do licenciamento no RJ, o foco está em agilizar, “correr”, com o processo de licenciamento
ambiental, certificados de supressão, etc.
E assim, a figura 8 abaixo representa perfeitamente esta iniciada e almejada evolução
supracitada, evidenciando-se que, por enquanto, as únicas peças que se encaixariam seriam a
revisão de procedimentos e normas e a capacitação, faltando ainda a obtenção, tratamento e
organização de informações (banco de dados) e uma melhor infra-estrutura que propiciará a
construção das bases para a melhoria ambiental do Estado.

FIGURA 8. Evolução do Licenciamento no Estado do Rio de Janeiro (modificado de MENDES, 2009).

3.1.2. Zoneamento Industrial
No Estado do Rio de Janeiro há muitos ZIs de acordo com seus municípios, que não
coube aqui detalhar, tendo sido escolhido a título de exemplo o Zoneamento industrial da
Região Metropolitana do RJ (ZIRMRJ).
Este ZI teve origem em 1976, com base em um estudo desenvolvido pela Fundação
para o Desenvolvimento da Região Metropolitana (FUNDREM). Como resultado deste
estudo, a Lei estadual 466/81 e a portaria 176/81 foram criadas dispondo sobre o ZIRMRJ.
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Em 1983, esta Lei foi implementada, definindo e delimitando três categoriais de zonas
industriais: ZEI, ZUPI e ZUD como é estabelecido a nível nacional. As duas primeiras
categorias supracitadas ocupavam, em 2005, uma área total de 24.000 hectares (i.e., 25%
ZEI’s e 75% ZUPI’s), na RMRJ (MAGRINI e MASSON, 2005).
Segundo Magrini e Masson (2005), a partir do Cadastro de indústrias da FEEMA, na
RMRJ em 2005 existiam cerca de 7.500 empreendimentos, dos quais 3.823 eram indústrias. A
maior concentração industrial em 2005 se dava no Município do Rio de Janeiro, onde se
encontravam 63% das indústrias da RMRJ. Em termos espaciais, a maior parte das indústrias
estava localizada na parte leste da RMRJ (e.g., São Gonçalo), na região do entorno da Bacia
da Baía de Guanabara. Destas indústrias, 850 estavam localizadas nas 56 zonas industriais,
definidas pelo zoneamento vigente em 2005 (11 ZEIs e 45 ZUPI’s). As indústrias de grande
porte somam cerca de 22% do total e estão concentradas na ZUPI Bonsucesso-Penha e por
outro lado, existem 7 zonas (1 ZEI e 6 ZUPI’s) completamente vazias em termos de ocupação
industrial.
Em 2007, de acordo com os dados da Pesquisa Industrial Anual de Empresa do IBGE
(2007), para unidades locais com 30 ou mais pessoas ocupadas, os números confirmam um
esvaziamento do setor industrial do Estado do Rio de Janeiro quando comparado ao ano de
1996. Ou seja, houve uma redução de 8,6% no total de plantas industriais de 1996 para 2007,
o que significa menos 195 unidades de um total de 2.267 indústrias. A maior concentração
industrial em 2007, como em 2005, evidenciado no parágrafo acima, ocorria no Município do
Rio de Janeiro, onde se encontravam aproximadamente 61% das indústrias da RMRJ.
Outro dado importante da revisão de 2005 feita por Magrini, Masson e a equipe
técnica da COPPE/UFRJ, é o expressivo número de indústrias localizadas fora de zonas
industriais, aproximadamente 78% do total de indústrias da RMRJ, segundo o cadastro da
FEEMA.
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Localizar-se fora de ZI é autorizado pelo art. 12 da Lei Estadual 466/81 somente para
indústrias extrativistas que, por suas características, devam ter instalações próximas às fontes
de matéria-prima, obedecendo a critérios a serem estabelecidos. Além disso, o art. 14 da lei
supracitada estabelece que na área definida pelo zoneamento municipal como rural, será
permitida a instalação de atividade industrial que utilize insumos agropecuários ou explore
recursos minerais. Só que estes artigos não justificam um número tão expressivo de indústrias
fora de ZI em 2005.
Como evidenciado Magrini & Masson (2005), cabe aqui destacar que este fato denota
a escassa utilização do ZI para a localização industrial na RMRJ. Fato que deixa supor, por
um lado, a ocupação fora de zonas industriais, por indústrias cuja tipologia demandaria que
estivessem circunscritas a áreas definidas como ZI, e, por outro lado, a ocupação das áreas
definidas pela FUNDREM como zonas industrial por outros usos, principalmente residencial.
Cabe salientar que este trabalho de revisão do ZIRMRJ supracitado não parece ter sido
utilizado pelo órgão competente, já que este ZI continua não sendo utilizado. Uma pena, já
que este trabalho fornece subsídios para um re-desenho da localização industrial na RMRJ,
sob uma ótica mais ambiental.

3.1.3. Plano Estadual de Recursos Hídricos
A Região Hidrográfica Atlântico Sudeste (2,7% do Brasil), onde o estado do RJ está
inserido, possui expressiva relevância nacional devido ao elevado contingente populacional e
importância econômica, atrelados ao grande e diversificado parque industrial ali instalado.
Essa região localiza-se, em uma das mais complexas e desenvolvidas áreas do País (i.e., eixo
Rio - São Paulo), com grande potencial de conflitos pelo uso da água, pois ao mesmo tempo
em que apresenta uma das maiores demandas hídricas nacionais (i.e., 10% do total nacional,
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sendo mais expressivas nas unidades hidrográficas do Paraíba do Sul, Doce e Litoral do Rio
de Janeiro), possui, também uma das menores disponibilidades relativas (2MMA, 2009).
Dois anos após a Política Nacional de Recursos Hídricos ser instituída, o Estado do
Rio de Janeiro instituiu sua Política Estadual de Recursos Hídricos e criou seu Sistema
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SIEGREH), através da Lei Estadual 3.239,
de 02 de agosto de 1999.
O Sistema criado pelas duas políticas supracitadas se sobrepõe, mas não se opõe, à
estrutura administrativa existente no cenário político.
De acordo com Pereira (2009), Política Estadual de Recursos hídricos determina os
princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos a serem adotados no âmbito estadual, que vão
ao encontro dos propostos na Política a nível federal, porém consideram aspectos locais para a
gestão dos recursos e com importante detalhamento no que concerne a recuperação e
conservação da biodiversidade aquática. Também aqui é prevista uma gestão descentralizada
que considere aspectos regionais da bacia hidrográfica, bem como a articulação com a União,
os Municípios, os usuários e a sociedade civil organizada visando à integração de esforços
para soluções regionais de proteção, conservação e recuperação dos corpos de água.
A Política Estadual de Recursos hídricos criou também o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CERH). Suas finalidades e objetivos são voltados à valorização dos
corpos d’água de domínio estadual. Fazem parte dos objetivos do CERH orientar a
implantação da Política Estadual, a aplicação de seus instrumentos e a atuação do SIEGREH,
além de aprovar propostas de criação dos CBH’s do Estado. A Secretaria Executiva do
Conselho, bem como a coordenação e elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos
(PERH), estavam sob o exercício da SERLA, e que a partir do dia 12 de janeiro de 2009
compõe o INEA (CERH, 2008 (apud PEREIRA, 2009)).
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Os CERH possuem importante função deliberativa a serem observadas pelo PERH e
pelos PBH, bem como sobre os critérios dos demais instrumentos de gestão hídrica.
A Constituição Estadual do RJ de 1989 (art. 262, parágrafo 1°, inciso VII a.) disserta
sobre a adoção das áreas das bacias e sub-bacias hidrográficas como unidade de planejamento
e execução de PPP’s. Assim, pela Política Estadual de Recursos Hídricos, os PERHs são
específicos para as bacias hidrográficas do RJ e, portanto consideram características mais
particulares das áreas.
Segundo Pereira (2009), os Planos incluem também critérios para a participação
financeira do Estado, questões relativas à transposição de bacias e devem contemplar as
propostas dos CBH, os estudos realizados por instituições de pesquisa, pela sociedade civil
organizada e pela iniciativa privada e documentos públicos. A Política estabelece ainda, como
parte integrante dos PBHs, os Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna
(PMULs), que devem conter, dentre outros, o modelo da estrutura de gestão, integrada ao
CBH. O objetivo desse plano é a proteção e recuperação das Lagoas e Lagunas, normatização
de seus usos e da ocupação de seu entorno.
Assim, como se pode observar no Estado do RJ, ainda não há o PERH e de acordo
com comunicação pessoal realizada em meados de 2009 com técnico da Prefeitura Rio-Águas
e técnico da Diretoria de recursos hídricos do INEA, a elaboração deste está atualmente
parada (Fig. 9).
Além disso, o que se tem no estado são alguns PBHs, que ficam, na maioria das vezes,
a encargo de mais de um município formando os chamados consórcios intermunicipais. Em se
tratando de políticas públicas ambientais, a intermunicipalidade possibilitará a integração da
gestão ambiental com a hídrica e os consórcios facilitarão o planejamento das ações
governamentais.
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FIGURA 9. Aplicação do PERH no RJ: âmbito, formuladores/proponentes, executores e status (adaptado de
PEREIRA, 2009).

De acordo com o site do INEA (2009) e do CEIVAP (2010), os comitês de bacia já
formados e suas respectivas datas de criação são: a) Comitê Guandu (2002); b) Comitê Macaé
(2003); c) Comitê Lago São João (2004); d) Comitê Baía de Guanabara, ecossistemas
lagunares de Maricá e Jacarépaguá (2005); e) Comitê Piabanha (2005); f) Comitê Rio Dois
Rios (2008); g) Comitê do Médio Paraíba do Sul (2008) e h) Comitê do Baixo Paraíba do Sul
(2009).
Destes, os únicos que possuem PBH são os Comitês do Guandu e Lago São João.
Todavia, os comitês do Piabanha, do Rio Dois Rios, do Médio e Baixo Paraíba do Sul
formam um Comitê maior denominado Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul
(CEIVAP), o qual possui seu PBH.
Por fim, segundo Pereira (2009), a realidade é que a dificuldade para obtenção de
recursos financeiros produz a priorização da instituição de instrumentos que forneçam esses
recursos (e.g., cobrança pelo uso da água). Verifica-se que os Planos de Recursos Hídricos
não têm sido tomados como instrumentos prioritários ante a implementação dos demais, que
são, portanto, implementados sem que haja o planejamento necessário, com determinação dos
critérios e diretrizes
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3.1.4. Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
De acordo com o site do INEA (2009), nos últimos dez anos, o Estado do Rio de
Janeiro, por intermédio da antiga FEEMA e atual INEA, tem participado do Programa
Nacional de Gerenciamento Costeiro.
O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC), legalmente estabelecido, deve
explicitar os desdobramentos do PNGC, visando à implementação da Política Estadual de
Gerenciamento Costeiro, incluindo a definição das responsabilidades e procedimentos
institucionais para a sua execução. Há também o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro
(PMGC).
No geral, o quadro ambiental da costa do Estado do Rio de Janeiro apresenta enorme
complexidade, composta por 33 municípios, com características peculiares no que diz respeito
aos interesses de preservação, ao potencial turístico e de desenvolvimento urbano e às
pressões da especulação imobiliária e de atividades industriais e portuárias de porte. Nesta
região, caracterizada por uma grande variedade de ecossistemas frágeis e relevantes,
concentram-se atividades econômicas diversas (e.g., petróleo, usinas nucleares), muitas delas
conflitantes com a sustentabilidade do meio ambiente que as abriga. Também, ali se concentra
aproximadamente 85% da população fluminense, consubstanciando a segunda maior
densidade demográfica dos estados costeiros da Federação (INEA, 2009).
A área de ZC do RJ corresponde a 42% de todo o estado e é dividida em setores.
Dentro destes estão somente os municípios que são limítrofes a orla marítima (e.g., setor 3litoral da Região dos Lagos) (Fig. 10).
Inicialmente, com as realizações do gerenciamento costeiro estadual, apoio financeiro
do Ministério da Marinha, e posteriormente, do MMA, foram obtidos, até aqui, os seguintes
avanços: a) elaboração de alguns Macrozoneamentos (e.g., da Região dos Lagos); b)
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elaboração de uma proposta de Plano de Monitoramento da ZC; c) elaboração de uma
proposta de Plano de Gestão para a ZC; d) implantação do Sistema de Informações para o
Gerenciamento Costeiro (SIGERCO). Todavia, não foi possível acessar os dados que
supostamente deveriam estar disponíveis; e) elaboração de PDs de UCs, em áreas costeiras
(e.g., APA de Maricá) e etc. (INEA Op Cit., 2009).

FIGURA 10. Limites da Zona Costeira (INEA, 2009).

Dentre os impactos positivos e os benefícios diretos e indiretos, resultantes da
execução do projeto de gerenciamento costeiro (i.e., que trabalhou o plano de gestão da ZC),
merecem destaque: o fortalecimento de parcerias nos âmbitos federal, estadual e municipal; o
aumento da capacidade de resposta no processo de licenciamento de atividades poluidoras a
serem implantadas na zona costeira e o fortalecimento dos instrumentos legais de controle, a
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partir da elaboração de PDs de UC e da normatização de atividades poluidoras (INEA Op Cit,
2009).
A ZC do RJ tem muitos projetos, como o Projeto Orla, o qual abrange uma faixa
continental, envolvendo os ecossistemas tipicamente litorâneos e uma faixa marinha que se
estende até a profundidade de 10 metros. Sua primeira etapa da implementação abrangeu 16
municípios selecionados no Estado. Para o desenvolvimento dos trabalhos, os municípios
capacitados foram reunidos em 4 grupos (e.g., grupo 2: Búzios).
Nesta etapa, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), participou
como a instituição responsável pelo repasse da metodologia aos municípios. Os documentos
finais refletem as características de cada local quanto aos seus aspectos ambientais, sociais,
institucionais e às peculiaridades do processo de ocupação urbana. Sendo que os planos de
intervenção foram submetidos a uma avaliação crítica por parte da Comissão Estadual de
Acompanhamento do Projeto Orla, criada através do Decreto Estadual 32.421/02, composta
por representantes da atual SEA, INEA, SPU, IPHAN,entre outros órgãos. Desta avaliação,
foram selecionados 4 municípios considerados aptos a assinarem o Convênio com a SPU a
saber: Quissamã, Macaé, Armação dos Búzios e Rio das Ostras. A celebração do Convênio
foi realizada em Brasília no final de 2004 (INEA Op Cit, 2009).
Apesar destes esforços, o PEGC não existe. Este se encontra em fase preliminar, uma
vez que a Lei Federal nº 7.667/88 determina que o mesmo seja instituído através de lei e ainda
não há, no Estado do RJ, lei neste sentido. Isto se assemelha ao caso do PERH. Neste caso,
observa-se que tanto a gestão territorial costeira quanto a hídrica está sendo passada do estado
para o nível municipal (e.g., convênio de cooperação celebrado entre o estado do RJ e a
prefeitura do município do RJ em janeiro de 2007, relativo à competência dos corpos hídricos
localizados integralmente no território do município do RJ) (PREFEITURA DO RJ, 2009).
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3.1.5. Áreas Protegidas
Em relação às áreas protegidas no estado do RJ, no total até 2007, foram identificadas
88 UCs federais, estaduais e municipais no estado. Essas áreas ocupam cerca de 5700 Km2.
Foram excluídas deste levantamento as RPPNs em todos os níveis. As UCs federais existentes
no Estado recobrem cerca de 4300 Km2, totalizando 18 UCs. A responsabilidade pela sua
gestão fica a cargo do IBAMA. Já as UCs estaduais correspondem a cerca de 1400 Km2, cuja
gestão atual é de responsabilidade INEA, totalizando 28 UCs. E, no âmbito Municipal foram
identificadas 42 UCs cuja gestão é realizada pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente.
Do total das 88 áreas identificadas, somente 32 (36,4%) UCs possuem conselho gestor
formalmente constituído e implementado. (Fig. 11) (VIANA, 2007).

FIGURA 11. Número de UC e de Conselhos Gestores instituídos em cada esfera (VIANA, 2007).

O Estado do RJ apresenta, ainda, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, sendo que
o RJ está totalmente inserido no bioma da Mata Atlântica. Hoje, este bioma no estado se
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resume a fragmentos isolados, o que corresponde a aproximadamente 17% do Estado
(Fundação SOS Mata Atlântica/INPE, 2001 (apud INEA, 2009).
A categoria de UC com maior freqüência de ocorrência no estado do RJ é a APA, com
37 unidades, seguida dos Parques (30) e REBIOs (8) (Tab. 9). A predominância das APAs é
devida, sobremaneira, em função do elevado número de UCs municipais dessa categoria (21).

TABELA 9. Número de UCs e de conselhos gestores por categoria em 2007 no RJ (VIANA, 2007).

1APA=Área de Proteção Ambiental; REBIO=Reserva Biológica; EE=Estação
Ecológica; ARIE=Área de Relevante Interesse Ecológico; RESEC=Reserva
Ecológica; RESEX=Reserva Extrativista; FLONA=Floresta Nacional.

De acordo com Viana (2007), a criação de APAs no município do Rio de Janeiro tem
sido o principal instrumento da política de áreas protegidas com o objetivo de compatibilizar
o crescimento urbano e o uso do solo em áreas que possuem atributos naturais e/ou culturais
significativos. Entretanto, apesar de ser a categoria mais representativa, as APAs
apresentaram a menor freqüência de conselhos estabelecidos.
O INEA recebeu em meados de 2009, 34 requerimentos para criação de RPPNs e tinha
previsão para mais 40 pedidos no segundo semestre. O Estado já dispõe de aproximadamente
1.578 hectares de áreas protegidas em propriedades privadas, proporcionalmente a maior do
país, e deve mais que dobrar essa reserva. A meta do Governo estadual é atingir 10 mil
hectares de Mata Atlântica preservados por meio de RPPN até 2011 (INEA, 2009).
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De acordo com Nacaratti (2008), só na Cidade do RJ, até o final de 2007 existiam 93
áreas protegidas, sendo 34 Parques, 26 APAs, 3 Área de Proteção Ambiental e Recuperação
Urbana (APARU's), dentre outras importantes figuras de proteção ambiental (Tab. 10).

TABELA 10. Total de UCs na Cidade do Rio de Janeiro até 2007 (NACARATTI, 2008).

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC.

Há muitas categorias de áreas protegidas cadastradas pela Secretaria de Meio
Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (SMAC/RJ) que, apesar de não constituírem UC
dentro da classificação do SNUC, possuem grande valor paisagístico e importância para o
ambiente urbano. Estas, portanto, foram protegidas por leis especiais e são: tombamentos de
bens naturais, parques urbanos, Áreas de Proteção do Ambiente Cultural (APAC) entre
outros. Ao todos existem 27 APAC’s na cidade, sendo todas criadas pelo governo municipal
(Tab. 11) (SMAC, 2009).
Ou seja, o que se pode observar é que no Estado do RJ, até mesmo na própria cidade, a
maioria das áreas protegidas existentes é de competência municipal. E cabe ressaltar que, não
obstante, do total de unidades públicas, apenas a REBIO de Poço das Antas e REBIO União
encontram-se parcialmente implantadas.
Ainda, de acordo com o art. 7° da Lei Estadual 1.130/87, consideram-se áreas de
interesse especial do Estado para a proteção da orla marítima as que representam a
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continuidade territorial por força de formações geográficas específicas, como: praias e dunas,
restingas e outras áreas aí integradas, necessárias à ambiência do conjunto.

TABELA 11. Total de Área Legalmente Protegida na Cidade do Rio de Janeiro até 2007(NACARATTI, 2008).

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC.

Pela Lei supracitada, também consideram-se Áreas de Interesse Turístico, que se
classificam conforme os tipos de recursos que se apresentam agrupados, da forma seguinte:
faixa de orla marítima e ilhas marítimas (praias, dunas, restingas, lagoas, etc.); faixa de
entorno de lagos, lagoas, reservatórios e ilhas lacustres e fluviais; áreas protegidas por
legislação específica e etc. Nestas, só poderão ser considerados, para efeito de aprovação
pelos Municípios respectivos, os projetos de construção ou quaisquer tipos de obras, que
tenham sido previamente submetidos à apreciação do Conselho Estadual de Turismo, ou, por
delegação deste, à Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (FLUMITUR) e que
tenham obtido aprovação.
No geral, todas as áreas protegidas por legislação específica federal, estadual e
municipal, tais como: parques, reservas, APAs e florestas protetoras são de interesse especial.
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3.1.6. Zoneamento Ecológico-Econômico
O ZEE tem seu papel de relevância tanto na esfera federal, quanto estadual ou
municipal. Cada enfoque demanda um nível referencial de percepção dos objetos da
paisagem, uma escala de referência de abordagem, de tratamento de informações e de
apresentação gráfica com escala compatível (PZEE, 2003 (apud ATTANASIO, 2005)).
Assim, hoje, a nível estadual o ZEE-RJ, que está em fase final, é a grande aposta para
compatibilização do meio ambiente e o ordenamento territorial do estado.
De acordo com o Portal do ZEE- RJ (2009), o Programa de ZEE iniciou-se no Estado
do Rio de Janeiro dentro da Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF), através da
necessidade de monitoramento da cobertura vegetal de seu território. Foi criado um projeto
denominado SIG-VERDE, que se utilizaria do ferramental dos sistemas de informação
geográfica para avaliar as alterações no tamanho dos remanescentes florestais do Estado.
Dentro do Programa ZEE/RJ foi criado primeiramente um grupo de trabalho que gerou
posteriormente uma Comissão Estadual de ZEE do Rio de Janeiro (CEZEE/RJ) composta por
várias Secretarias de Estado e entidades vinculadas ao ZEE.
Desde 1989, vem sendo desenvolvido importante programa de gestão de recursos
naturais pela Secretaria de Meio Ambiente, em convênio com o IBAMA, no contexto do
Programa Nacional do Meio Ambiente financiado pelo Banco Mundial. Em novembro de
1995, com a celebração do convênio entre a SAE/PR e o Governo do Estado do RJ, foi criado
o Programa ZEE do Estado, que realizou dois projetos iniciais. (ZEE-RJ, 2009).
O Projeto ZEE Estadual I foi intitulado de “Diagnóstico ambiental da bacia
hidrográfica da baía de Sepetiba14”. Este foi realizado entre dezembro de 1995 e agosto de
1996 em um convênio da SEMA, IEF, SERLA e Departamento de Recursos Minerais (DRM),
14

Bacia da Baía de Sepetiba, com cerca de 2.000 km² e compreendendo 24 distritos de 12 municípios, total ou
parcialmente inseridos na bacia.
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com a participação do Laboratório de Cartografia Automatizada e Geoinformação
(CARTOGEO/NCE/UFRJ) e do Centro Nacional de Pesquisas de Solos (EMBRAPA/CNPS)
(COELHO; AVELAR; DANTAS & LEÃO, 1996).
Pelo curto espaço de tempo disponível para a realização desta fase, não foi possível
evoluir para uma metodologia de agregação que permitisse uma síntese socioambiental. No
entanto, foi obtida experiência que permitiu discutir, avaliar e refinar a metodologia utilizada
na segunda fase.
Entre 1995 e 1996, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente desenvolveu
paralelamente os Macroplanos de Gestão das Bacias de Sepetiba e de Ilha Grande. Juntamente
com o diagnóstico acima descrito, tais estudos, inseridos e trabalhados dentro da metodologia
de zoneamento do Programa de ZEE, englobariam toda a porção sul, com vistas ao
fechamento de toda a área do Estado. Em 1997 foi elaborado um segundo projeto intitulado
“ZEE do Médio Vale do Paraíba: 1:250.000” (ZEE-RJ, 2009).
Somente seis anos depois, a Lei Estadual 4063/03 determina a realização do ZEE/RJ,
observados, no que couber, os princípios e objetivos estabelecidos no Decreto Federal
4.297/2002. Mas seus critérios só foram editados na Lei Estadual 5.067/07, além de critérios
específicos para implantação da atividade de silvicultura no RJ. Para realização do ZEE-RJ
foram definidas 10 regiões hidrográficas apresentadas (Fig. 12).
Esta Lei supracitada dá a competência do ZEE-RJ a SEA, em conjunto com a
secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. O governador do RJ, Sérgio
Cabral, por intermédio do Decreto Estadual 41.099/07 atribuiu a CZEE-RJ a avaliar e aprovar
a proposta de ZEE e a articular-se ao governo federal neste âmbito.
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FIGURA 12. Regiões Hidrográficas abrangidas pelo ZEE-RJ (SCHIAVO, 2009).

Ainda nesta lei, o ZEE/RJ, como instrumento da Política Estadual do Meio Ambiente,
em Parágrafo único estabelece que, o planejamento e a implementação de políticas públicas,
bem como o licenciamento, tendo como referência os PPP’s e atividades a que se refere o
caput, observarão os padrões, as obrigações e os critérios estabelecidos no ZEE/RJ, quando
existir, sem prejuízo dos previstos na legislação ambiental. Assim, pode-se conjecturar que o
ZEE/RJ tem o mesmo objetivo do ZEE Brasil estipulado na PNMA (i.e., com trechos
igualmente escritos) e nesta lei fica de certa forma a intenção da integração com o
licenciamento.
O ZEE/RJ, de acordo com o art. 5°, dividirá o território em zonas, de acordo com a
necessidade de proteção na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas,
devendo também ser considerados (RIO DE JANEIRO, 2007):
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I - os tipos de solo aptos às práticas agrícolas;
II - as condições climáticas e hídricas que influenciam o plantio em cada Região Hidrográfica;
III - a situação de áreas florestais correspondentes às APP’s e RL’s das propriedades rurais,
conforme estabelecido no Cód. Florestal;
IV - a localização de áreas de expansão industrial;
V - as atividades extrativistas;
VI - a rede urbana e sua expansão;
VII - a rede de transportes;
VIII - os ecossistemas e a biodiversidade;
IX - as bacias hidrográficas.
Ou seja, a Lei Estadual 4063/03 define claramente a integração do ZEE-RJ tanto com
o licenciamento, quanto com outros instrumentos de gestão ambiental e territorial.
No art. 6°, fica estabelecido que o ZEE/RJ levará em conta a importância ecológica, as
limitações e fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas
de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a realocação de
atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.
E assim, a fim de formular o ZEE completo do Rio de Janeiro está sendo elaborado
um novo Projeto, a partir do Termo de referência assinado em 27 de Dezembro de 2007 em
um convênio entre o Laboratório de Geohiroecologia (GEOHECO/UFRJ), a Coordenação
Projetos Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC) e a SEA, cujo título é “Qualificação
Socioambiental do Estado do Rio de Janeiro: escala 1: 100.000”. Este trabalho inclui
propostas ao uso do território, limitações e potencialidades de uso, alternativas e requisitos de
infra-estrutura (SEA; PORTA ZEE-RJ, 2009)
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Os resultados deste prevêem a integração espacial e de articulação política com outros
recortes espaciais de planejamento e gestão territorial, tais como municípios, comitês de
bacias hidrográficas, UCs, entre outros. Além disso, este último projeto estava dividido em
três fases com término inicialmente previsto, no art. 4° da Lei 5.067/07, para dezembro de
2008. De acordo com a SEA (2009), por causa dos seminários de avaliação ao final de cada
etapa deste último projeto, sua total elaboração estava para terminar em meados de 2009, o
que até janeiro de 2010 não pode ser observado.
De acordo com a SEA (2009), o ZEE-RJ não é um fim em si mesmo, nem tão pouco
visa propor zonas homogêneas e estáticas cristalizadas em mapas, mas sim um instrumento
técnico e político do planejamento das diferenças, sempre dinâmico pela sua capacidade de
atualização das informações em um Sistema de Informações Geográficas (SIG) e seu Banco
de Dados associado. Este aspecto favorece a gestão do território ao prover as informações
necessárias para a negociação sobre as ações e normas a serem implementadas entre as várias
esferas de governo, o setor privado e a sociedade civil, visando a otimização do uso do espaço
e das políticas públicas e a promoção do desenvolvimento sustentável.

3.2. Instrumentos de gestão ambiental e territorial na Política Urbana do Estado do
Rio de Janeiro

3.2.1. Planos diretores e Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo
Quando se fala de planejamento urbano em si, a Constituição Estadual de 1989 (art.
236) estabelece que a Lei Municipal, na elaboração de cujo projeto as entidades
representativas locais participarão, disporá sobre o zoneamento, o parcelamento do solo, seu
uso e sua ocupação, as construções e edificações, a proteção do meio ambiente, o
licenciamento e a fiscalização e os parâmetros urbanísticos básicos objeto do PD.
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Ainda Constituição Estadual supracitada, em seu capítulo referente à Política Urbana
(art. 231, parágrafos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°), disserta sobre o PD. Dessa forma, fica
estabelecido que este Plano deve ser aprovado pela Câmara Municipal e é obrigatório para
áreas urbanas acima de 20 mil habitantes (como estabelecido na CF/88 e no Estatuto das
Cidades), sendo instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
Nos PDs dos municípios do RJ deve conter as diretrizes de uso e ocupação do solo,
vocação das áreas rurais, defesa dos mananciais e demais recursos naturais, vias de circulação
integrada, zoneamento, índices urbanísticas, áreas de interesse especial e social, diretrizes
econômico-financeiras e administrativas. Fica estabelecida também pela Constituição
Estadual, que qualquer intervenção dos órgãos federais, estaduais e municipais deverá estar de
acordo com as diretrizes do PD e é garantida a participação em sua elaboração e
implementação.
Cabe ressaltar que na Constituição Estadual (art. 266, inciso 2°), o registro de projetos
de loteamento dependerá do prévio licenciamento (LP) na forma da legislação ambiental.
Num panorama geral do Estado do Rio de Janeiro, segundo o relatório de andamento
dos PDs no site do Ministério das Cidades de outubro/novembro de 2006, dos 92 municípios
do Estado, 60 deveriam ter seus PDs aprovados até outubro de 2006. Considerando o período
da pesquisa nacional de avaliação dos planos diretores, 51 municípios conseguiram aprovar
seus PD ou estavam em tramitação na Câmara de Vereadores.
A fim de observar na prática como anda a aplicação e integração dos instrumentos
analisados até o momento, a seguir, será apresentado um estudo de caso referente à
implantação de um empreendimento no Município de Armação dos Búzios, com o intuito de
evidenciar esta problemática a nível local.
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4. ESTUDO DE CASO DA IMPLANTAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO NA
PRAIA DE TUCUNS NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS- RJ

O presente estudo de caso está baseado na análise do processo de licenciamento
ambiental do Loteamento Nova Geribá e do Resort Super club Breezes, localizados na Praia
de Tucuns inserida no Município de Armação de Búzios-RJ (Fig.13), visando evidenciar os
problemas que surgiram durante este processo, advindos, em sua grande maioria da falta de
integração dos atores envolvidos e dos instrumentos que regulam o uso do território. Para
tanto, faz-se primeiramente uma pesquisa sobre a área de estudo e os instrumentos da Política
Ambiental e Urbana aplicáveis a esta.

(a)

(b)

FIGURA 13. (a) Imagem de satélite da área de estudo em 2009 e a obra do empreendimento em andamento. (b)
Detalhe da ocupação da área de restinga e parte da área úmida pelo empreendimento (QUINTELLA, 2009).

É mister destacar que, este empreendimento está praticamente instalado de frente para
o mar, sobre os cordões arenosos desta praia, juntamente com o loteamento associado que
recebeu a licença prévia recentemente.
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Cabe também ressaltar que as análises relativas ao processo de licenciamento
ambiental deste estudo de caso têm enfoque meramente gerencial e não jurídico.

4.1. A área de Estudo e os instrumentos da Política Ambiental e Urbana aplicáveis

4.1.1. O Município de Búzios e a Praia de Tucuns
De acordo com dados da Prefeitura de Búzios (2004), o município localiza-se no setor
sul da zona costeira e faz parte da Região das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de
Janeiro pertencente à Macroregião ambiental - MRA4 (oficializada pelo Decreto Estadual
26.058/00), que também é composta por outros 11 municípios. Limita-se a noroeste, oeste e
sudoeste com o Município de Cabo Frio, do qual se emancipou em dezembro de 1995, e a
norte, leste e sudeste com o oceano Atlântico.
Segundo dados do site do IBGE (http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1)
relativos à estimativa da população em 2009, o município de Búzios possui cerca de 28.653
habitantes e 69 Km² de área. Entretanto, devido a sazonalidade característica da região, o
número de habitantes pode atingir patamares muito maiores em períodos de feriados e
veraneio.
O Produto Interno Bruto per capita (PIB) de 2007 chegou a 47.471 reais, e pela
Estatística do Cadastro Central de Empresas deste mesmo ano, o número de unidades
locais foi de 1.556 unidades com um total de 9.611 pessoas ocupadas (IBGE,
2009). Contudo, a principal atividade econômica do município é o turismo.
Armação dos Búzios possui 23 praias, sendo a Praia de Tucuns (local de instalação do
empreendimento deste estudo de caso) uma das praias urbanas ainda preservada em Búzios,
com baixa densidade populacional.
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Esta praia é o prolongamento da Praia de Geribá e está localizada no entorno da APA
do Pau Brasil e da Serra das Emerências, importantes áreas naturais ainda bem conservadas
em relação às questões ambientais.
De acordo com Quintella (2009), atualmente, além das aglomerações populacionais
urbanas de baixa renda, também se destacam condomínios já urbanizados e/ou em construção
e aglomerações urbanas de veranistas, evidenciando o processo rápido de ocupação urbana
que caracteriza este município. No entanto, a Praia de Tucuns propriamente dita, apesar de
ações humanas que ocorreram, principalmente a exploração de areia, manteve-se sem
ocupação urbana até 2005. O processo de especulação imobiliária neste município é alto e
vários condomínios e empreendimentos imobiliários rapidamente se instalam. Neste contexto
destaca-se o empreendimento deste estudo de caso.
Cabe aqui destacar que, segundo a FGV (2003), a partir da emancipação, Búzios
experimentou um verdadeiro “boom” de crescimento, muitas vezes desordenado,
caracterizado por ocupações irregulares em áreas de APP, onde se multiplicaram os
condomínios fechados, boa parte deles assentados ao longo das faixas litorânea.
Além disso, segundo Obraczka (2008), em Búzios, são os brejais e as lagunas os
responsáveis pela recarga dos aqüíferos (livres, rasos e normalmente salinizados). Os poços
são rasos e captam águas superficiais (menos salinizadas), quando não poluídas. O
esgotamento sanitário é em sua maioria efetuado através da rede de drenagem pluvial,
vertendo em dias de chuva para os canais, brejos, lagoas e praias, acarretando emanação de
odores desagradáveis. Desde 2000, a Concessionária PROLAGOS vem intensificando os
investimento de infra-estrutura sanitária na região, mas, que ainda não abrange Búzios em
sua totalidade.
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4.1.2. Os instrumentos de Política Ambiental e Urbana no Município
Em relação ao sistema de planejamento municipal, Búzios possui vários mecanismos,
instrumentos e órgãos que foram previstos e alguns até regulamentados como pode ser
observado na Tabela 12.
Ainda, de acordo com Obraczka (2008), outros instrumentos de planejamento como o
ZEE Municipal e o Sistema Municipal de Informações foram relegados a um 2º plano, não
tendo sido implementados e o município sequer dispõe de verba alocada no âmbito de seu
orçamento para esta finalidade. Dispositivos como a Agenda 21 são desconhecidos pela
administração e a participação em fóruns e comitês regionais como o da Bacia do Rio São
João é atualmente insignificante.
A despeito de todo arcabouço normativo e das modernas tendências de planejamento e
gestão ambiental, com enfoque na integração do componente territorial aos demais
compartimentos do planejamento ambiental, no caso de Armação dos Búzios, o simples
licenciamento ambiental de empreendimentos vem sendo considerado dentro da estrutura
municipal como a ferramenta fundamental de gestão ambiental desde a edição da Lei
Orgânica de 1997 ao Código Ambiental de 2007.
O Código Ambiental do Município foi estabelecido pela Lei complementar 19/07,
sendo obedecidos os termos da Lei Orgânica Municipal e do Plano Diretor (instrumentos que
serão posteriormente discutidos quando for abordada especificamente a Política Urbana).
De acordo com o art. 2°, este Código dispõe sobre os princípios, normas e regras
relativas à conservação, à defesa, à melhoria, à recuperação e ao controle do meio ambiente e
às ações do Poder Público Municipal na sua esfera de competência.
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TABELA 12. Principais instrumentos de Planejamento e Gestão Ambiental
de OBRACZKA, 2008).
Instrumento
Status normativo
Implantado de
Previsto
Decretadofato
Política Ambiental
por lei
Regulamentado
Secretaria
Sim
Municipal de Meio Sim
Sim
Ambiente

disponíveis em Búzios (modificado

Observações
Órgão executivo até meados
de 2007, vinculado a
Secretaria de Planejamento
Foi mencionado desde 1997
pela Lei orgânica ao Código
Ambiental em 2007, com lei
inicial de 2008, mas só
realmente
criado
em
setembro de 2009 pela Lei
741. E hoje em fase de
regulamentação
Previsto
e
em
regulamentação como o
CMMA.
Mencionado
no
Plano
Diretor, regulamentado por
lei em 2007, mas nem todos
os instrumentos e objetivos
foram alcançados

Conselho Municipal
de Meio Ambiente

Sim

Não*

Não

Licenciamento
Ambiental

Sim

Não

Não

Código Ambiental

Sim

Sim

Não

Sistema Municipal
de Unidades de
Conservação
–
SIMUC

Sim

Não

Não

Foi mencionado, mas não
regulamentado pelo Código
Ambiental

Áreas de Especial
Interesse Ambiental
(AEIAs)

Sim

Não

Não

Previsto como o SIMUC

Conselho Gestor da
APA Estadual Pau
Brasil

Sim

Sim

Parcialmente

INEA

Política Urbana

Previsto
por lei

DecretadoRegulamentado

Implantado de
fato

Observações

Sim

Sim

Sim

Órgão executivo

Conselho Municipal
de Planejamento

Sim

Não

Não

Mencionado
no
Plano
Diretor, mas ainda não
regulamentado

Lei Orgânica

Sim

Sim

Parcialmente

Estrutura
toda
a
organização municipal (1
capítulo de PU e um de PA)

Leis de Uso e
ocupação do Solo

Sim

Sim

Sim

As analisadas aqui foram
revistas pelo PD de 2006

Plano Diretor

Sim

Sim

Parcialmente

Aprovado em 2006

Não

Mencionado no PD e no
código ambiental de 2007,
mas
ainda
não
regulamentado

Secretaria
Planejamento

de

Sistema Municipal
de Informações

Sim

Não

Nota: *em fase de regulamentação final desde setembro de 2009.
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Este veio atender à necessária regulamentação da Política Ambiental do Município de
Búzios – na forma de diretrizes e estratégias - bem como as demandas do processo de
descentralização do licenciamento ambiental do Estado do RJ para o município, e outros
instrumentos como os de ordenamento do território.
Assim, o capítulo VI deste código é específico para o licenciamento ambiental, sua
revisão, renovação e autorização. A análise, implantação e operação dos empreendimentos e
das atividades definidas expressamente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Saneamento como sendo efetiva ou potencialmente poluidoras, respeitada a legislação
pertinente, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar impacto local, dependerão de
prévio licenciamento do órgão ambiental municipal competente. Cabe ressaltar que o
licenciamento ambiental pelo Município está condicionado à assinatura de instrumento de
delegação de competência por ente federado.
Neste contexto, o licenciamento ambiental municipal foi estabelecido por convênio
com o Estado do RJ inicialmente sem atender a muitas condições para validação deste. A
criação do CMMA seria uma delas, embora sua criação exista "no papel” (Lei Municipal
698/08) desde novembro de 2008.
Este CMMA deveria ter sido criado por lei de iniciativa do Poder Executivo, no prazo
de 60 dias a contar da vigência deste Código. Mas, somente no atual governo (Setembro de
2009), a lei supracitada foi revogada e substituída pela Lei Municipal 741/09. Esta dispõe
sobre o CMMA de Búzios, como um conselho colegiado, autônomo, consultivo, deliberativo,
paritário e integrante do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Destaca-se que os
conselheiros já foram nomeados pela Portaria 754/09.
A partir disso, a regulamentação específica do licenciamento ambiental municipal está
sendo elaborada. Mesmo assim, de acordo com o art. 48 do Código Ambiental, já são
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previstas e exigíveis, as seguintes Licenças Ambientais: LP, observadas as diretrizes do
planejamento e zoneamento ambientais, posturas municipais e Lei de Uso e Ocupação do
Solo, e demais legislação pertinente; LI e LO.
Sempre, segundo o Código Ambiental, deverá constar expressamente nas Licenças
Ambientais a menção de que o local e a atividade são compatíveis com a legislação aplicável
e com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como a autorização para supressão de
vegetação e o termo de compromisso de medida compensatória, quando cabível. Além disso,
as licenças expedidas terão validade determinada no respectivo documento, entre 3 e 5 anos,
de acordo com o porte e o potencial poluidor da atividade, podendo ser renovadas.
Observa-se que, as licenças previstas no art. 48 poderão ser expedidas sucessiva ou
isoladamente, conforme a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade,
sempre mediante o pagamento da taxa correspondente.
Os prazos de análise serão diferenciados para cada modalidade de licença em função
das peculiaridades de cada empreendimento, bem como para formulação de exigências
complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato do
requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver
EIA/RIMA, EIV ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. Estes
serão suspensos quando da formulação de exigências pelo Município, recomeçando a
contagem do período restante, após o efetivo cumprimento das mesmas pelo requerente.
No art. 8º fica estabelecido que o Poder Público compatibilizará as políticas de
crescimento econômico e social às de proteção do meio ambiente, tendo como finalidade o
desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. Assim, não poderão ser realizadas ações
ou atividades suscetíveis de prejudicar a qualidade do ambiente sem licenciamento ou
autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.
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Pelo art. 16 ficam estabelecidas as entidades que integram o SMMA como: I - a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento; II - a Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo; III - o CMMA. Estes órgãos atuarão de forma integrada, sob a
coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.
O art. 12 traz os objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente, dentre eles: I articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos,
quando necessário; II - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais,
favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação e III - estimular a criação de
novas áreas protegidas no Município, etc.
No art. 13 são apresentados os instrumentos desta Política como, por exemplo: I - o
zoneamento ambiental; II - os espaços territoriais especialmente protegidos; III – AIA, EIA e
RIMA; IV - o licenciamento ambiental; V - a auditoria ambiental; VI - o Sistema Municipal
de Informações Ambientais, entre outros. Cabe destacar que, o PMGC não é mencionado
entre os instrumentos.
Todavia, em relação à exploração sustentável dos recursos do mar, fica estabelecido
que esta seja efetivada mediante o estabelecimento de parcerias como, por exemplo, as
intermunicipais e de consórcios para o gerenciamento costeiro, através de: a) gestões junto
aos órgãos governamentais competentes visando à elaboração e implementação do Plano de
Gerenciamento Costeiro do Município e b) ocupação controlada das praias e áreas de
marinha, mediante autorização do Serviço de Patrimônio da União (SPU), e atuação conjunta
com os demais órgãos federais e estaduais de fiscalização do meio ambiente, etc.
Pelo art. 33, as praias, a orla marítima e os afloramentos rochosos do Município de
Armação dos Búzios são áreas de proteção paisagística e o Poder Executivo deverá, através da
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ação integrada dos órgãos do SMMA e sem prejuízo da adoção de outros meios de proteção e
preservação, elaborar o Plano Municipal de Ordenamento da Orla.
Ainda, segundo o Código Ambiental, o Sistema Municipal de Informações Ambientais
deveria ser instituído pelo Poder Público Municipal, no prazo máximo de 120 dias da
publicação deste Código, o que não existe até hoje.
Assim como no Estado do Rio de Janeiro, o código ambiental de Búzios prevê a
auditoria ambiental como um de seus instrumentos. Segundo este código, a não realização
desta pelo interessado, nos prazos e condições determinados pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Saneamento, sujeitará o infrator à imediata suspensão de toda e qualquer
Licença Ambiental porventura emitida, além de multa e conseqüente embargo, sem prejuízo
de demais penalidades.
Além disso, o Zoneamento Ambiental deveria ser fixado através de lei específica para
cada AEIA, definindo os instrumentos, programas e ações que serão aplicados a cada caso. E,
no prazo máximo de 180 dias da publicação deste Código, o Poder Executivo deveria ter
apresentado projeto de lei com o zoneamento previsto para as AEIAs descritas no PD, o que
também não é observado.
Para o código, são espaços territoriais especialmente protegidos, sujeitos a regime
jurídico especial: APPs; UCs; praias, orla marítima entre outras. As APPs e as AEIAs
declaradas em lei deveriam ter sido demarcadas no prazo máximo de 180 dias a partir da
publicação do Código. No caso das áreas naturais tombadas, estas estarão sujeitas ao
licenciamento municipal e ao atendimento de restrições específicas exigidas pelo órgão
responsável pelo tombamento.
Além dos instrumentos previstos e discutidos pelo Código Ambiental, sobre o
Município de Búzios incidem outros instrumentos da Política Ambiental nacional e estadual.
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Em relação ao SNUC, segundo o INEPAC (2003) (apud OBRACZKA, 2008), o Município de
Búzios faz parte da Zona Núcleo II da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica estabelecido
pelo Programa Man & Biosphere da UNESCO.
Também, a região de cabo Frio e de Búzios integra um dos 12 Centros de Diversidade
Vegetal (CDV’s) do Brasil, oficialmente reconhecidos pela WWF- IUCN (ARAÚJO, 1997
(apud FGV, 2003)).
Segundo

Obraczka

(2008),

Búzios

possui

UCs

de

diversas

categorias

(aproximadamente 16% do território) como, por exemplo: a APA do Pau Brasil, que abrange
parte de Búzios e Cabo Frio (9.940 ha.), o Parque Natural Municipal da Lagoinha, a APA da
Azeda/Azedinha (14 ha.), APA da Serra das Emergências e a Lagoa de Geribá. A APA da
Pesca Artesanal de Búzios (APAPAB) está somente mencionada na Lei Orgânica Municipal
de 1997, regulamentada por Lei Municipal, mas não possui Plano de Manejo e nunca foi
demarcada. Há também as UCs previstas no PD e no Código Ambiental, ainda não
regulamentas e não delimitadas como o Mangue de Pedras, Praia da Tartaruga, Ponta do Pai
Vitório, etc. (Tab. 13).

TABELA 13. UCs em Armação dos Búzios (adaptado de OBRACZKA, 2008).

UCs
APA Azeda Azedinha
APA Pau Brasil
Parque da Lagoinha
Parque da Lagoa de
Geribá
APAPAB
Área total UCs
Área do município
% UCs / Área
município

AREA (km2)
0,14 km2
13,7 km2 (Búzios)
0,05 km2
0,22 km2

Observações
Decreto Municipal
Decreto Estadual
Decreto Municipal
Decreto Municipal

Desconhecida, não
demarcada
14,1 km2
69 km2
15,7 %

Lei Orgânica Municipal
Desconsiderou-se APAPAB
IBGE (2009)
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Ainda, de acordo com Obraczka (2008), deve ser mencionada também a existência de
outras áreas protegidas tais como as áreas tombadas pelo INEPAC em 2003, sítios
arqueológicos as reservas em áreas e lotes particulares e a enorme quantidade de APPs15
(atualmente cerca de 27% do território). Sendo toda a orla municipal de búzios constituída de
APP de grande importância ecológica, onde ocorrem endemismos, grande diversidade e
também, em alguns casos, grande urbanização.
Segundo a FGV (2003), observa-se que as APPs cobrem grande parte do Município.
Ou seja, a situação das APPs é comprometedora e de difícil delimitação, na medida em que
não existe uma base cartográfica própria e completa no Município. O que existem são mapas
do DRM, mas que englobam apenas algumas tipologias de APPs.
Essa problemática também podem ser constatadas em relação as UCs, tanto na esfera
municipal como na própria esfera estadual. Por exemplo, de acordo com Obraczka (2008),
parte integrante do Plano de Manejo da APA do Pau Brasil aprovado pela FEEMA e no
Mapeamento da Vegetação e do Uso do Solo para essa mesma área, verifica-se que restingas,
manguezais, brejos e outras áreas de preservação protegidas por lei como praias e dunas são
passiveis de ocupação.
Em relação ao ZEE municipal, este instrumento não existe em Búzios, mesmo porque
o Estadual até agora se encontra em fase final, e esse seria a primeira etapa para estruturação
de um Sistema de Informações Ambientais compatível com a importância do patrimônio
ambiental de Armação dos Búzios.

15

De acordo com a Constituição Estadual de 1989, art. 268 são APPs: as praias, vegetação de restinga quando
fixadora de dunas, as dunas e etc.
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O PMGC também não foi elaborado para Búzios. E cabe destacar que, quando
formalizado, deve guardar estreita relação com os planos de uso e ocupação territorial e outros
pertinentes ao planejamento ambiental municipal.
Porém, de acordo com o Plano de Gestão Ambiental da Bacia da Região dos Lagos e
do Rio São João, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) em 26 de
julho de 2006, o Plano de Bacia contempla o Gerenciamento Costeiro através de seu Plano
Decenal para o período de 2008-2018.
De acordo com Obraczka (2008), este Plano Decenal deveria ter sido concluído em
2007 com apoio do Diagnóstico Ambiental e de Recursos Hídricos e orientado pelo ZEE,
também previsto para 2007. Porém, os únicos documentos concluídos até o presente momento
foram a Sinopse sobre a Bacia, o Plano de Ação e o Termo de Referência para execução do
Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos. Assim, o Plano de Gerenciamento Costeiro
Regional encontra-se ainda em estágio de projeto.
Seja qual for o Plano, Programa e Projeto, em sua maioria ou estão paralisados, ou
completamente defasados em relação ao cronograma de implantação originalmente previsto.
Ainda de acordo com o Plano de Bacia supracitado, os principais projetos voltados para a
questão costeira e oceânica em andamento, na região do Comitê Lagos - São João, são o
Projeto Orla Búzios, que teve início em 2004, mas estava parado e só voltou a ser
encaminhado junto ao CMMA recém empossado no final de 2009 e o Programa Nacional de
Gerenciamento Costeiro.
Cabe aqui destacar o Projeto Orla, sendo um de seus produtos finais o Plano de
intervenção na Orla do Município de Armação dos Búzios. Este é um documento básico que
permite a estratégica caracterização da orla de Búzios, propondo ações e buscando contribuir
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com o disciplinamento do uso e da ocupação deste litoral de grande beleza cênica e
importância ecológica.
Como o Plano de intervenção na Orla do município é anterior a elaboração do PD, este
plano tinha como meta de curto prazo a inclusão no PD de suas propostas, garantindo o
princípio básico de democratização no uso da Orla e garantia de acesso a esses espaços
públicos.
Segundo Serafini (2005), essa tentativa de integração é evidenciada como
aproximação de funções. Ele diz ainda que o zoneamento costeiro e o urbano genericamente
apresentam finalidades distintas. Entretanto, na escala municipal, estas finalidades se
aproximam bastante.
Em um primeiro momento, a proposta de intervenção inicial do Projeto Orla Búzios
priorizou dois trechos específicos da orla. Posteriormente, outras intervenções serão propostas
de acordo com os resultados obtidos através dessas primeiras ações (PREFEITURA DE
BÚZIOS, 2004).
Em relação à gestão de recursos hídricos propriamente dita, em abril de 2004 foi
instalado por força do Decreto Estadual 36.733, o Comitê da Bacia Hidrográfica da Região
dos Lagos - Rio São João (CBHLSJ) que se encontra ciente dos grandes desafios impostos
pela PERH.
Para fazer frente ao desafio e para cumprir com suas atribuições, responsabilidades e
competências, o CBHLSJ vem desenvolvendo o PBH, com apoio do Consórcio
Intermunicipal Lagos - São João (CILSJ), criado em 1999 e formado por treze municípios,
dentre eles, Armação dos Búzios.
O Consórcio não é subordinado administrativamente ao Governo do Estado e nem
constitui um CMMA. Nem é tampouco um órgão de fiscalização ou licenciamento e não
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dispõe de poder de polícia para regulamentar o uso dos recursos naturais. Contudo, o
Consórcio ajuda e influencia as decisões destes órgãos sobre o uso dos recursos naturais e a
recuperação ambiental de várias maneiras.
De acordo com Faria, Rocha e Gomes (2007), um consórcio intermunicipal que tenha
como área de abrangência uma bacia hidrográfica poderá ser reconhecido pelo CERH como
entidade equiparada à agência de bacia. Assim, um único organismo executará as ações
ambientais e hídricas, usando racionalmente a mão-de-obra e os recursos públicos.
Uma alternativa interessante trazida pela lei dos consórcios públicos (Lei 11.107/05), é
que os municípios poderão ceder funcionários efetivos para compor o quadro de servidores do
consórcio. Essa cessão propicia a racionalização dos gastos, pois o consórcio não terá que
desembolsar com folha de pagamento, além de valorizar o saber-fazer local.
O PBH- LSJ inicial (TOMO I, II e III) é de 2005 e estava constituído e previsto como
se pode observar na tabela 14.

TABELA 14. Organização do PBH-RLSJ- TOMO I, II e III (BIDEGAIN & PEREIRA, 2005).

Mas, como já foi mencionado anteriormente, o Diagnóstico Ambiental e dos Recursos
Hídricos, o ZEE e o Plano Decenal não foram concluídos como previsto pela tabela 15.
Assim, o PBH ainda encontra-se em andamento.
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Para uma análise espacial específica, o CBHLSJ delimitou sua área de abrangência em
5 regiões hidrográficas. Búzios, dentro desta delimitação do comitê se enquadra integralmente
na região hidrográfica do Rio Una e cabo de Búzios (RH 3 do Comitê). Cabe ressaltar que o
CILSJ atua na RH 06 (Lagos- São João) do Estado do RJ.
De maneira geral, após analisar os instrumentos da Política Ambiental que incidem
sobre Búzios, pode-se afirmar que para assegurar a compatibilidade entre os usos urbanos e a
preservação ambiental, também é necessário observar as normas edilícias e de uso e ocupação
do solo, dando transparência aos atos administrativos públicos e evitando interpretações
pessoais acerca da legislação municipal.
Neste sentido, em Búzios diversos documentos como PD, Planos de Manejo, Lei de
Uso do Solo, Lei Orgânica Municipal foram elaborados, mesmo que na prática, segundo
Obrazcka (2008), pareçam valer as decisões de caráter eminentemente político e outros, ao
invés de critérios técnicos.
Com isso, em relação aos aspectos legais e institucionais de Política urbana, desde sua
emancipação em 1995, o Município de Búzios vem organizando seus instrumentos de
ordenamento urbano e gestão territorial, na seguinte seqüência e principais características
abaixo explicitadas:
•

Lei Orgânica do Município (1997):

Esta Lei é a que estrutura toda a organização do município, e nela há um capítulo para
a Política Urbana e um para a Ambiental, sendo a base (Lei maior) para as outras normas
posteriormente editadas.
Em seu art. 306, esta Lei determina os princípios a serem respeitados pela política de
desenvolvimento urbano, dentre eles a ordenação e controle do uso do solo.
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No art. 234 são elencados alguns instrumentos de execução da Política Ambiental
municipal, por exemplo, a fixação de normas e padrões como condição para o licenciamento
de atividades potencialmente poluidoras ou causadoras de impacto ambiental com elaboração
de EIA/RIMA, a criação de áreas protegidas e etc. Nesta Lei já estava prevista a criação de
CMMA. Cabe destacar que o capítulo que versa sobre meio ambiente está dentro do Título
Ordem Econômica e Social.
Esta Lei é demasiadamente extensa e muito de seus artigos relacionados à Política
Urbana e sua interface ambiental estarão detalhados nas leis posteriormente editadas e
analisadas abaixo.
•

Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 002/99):

Esta lei deve ser observada quando da elaboração de qualquer plano, projeto de
loteamento e etc. De acordo com ela, todo o território é área urbana ou de expansão urbana.
Entretanto, existem várias porções do território ainda não parceladas, nas quais se
observam a predominância de atividades rurais, além da Lei Orgânica já mencionada levar ao
entendimento de que o município é dotado de uma zona rural.
A Lei de uso e ocupação do solo tem como um de seus objetivos a proteção do meio
ambiente na ordenação do crescimento urbano. E apresenta um mapa com o zoneamento
urbano, quadro de usos e atividades. A definição das zonas observa as características de
ocupação urbana e as condições físicas e naturais do município (Fig. 14).
Os limites e índices urbanísticos das zonas estabelecidas nesta Lei se encontram no
anexo IV desta, onde se verifica que os usos permitidos devem ser definidos por projetos
específicos a serem analisados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
(CMDU).
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Destaca-se que qualquer projeto de construção a ser localizado em Zonas de
Conservação da Vida Silvestre (ZCVS) deverá ser submetido à consulta prévia no órgão
competente da Prefeitura que analisará sua localização no terreno e necessidade de realização
de EIA ou anuência dos órgãos estaduais de Meio Ambiente.

FIGURA 14. Parte do mapa de zoneamento urbano de Búzios (adaptado da Lei complementar 002/99).

Além disso, quatro anos mais tarde a Lei complementar 008/03 dá nova taxa de
ocupação dos lotes localizados nas ZCVS.
Lei de parcelamento do solo (Lei Complementar 003/99):
O parcelamento do solo urbano só poderá ser efetuado quando previamente instruído e
aprovado pela autoridade municipal competente. Como a Lei anterior, a Lei de Parcelamento
do solo considera-se urbano todo o território do Município, sendo modalidades de
parcelamento do solo para fins urbanos: os loteamentos e o desmembramento.
Em relação às áreas de Uso público, toda gleba a ser parcelada deverá destinar no
mínimo 20% de sua área total, para doação à municipalidade, sendo que deste mínimo, 10%
destinar-se-á aos equipamentos comunitários e os outros 10% a áreas públicas de lazer.
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Segundo esta Lei, antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deve
solicitar à Prefeitura que defina as diretrizes para o uso do solo, apresentando para este fim,
requerimento e planta do imóvel. Contudo, a emissão de diretrizes (vigoram no máximo 4
anos) pela Prefeitura em consulta prévia não significa compromisso por parte desta de
aprovação do projeto.
Além disso, a Lei especifica que todo projeto de desmembramento deverá ser
aprovado pela Prefeitura e registrado no Registro de Imóveis (RI) dentro de 180 dias, sob
pena de caducidade da aprovação. Os projetos aprovados e não implantados, com licença
vencida, deverão ser submetidos a novo processo de aprovação.
De acordo com a FGV (2003), em que se pese a oferta atual de espaços parcelados ser
bastante significativa, verifica-se também a existência de glebas não parceladas, dentro e fora
da península, em sua maioria nas ZCVS, não passíveis de parcelamento, e nas Zonas de
Expansão Urbana (ZEU).
•

Plano Diretor (Lei Complementar 13/06):

A versão final do Plano diretor de Búzios foi aprovada pela Lei complementar 13 em
22 de maio de 2006. Este PD versa sobre a política urbana que visa o desenvolvimento
sustentável e traz novo zoneamento urbanístico/ambiental do solo municipal (fig. 15).
Assim, as novas intensidades de ocupação são estabelecidas pelo anexo IX do PD
(2006), que na seção do parcelamento do solo não permite a implantação de loteamento ou de
grupamento de edificações em condomínio que impeçam o livre acesso ao mar, às praias, aos
costões rochosos, aos rios e às lagoas, ou a fruição de qualquer outro bem público de uso
comum, bem como o livre escoamento das águas.
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FIGURA 15. Detalhe do novo e atual zoneamento urbanístico na área onde se localiza o empreendimento de
estudo de caso (adaptado da Lei Complementar 13/06).

No art. 117 fica estabelecido que aos pedidos de prorrogação ou de revalidação de
licença de loteamentos, desmembramentos, e outras obras, paralisados e/ou com solicitação
de alteração de projetos aplica-se a legislação vigente à época desses novos pedidos. Porém,
fica claro que, incide a lei vigente à época do pedido inicial nos casos em que a execução de
uso for obstada por decisão judicial de data posterior ao pedido de licença e desde que
concorram as seguintes situações: a) que a decisão judicial constitua-se no único impedimento
à execução do objeto da licença e b) que a decisão judicial impeditiva da execução do objeto
da licença seja revista, permanecendo, afinal, íntegro o direito do titular da licença.
Na seção mais voltada à preservação ambiental, o art. 83 afirma que o Poder Público,
por meio dos instrumentos previstos no PD, envidará esforços para implantação de parques
urbanos ou outras formas.
Por fim, este PD deverá ser revisto pela Câmara Municipal por proposta do Poder
Executivo, até o prazo de 10 anos contados da data de sua publicação.
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4.1.3. A Praia de Tucuns e os instrumentos de Política ambiental e urbana analisados
De acordo com o Plano do projeto Orla de Búzios, a Praia de Tucuns é uma praia de
grande extensão. Além disso, o Plano supracitado possui uma tabela com a delimitação,
síntese da caracterização e classificação dos segmentos da orla de Búzios. Neste caso, o
Trecho 5 da orla buziana está delimitado pela Praia de José até a Praia de Tucuns, sendo como
características os costões rochosos sem ocupação, orla exposta, não urbanizada e a
proximidade a APA do Pau Brasil. Assim, este trecho ganha a classificação de CLASSE A,
onde é previsto uso compatível com a preservação e manutenção das características e funções
ambientais locais.
De acordo com o mapa do zoneamento encontrado na Lei complementar 002/99 (Ver:
fig. 14 da pág. 113) pode-se verificar que, primeiramente, Tucuns era considerado Zona de
Recuperação Ambiental 2 (ZRA 2). Especificamente a ZRA 2 compreendia somente a faixa
de 300m na praia de Tucuns.
Contudo, parte da Praia de Tucuns, além de outras APPs, era incluída na ZCVS que é
uma zona de preservação permanente do patrimônio, não contínuas. Cabe ressaltar, que na
ZCVS da praia de Tucuns, é vedada pela lei de uso e ocupação do solo, obra de construção
civil, salvo as consideradas de interesse turístico e ambiental pelo órgão competente.
O art. 16 da Lei de uso do solo (1999) dá a taxa de ocupação dos lotes localizados nas
ZCVS, excluídas as ZCVS Ilhas, ZCVS Praias (e.g., Tucuns) e etc., sendo que para os casos
descritos deve-se manter a cobertura vegetal, em todos os casos, no restante da área. Além
disso, qualquer projeto de construção a ser localizado em ZCVS deverá ser submetido à
consulta prévia no órgão competente da Prefeitura que analisará sua localização no terreno e
necessidade de realização de EIA ou anuência dos órgãos estaduais de Meio Ambiente.
De acordo com a Lei complementar 008/03, que altera as Leis de uso do solo
anteriores, as ZCVS podem aceitar construções de uso residencial tipo B com algumas
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restrições como, por exemplo: o licenciamento deste tipo de edificação, localizada na ZCVS,
fica condicionado a destinação de 85% da área para constituição de RPPN.
Todavia, segundo o art. 14 do PD, nos lotes localizados na ZCVS só serão tolerados
especificamente usos residenciais Tipo A, pequenas atividades comerciais, de hospedagem,
restaurantes e pequenos serviços de apoio e segurança às atividades de visitação e turismo
ecológico. No art. 15 ressalva-se que glebas e lotes localizados nas ZCVS não poderão ser
objeto de obstáculo para a livre circulação para o mar e locais de comprovado interesse
turístico.
Por fim, de acordo de acordo com o PD (2006) o empreendimento do estudo de caso
estaria atualmente localizado numa Zona de ocupação controlada (ZOC) que é constituída por
cinco subdivisões, onde deverão ser minimizados possíveis impactos negativos das
edificações na paisagem e no meio ambiente, podendo ser exigidos estudos de impacto
ambiental e de vizinhança (Ver: fig. 15 da pág. 115).
Mais especificamente, o empreendimento encontra-se na subdivisão ZOC-25, onde se
deve reduzir a densidade de ocupação prevista e manter a predominância do uso residencial.
Além disso, cabe ressaltar que a ZOC 25 é muito próxima a ZCVS-5, constituída por duas
subdivisões: aquela que abriga sítios naturais raros e de grande beleza cênica, ou ecossistemas
naturais de importância regional ou local, na qual o parcelamento da terra e a ocupação
urbana estão condicionados ao licenciamento ambiental e será, obrigatoriamente, objeto de
Relatório de Impacto de Vizinhança (ver: Fig. 15 da pág. 115 e Tab. 13 da pág. 106).
De acordo com o estudo da FGV (2003), comparando-se com a península buziana,
Tucuns é relativamente pouco edificado, não podendo deixar de mencionar que também
possui boa parcela da classe menos favorecida em seu solo.
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Pelo PD, Tucuns é Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU), onde são
destinados planos e projetos específicos de estruturação ou reestruturação, renovação e
revitalização urbana; e também é Área de Especial Interesse Social (AEIS), que é aquela
ocupada por população de baixa renda, que necessita de investimentos em programas
específicos de urbanização e regularização fundiária, e na qual é necessário o estabelecimento
de parâmetros específicos de ocupação. Ou seja, Tucuns é uma área de grande complexidade
de zonas urbanas/ambientais.
Ainda, de acordo com o art. 49 do PD, na mesma forma de Lei Federal, uma Lei
Municipal específica deverá estabelecer os procedimentos para utilização do Direito de
Preempção16, bem como delimitar as áreas de sua aplicação em algumas localidades, como
por exemplo, os terrenos junto à Duna de Tucuns.
As dunas de Tucuns ocupam cerca de 0,76 Km2 (DRM, 2006 (apud OBRACZKA,
2008)) (Fig. 16), já referenciadas algumas vezes em partes do PD, são por ele classificadas
como Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA), ou seja, aquela que abriga concentração
de áreas protegidas por legislação ambiental e outras áreas, devendo ter seus instrumentos de
gestão regulamentados no Código Ambiental, com parâmetros urbanísticos mais restritivos
onde deve-se atentar para: a) recuperação de áreas com vegetação de restinga; b) criação e
implantação do Parque das Dunas e c) criação de lagoas como solução de drenagem.
Como já mencionado, o art. 83 do PD afirma que o Poder Público, por meio dos
instrumentos previstos, envidará esforços para implantação de parques urbanos ou outras
formas, como, por exemplo, o parque das Dunas, na praia de Tucuns. Todavia, este Parque
previsto tanto pelo PD, quanto pelo Código Ambiental e pelo TAC do empreendimento de
estudo de caso até onde se verificou, ainda não existe.

16

Direito de preferência que o Poder Público Municipal terá para a aquisição de imóvel urbano
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FIGURA 16. Visão geral da duna frontal iniciando-se na praia com sua vegetação fixadora (QUINTELA
(2009).

Embora exista essa classificação de áreas especialmente protegidas, Obraczka (2008)
ressalva que, até o momento de seu estudo não havia qualquer iniciativa no sentido de se
regulamentar as AEIAs, mesmo pelo próprio Código Ambiental do Município de 2007.
A APA do Pau Brasil, citada anteriormente, encontra-se a cerca de 1 Km (de acordo
com parecer técnico da antiga FEEMA) do Loteamento Nova Geribá e Resort Super Club
Breezes (estudo de caso), que tem sua localização num campo de Dunas (APP) como pode ser
observado na figura 17.
Esta APA foi criada em Junho de 2002 (Decreto Estadual 31.346) e ocupa uma área
situada entre a praia de Tucuns em Búzios e o Canal de Itajuru, em Cabo Frio, além de
extensa porção marinha. Ela dispõe de Plano de Manejo e de um Conselho Gestor (antiga
FEEMA, hoje INEA), ambos regulamentados.
De acordo com Obraczka (2008), contradições existentes entre o zoneamento definido
pelo Plano de Manejo desta APA e o estabelecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de
Cabo Frio foram solucionadas através de mudanças na lei municipal para defesa interesses
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imobiliários. Observe-se que essas modificações ocorreram na área do empreendimento
Reserva Peró, previsto para ocupar grande parte da área da Praia de mesmo nome em Cabo
Frio, cujo caso é parecido ao do estudo de caso aqui analisado.

FIGURA 17. Localização do empreendimento Breezes no campo de dunas (APP) de Tucuns (DRM RJ, 2006
(apud OBRACZKA, 2008)).

Além disso, a Praia de Tucuns está localizada na área do Entorno da Serra das
Emerências, outra importante área natural ainda bem conservada. Deve-se destacar que esta
área é um ponto importante de sobrevivência de Leontopithecus rosalia (Mico-leão-dourado),
espécie ameaçada de extinção no país e endêmico da Mata Atlântica de Baixada (Mata de
Terras Baixas), segundo Oliveira et al., (2008)(apud QUINTELLA, 2009).
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Em relação à área específica do empreendimento, de acordo com Quintella (2009), a
partir de uma fotografia aérea de 1965, observa-se em primeiro plano a região de Tucuns
composta por praia, área de dunas sem e com cobertura de restinga (baixa densidade), areada
lagoa de tucuns, áreas úmidas, onde existe vegetação característica de ambientes úmidos e/ou
temporariamente alagados, além de Mata Atlântica de Baixada. Já na fotografia de 2005,
observa-se a área ocupada por vegetação de restinga herbácea mais densa, a diminuição da
área úmida e o aumento da ocupação urbana. É importante salientar a existência de uma
estrada “ciclovia” que dá acesso ao empreendimento e divide a área de restinga.
Ainda de acordo com Quintella (2009), quanto à vegetação atual (observada em
fevereiro de 2009) verificou-se que a restinga da praia de Tucuns se encontra bastante
impactada pelas atividades humanas. Na área pós-duna está instalado o empreendimento e não
existe mais vegetação na área em que as obras estão em andamento. Fora dos limites do
empreendimento, na região frente ao mar, as dunas frontais em alguns pontos se encontram
em bom estado de conservação, bem como as dunas que estão na frente da construção. As
dunas após esta região encontram-se aplainadas denotando atividades de terraplanagem, e/ou
outro tipo de atividade de degradação das mesmas. Verificou-se a presença de alguns
indivíduos exóticos da espécie Casuarina equisetifolia.
Na área localizada atrás dos limites do empreendimento observa-se um campo de
dunas com evidências de extração de areia e alteração da vegetação. Verificou-se também a
presença de motocicletas fazendo moto-cross e áreas abertas sobre as dunas devido a essa
atividade. Também foi notada a presença de mudas plantadas de (algodão de seda) Calotropis
procera, espécie exótica introduzida no local (QUINTELLA, 2009).
Cabe aqui ressaltar que, a recuperação e manutenção da cobertura vegetal são
fundamentais para a estabilidade do sistema ambiental em que se encontra o empreendimento
em questão.
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4.2. O licenciamento do empreendimento “Loteamento Nova Geribá e Resort Super
club Breezes”

4.2.1. O empreendimento na Praia de Tucuns
De acordo com a Planta inicial do empreendimento Loteamento Nova Geribá (escala
1:1000) datada de 1987, este tinha área prevista de 289.420 m2, sendo 10% desta área a ser
destinada para a Prefeitura Municipal de Cabo Frio (PMCF) e 35% destinada a áreas verdes,
ruas, avenidas e via de pedestres. Cabe ressaltar que em 1987 está praia ainda pertencia a
Cabo Frio, pois Búzios só emancipou-se como município em 1995.
O projeto ao longo de seu processo de licenciamento sofreu algumas modificações,
dentre elas a venda de um lote para a construção do Resort Super Club Breezes. Este resort
cinco-estrelas que tinha conclusão prevista para 2008 abrangeria 329 unidades residenciais,
inicialmente com 77.931,94 m2 de área que também sofreu modificações em seu projeto
passando a anexar área destinada a equipamentos esportivos, aumentando assim para
83.572,60 m2.
Cabe ressaltar, como já observado nos itens anteriores, que este empreendimento tem
sua localização num campo de Dunas (APP) na Praia de Tucuns em Búzios-RJ (ver: fig. 13 da
pág. 97 e fig. 17 da pág. 120).
A seguir, acompanha-se o histórico do longo processo de licenciamento deste
empreendimento, com suas modificações ao longo do tempo e sua relação com o
ordenamento territorial.
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4.2.2. O histórico do processo de licenciamento do empreendimento17
O processo de licenciamento do empreendimento de estudo de caso pode ser dividido
em 4 etapas. Inicialmente, a primeira licença (LI026/87) concedida para o empreendimento do
estudo de caso, naquela ocasião denominado Sampaio Loteamento (289.420 m2), data de 19
de março de 1987.
Em 16 de fevereiro do mesmo ano, a Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura de
Cabo Frio havia emitido certidão atestando que a área estava situada na Zona Urbana (ZR 5)
admitindo construções para diferentes fins com alguns condicionantes. Entretanto, um Ofício
anterior a esta certidão, da Prefeitura de Cabo Frio, solicitava a não autorização do
licenciamento para o loteamento em Tucuns em função de cassação da licença municipal.
Na época, a FEEMA informou ter recebido o ofício pouco depois de ter concedido a
LI e destaca que a aprovação final da Prefeitura seria requerida quando da apresentação da
planta de locação dos lotes exigida pela LI no prazo de 30 dias.
Em 21 de abril de 1987, o representante legal do empreendedor solicita cancelamento
da LI alegando dificuldades técnicas e financeiras para a realização do empreendimento. Mais
especificamente, aponta que os estudos referentes ao remanejamento das curvas de nível
exigidos na licença indicavam “a necessidade de excessivo volume de movimentação de terra,
com custos inaceitáveis” ou “a remoção total ou parcial de vegetação de APP”.
Em 19 de maio de 1987, a FEEMA responde informando que de acordo com a
legislação de controle ambiental vigente não estava previsto cancelamento da licença por
solicitação do interessado, permanecendo esta válida por 1095 dias (i.e., até 19.03.1990). A
partir de então a FEEMA implementa, de acordo com despachos internos, fiscalização
periódica da área.
17

O presente item toma como base o capítulo 1, elaborado por MAGRINI e RICCIOPPO (2009) do relatório
parcial I do Projeto COPPETEC PEC 11760, requerido pelo atual empreendedor responsável pelo Resort
Breezes e Loteamento Nova Geribá.
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Após duas vistorias realizadas em junho e início de setembro de 1987, nada foi
constatado, mas no final de setembro, e posterior confirmação através de relatório de vistoria
de outubro, foi detectada pela FEEMA a realização de “atividades de terraplanagem no local e
instalação de escritório da empreiteira responsável (PLARCON ENGENHARIA)”. Sempre,
segundo o relatório de vistoria “as obras desenvolviam-se afetando irreversivelmente o 1º
cordão de dunas indicando a intenção de ocupação da berma18 protegida através da exigência
da LI”.
Um Ofício da Prefeitura de Cabo Frio de 23 de julho de 1987 comunicava à FEEMA
aprovação de novo projeto para o loteamento, todavia, as primeiras tramitações internas deste
documento na FEEMA datavam de outubro de 1987. Assim, em 8 de outubro de 1987 (i.e.,
posterior a detecção de terraplanagem pela vistoria), o empreendedor encaminha à FEEMA
um projeto detalhado de terraplanagem e planta de realocação dos lotes “visando preservar a
primeira berma”.
O Relatório CECA de 03 de novembro apontava que, de acordo com os relatórios das
vistorias as restrições da LI não estavam sendo cumpridas. Em particular aponta que, de
acordo com as mesmas, o projeto de terraplanagem deveria ter sido entregue 30 dias antes da
execução das obras e que a 1ª berma não poderia ser em hipótese nenhuma ocupada nem ter
sua vegetação natural retirada. Apontava ainda que o projeto era totalmente divergente do
aprovado pela LI 026/87. Por estes motivos solicitou que as obras fossem paralisadas até
manifestação da FEEMA e que seja emitido um Auto de Infração.
Em 15 de dezembro, outra vistoria da FEEMA apontou que a 1ª berma estava
preservada e que não havia ocupação (controvérsias), exceto a colocação de cerca. E assim,

18

De acordo com o site da Journal of integrated Coastal Zone Management, Berma significa: zona da praia
quase horizontal, constituída pela deposição de sedimentos pelas ondas, e que, em geral, apresenta suave pendor
em direção ao continente, e pendor mais abrupto em direção ao mar. Correspondem a acidentes fisiográficos não
permanentes, sendo normalmente destruídos / construídos durante ou após temporais.
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sugere envio de Auto de Infração apenas pelo não cumprimento do prazo de apresentação do
projeto de terraplanagem e averbação da LI para acrescentar 2 novas exigências.
Em março de 1988, na reunião e posterior carta à FEEMA, o empreendedor
apresentou mais modificações no projeto. Com isso, em 22 de abril, um parecer de técnico da
FEEMA sugeriu emissão de nova licença, à luz das últimas modificações e apontou as
respectivas exigências.
Então, em 09 de junho de 1988, é concedida nova licença (LI 049/88) para o Sampaio
Loteamento, com validade até 09 de junho de 1991, e o Processo E-07/200.309/87, relativo à
primeira etapa do licenciamento é arquivado em 28 de junho de 1988. Seu desarquivamento
se daria em 07 de julho de 1998.
A segunda etapa do licenciamento se dá com um protocolo somente no início de
novembro de 1998, tendo a empresa PLARCON ENGENHARIA através de sua representante
legal M.R.H., requerido renovação da LI 049/8819.
Após parecer técnico da FEEMA, de dezembro de 1998, favorável a respeito do
requerimento e posteriores tramitações internas, uma técnica da divisão de estudos ambientais
da FEEMA em 06 de abril de 1999, diverge do parecer técnico apontando inviabilidade do
projeto do ponto de vista ambiental “por desrespeitar normas federais e estaduais”. Citando
o art. 268 da Constituição Estadual de 1989, que define como áreas de preservação
permanente (i.e., ..... vegetação de restinga quando fixadora de dunas, as dunas......), os
artigos 2º e 3º do Código Florestal (i.e., Lei 4771/65) e a Lei Estadual 1807/91 que cria
parque das dunas , além de alegar que o próprio projeto original foi abandonado por ter sido
reconhecida “a existência de vegetação de APP no local” e ainda que, pela APP ser uma
AEIA dever-se-ia exigir um EIA, de acordo com a Lei Estadual 1365/88. Assim, a técnica
19

Cabe mencionar que nos documentos constantes do Processo E-07/201.767/98 aberto em 04 de dezembro de
1998, relativo a esta fase do licenciamento, consta escritura de venda do loteamento para Sernambiguara Imóveis
e Plarcon Engenharia datada de 29 de fevereiro de 1988.
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pediu indeferimento da licença e sugeriu nova vistoria no local, observando que o Município
de Búzios está em fase de aprovação de lei de zoneamento urbano.
Em 13 de maio de 1999, outro técnico efetuou vistoria na área e relatou o observado
no relatório de 09 de junho concluindo que, para atender aos questionamentos da técnica
deveria se “questionar a “1ª” licença emitida em 1988 que amparou o empreendedor quanto
ao que já foi executado”.
Em 16 de dezembro, a PLARCON encaminha à FEEMA parecer de Antônio Inagê de
Assis realizado em setembro daquele ano. Este analisa os dispositivos legais federais e
estaduais que regem o licenciamento. Analisa em seguida, sempre do ponto de vista legal, as
áreas sob especial proteção e, em particular as AEIA, para posteriormente focar o caso
concreto do parecer. Assim, o parecer, após diversas considerações conclui que “tem o
consulente o direito subjetivo à aprovação de nova concepção do aproveitamento econômico
de seu empreendimento”.
Algumas considerações feitas no parecer sobre aspectos polêmicos também merecem
destaque. Uma destas considerações trata da questão das dunas. Diz o advogado “Nem toda
vegetação chamada de restinga é protegida pelo Código Florestal. Essa proteção apenas
ocorre quando as mesmas exercem função de fixadora de dunas....muitas pessoas se enganam
ao acreditar que o Código Florestal protege as dunas... Muitas dunas efetivamente merecem
proteção legal pelo seu valor cênico, paisagístico ou mesmo histórico. Entretanto, é mister
que a legislação peculiar lhes ofereça proteção especial geralmente pelo tombamento...... A
vegetação fixadora é que tem proteção para evitar danos às propriedades públicas ou
privadas.” Também menciona que embora a Constituição Estadual considere “ambas
especialmente protegidas”, a mesma foi promulgada posteriormente à LI 049/88 e conforme o
próprio relatório de vistoria de 09 de junho apontava, a área de dunas permanece inalterada
com vegetação característica e fixadora em certos trechos.
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Em outro trecho do parecer o advogado aponta a não necessidade de EIA seja porque a
Lei Estadual 1356/88 também foi promulgada posteriormente a LI, seja porque “o loteamento
implantado não se confronta com qualquer UC ou AEIA”. E em revisão posterior do parecer
relativa à análise da Resolução CONAMA 004/85, o advogado reitera as conclusões
anteriores.
Em 06 de dezembro de 1999, um parecer da FEEMA baseado na documentação
anterior e em vistoria efetuada no local em 25 de novembro sugeriu ajustes na concepção do
projeto. Destaca-se dentre estas, a recomendação de recuo de 10 m do limite de um conjunto
de lotes, preservando assim o cordão de dunas, e a recuperação e adensamento de sua
vegetação com plantio de espécies nativas que deverá ser objeto de projeto a ser aprovado.
Após novos tramites internos é autorizada em 23 de maio de 2000 a emissão de nova
licença incorporando as novas restrições do parecer da FEEMA. Esta (LI 117/2000) é emitida
em 15 de junho de 2000 com validade de três anos.
Em 11 de outubro de 2000 é encaminhado pela PLARCON à FEEMA o projeto
relativo à recuperação da vegetação. Em 12 de março de 2002, a PLARCON apresenta projeto
de modificação do loteamento ao qual a FEEMA responde, através do Coordenador das
Agências Regionais, em Notificação de 04 de novembro afirmando que nada tem a se opor.
Assim, a terceira etapa do licenciamento inicia-se em 14 de maio de 2003, quando a
PLARCON efetua requerimento de LI para Implantação de obras de infra-estrutura de
urbanização do loteamento. Da documentação consta também memorial descritivo do projeto.
Entretanto, em 23 de junho de 2003, o chefe da Central de Atendimento da FEEMA
questiona a emissão da notificação, alegando que a mesma não seria de competência do
coordenador das Agências Regionais, mas sim do Presidente da FEEMA, de acordo com as
exigências da LI 117/2000. Este fato induz a elaboração de nova analise técnica. Cabe
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destacar que, o Processo E-07/201.767/98 relativo à segunda etapa do licenciamento só foi
arquivado em 27 de agosto de 2003.
Pareceres internos à FEEMA levantam a localização à cerca de 650 m (mais tarde
corrigido para 1 km) da APA do Pau-Brasil e modificações que interferem no cordão de
dunas, citando a construção de ciclovia na faixa de recuo de 10 m. Com isso, em 26 de agosto,
a PLARCON encaminha ofício comunicando novo projeto de remembramento e
desmembramento e retirada de ciclovia.
Em 16 de outubro é feito parecer técnico favorável pela Coordenação das Agências
Regionais sujeito a restrições que é encaminhado e complementado pelas demais divisões e
pela Vice-Presidência da FEEMA. Assim, a LI FE005009 é emitida em 15 de janeiro de 2004
(válida por três anos) com 31 restrições, algumas relativas às licenças anteriores e outras
novas.
A quarta e última etapa acompanhada nesse estudo de caso, começa em 17 de
fevereiro de 2006, quando a empresa Marsol Empreendimentos e Participações faz
requerimento de LI para construção de um Resort (Super Club Breezes) numa área de
77.931,94 m2, de acordo com exigência de licenciamento do loteamento, em separado para
cada empreendimento20.
No ato do requerimento foi apresentado pela empresa o projeto do Resort com a
documentação requerida. No âmbito desta documentação constou Certidão de Enquadramento
dada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura de Búzios, em

20

Cabe mencionar que nos documentos constantes do Processo E-07/200622/06 aberto em 17 de fevereiro de
2006, relativo a esta fase do licenciamento, consta escritura de venda de lotes do “loteamento Nova Geriba’”
para a Marsol (empresa constituída por três acionistas: Plarcon Engenharia, Dumila Empreendimentos e
Participações e Hurare Empreendimentos e Participações) datada de 27 de julho de 2005.
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15 de fevereiro de 2006, certificando que o lote correspondente ao hotel localizava-se na ZRA
221.
Depois de tramitações internas e parecer de técnico que atesta que o empreendimento
atende aos critérios da Resolução CONAMA 303/02 (nova restrição da LI, sobre parâmetros,
definições e limites de APPs), a licença é concedida em 12 de julho de 2006, com validade de
até três anos (LI FE011386).
Em 21 de agosto de 2006, a Marsol pediu correção da 8° restrição da LI referente ao
Resort em conformidade ao estabelecido pela LI anterior (loteamento), argumentando que o
recuo de 10 m deve referir-se ao lote 1 da quadra H, por ser este o objeto da última licença.
Em 22 de novembro de 2006, a FEEMA autoriza a averbação da LI FE011386 retificando a
restrição 8 de acordo com a mudança solicitada.
Em 27 de novembro de 2006, o MPE/RJ, através da Promotoria do Núcleo de Cabo
Frio, encaminha ofício relativo ao Inquérito Civil Publico 01-044/06 à empresa Quinze de
Maio Incorporações Imobiliárias solicitando no prazo de 30 dias a apresentação de “pareceres
e

relatórios

lançados

nos

processos

de

licenciamento

ambiental,

referentes

ao

empreendimento Super Club Breezes...”22.
Em 22 de dezembro, o Diretor Técnico da Wrobel Construtora, responsável pela
construção do empreendimento e procurador da Marsol, encaminha o ofício do MPE/RJ à
FEEMA pedindo vistas e cópia da documentação para atender a solicitação. Em 21 de
novembro o mesmo diretor havia solicitado urgência na averbação da licença alegando que já

21

Não foi encontrada no Anexo 6.7 da documentação a aprovação do projeto pela Prefeitura de Búzios através
do Processo 00-7145/01 de 12 de janeiro de 2006, conforme citado no item 1.4 desta documentação.
22
Cabe salientar que anteriormente o MPE, através do 3º Centro Regional com sede em Cabo Frio, havia pedido
informações à FEEMA sobre o licenciamento do empreendimento em Tucuns, primeiramente em 10 de fevereiro
de 2000, reiterando o pedido em 30 de junho e, posteriormente, em 11 de abril de 2001. Em 22 de setembro de
2003 a Presidência da FEEMA responde a estes ofícios informando que processo de resposta aos mesmos havia
sido aberto em 30 de março de 2000 no âmbito da Agência Regional, e fornece informações sobre o
licenciamento do empreendimento.
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tinham transcorridos três meses desde a solicitação de revisão e que as obras haviam iniciado
em 01 de novembro. E em 11 de janeiro de 2007 foi concedida a averbação (AVB000428).
Em 18 de janeiro de 2007, o IBAMA emite Relatório de Vistoria 003/07 feita no local
atendendo a solicitação efetuada pelo MPE/RJ, concluindo: “Os empreendimentos Breezes
Club e loteamento Nova Geribá estão ocupando APP’s, encontrando-se inclusos na faixa de
300 m da linha de maré, definida pela Resolução CONAMA 303/02”.
Todavia, o IBAMA já havia elaborado outros relatórios de vistoria anteriores
respectivamente em 11 de outubro de 2000 e 07 de abril de 2006, o primeiro encaminhado à
Procuradoria da República Federal e o segundo por solicitação da procuradora da Marsol.
Estes pareceres, principalmente o último, após uma série de considerações sobre o grau de
ocupação antrópica da área e sobre os procedimentos de licenciamento adotados, concluíam
que não havia impedimentos técnico-ambientais para implantação do empreendimento, desde
que atendidas as restrições da LI e o posicionamento da SPU.
Em 07 de março de 2007, a Wrobel, sempre através de seu Diretor Técnico e também
procurador da Marsol, pede alteração da empresa licenciada para Quinze de Maio
Incorporação Imobiliária anexando escritura de compra e venda, apresentando modificações
do projeto que passa a anexar área destinada a equipamentos esportivos e aumentando assim a
área total do empreendimento de 77.931,94 m2 para 83.572,60 m2. Também, apresenta
proposta de recuperação da vegetação de berma (exigência de LI anterior) e pede
complementação da averbação para compatibilizar o texto com a solicitação feita em agosto
do ano anterior.
A escritura definitiva apresentada refere-se à compra, em 24 de novembro de 2006,
por parte da Quinze de Maio Incorporação Imobiliária (empresa constituída por dois
acionistas: Wrobel Construtora e Bassim Empreendimentos Imobiliários) da área de
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83.572,60 m2 relativa ao Lote 1, Quadra H do loteamento Nova Geribá, anteriormente
pertencente á Marsol. Esta escritura efetiva e averba escritura de promessa de 21 de julho de
2006 que, dentre outras questões, averba direito de ocupação da área de marinha e registra o
memorial de incorporação imobiliária do empreendimento “Super Club Breezes Búzios”
composto de 329 unidades residenciais.23
Em 19 de março de 2007 são instauradas pelo MPE/RJ a Ação Civil Pública n o
2007.078000541-0 e pelo Sr. Milton da Silva Pinheiro Filho a Ação Popular no
2007.078000538-0 pedindo a suspensão das Li’s FE005009 (LI de 2004/loteamento) e
FE011386 (LI de 2006/Hotel Breezes) e a paralisação das obras do Resort Super Club
Breezes.
Em Setembro de 2007 foi finalizado um relatório pericial elaborado pelo Prof. David
Zee a pedido do Juiz Dr. Carlos Correa, devido a Ação civil pública e Ação popular
supracitadas.
Dessa Ação civil pública do MPE/RJ, a qual embargou as obras, surge o TAC,
firmado em 03 de Dezembro de 2007 para desembargo destas. O TAC trata da recuperação
parcial da área loteada, sendo estabelecidas medidas compensatórias e solidárias, limites,
condições e prazos. Este usa o relatório pericial como prova técnica para sua elaboração.
O TAC foi firmado entre MPE/RJ, FEEMA Município de Búzios, Marsol
Empreendimentos e Participações e Quinze de Maio Incorporação Imobiliária com prazo de
vigência de três anos, perfazendo um investimento total de R$ 1.880.000,00. Além disso, este
determina a apresentação de relatórios trimestrais ao MPE/RJ, à FEEMA e ao Município de
Búzios comprovando a execução física e financeira das obrigações. Pelas informações obtidas
até o final de 2008, foram elaborados quatro relatórios trimestrais.
23

Em 29 de agosto de 2006, oficio da Gerencia Regional da SPU responde a solicitação do Tabelião do Registro
de Imóveis de Búzios informando que não é de sua competência qualquer tipo de autorização do
empreendimento objeto da escritura de 21.07.06.
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Respectivamente, em 21 de dezembro de 2007 e em 01 de fevereiro de 2008, a
FEEMA, em conformidade ao que lhe foi atribuído no TAC, averba as obrigações
estabelecidas no mesmo, na LI FE011386 (AVB0000557) e emite nova LI (FE013761) para o
loteamento Nova Geribá.
Em 15 de janeiro de 2008, a Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia
solicitou à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria Geral da República uma
análise técnica da Perícia e do TAC resultando na emissão em 12 de junho de 2008 da
Informação Técnica 144/2008-4º CCR, que levanta algumas questões sobre incoerências do
zoneamento e ocupação do solo relacionadas ao licenciamento.
A última licença observada neste estudo de caso foi deferida em dezembro de 2008,
sendo uma LP para o Lote 07 da Quadra M do loteamento, válida até dezembro de 2010. Não
se acompanhou o final do processo deste licenciamento depois desta emissão.

4.3. Coerências e incoerências entre o licenciamento analisado e o ordenamento do
território em Búzios

Como se pode observar, pelo histórico do licenciamento que se arrasta por mais de 20
anos e pelos instrumentos de gestão ambiental e territorial implementados em Búzios,
ocorreram algumas divergências entre a forma de aplicação destes instrumentos, quando
existentes, e entre os próprios técnicos da FEEMA, MPE/RJ, MPF e sociedade civil, quanto à
sustentabilidade da implantação do empreendimento.
Isso permite fazer algumas considerações iniciais, levantando algumas questões sobre
incoerências entre zoneamento e ocupação do solo o licenciamento.
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Cabe começar destacando que a licença inicial do empreendimento (LI026/87),
juntamente com a LI 049/88, praticamente norteou o desencadeamento de todos os
questionamentos levantados pelas ações do MP e pela sociedade civil que se sucederam.
Ou seja, deveriam se questionar as primeiras licenças emitidas em 1987/88, que
ampararam o empreendedor quanto ao que já tinha sido executado em relação às normas
vigente à época.
Inicialmente, entende-se que o fato de, por um lado, não ter sido pedida uma LP no
início do processo de licenciamento e/ou, eventualmente, algum estudo ambiental na área e
por outro lado, a empresa responsável na época ter iniciado os trabalhos de terraplanagem que
alteraram a área em questão, foi o real responsável pelos problemas relativos ao licenciamento
que se sucederam.
Em relação a não ter sido dada uma LP, no caso do empreendimento analisado aqui,
justifica-se pela localização já ter sido aprovada em 1987, antes da CE/RJ 1989, a qual
estabelecia que para o licenciamento de loteamentos fosse requerida uma LP ambiental. E
assim, a localização foi incorporada como direito subjetivo do empreendedor ao seu
patrimônio.
Além disso, a elaboração de EIA/RIMA, normalmente requerida na fase de LP de
acordo com a Res. CONAMA 01/86, em vigor na ocasião das primeiras licenças, seria
exigida para projetos urbanísticos acima de 100 ha (o loteamento tinha aproximadamente 29
ha e a quadra licenciada do Resort Super Club Breezes aproximadamente 8 ha) ou em áreas
consideradas de relevante interesse ambiental a critério dos órgãos ambientais24.

24

Também a Lei estadual 1356/88 prevê EIA/RIMA para projetos de desenvolvimento urbano em áreas maiores
que as do empreendimento, no caso 50 ha. Além disso, não era pertinente a aplicação desta, por ter sido
promulgada após emissão das licenças e pelos seus critérios de enquadramento.
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Contudo, nada impediria ao órgão ambiental em alguma renovação, ou emissão de
nova licença (depois de 1989 deveria ser uma LP) requerer algum tipo de estudo ambiental,
mesmo um simplificado. Pois, pelo que se pode perceber com a análise da área de estudo, o
local é de grande interesse ambiental (espécies endêmicas de fauna e flora, áreas protegidas,
etc.).
Neste contexto, como a LI 011386/06 em favor do Resort Super Club Breezes era uma
nova licença e deveria atender a legislação vigente da época, por exemplo, tinha que atender a
Resolução CONAMA 341/03, a qual versa sobre os critérios para a caracterização de
atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis como de interesse social para fins de
ocupação de dunas originalmente desprovidas de vegetação, na Zona Costeira, ou seja, já
excetuando a legislação que definia essas áreas como APPs. Assim sendo, entende-se que
deveria ser obrigatória a exigência de um Estudo Ambiental, em separado, para este
empreendimento.
De acordo com Tinôco (2006), o maior complicador dessa resolução supracitada, é o
enquadramento do conceito de “interesse social”, que abriu as portas para que grandes
empreendimentos pudessem ocupar extensas faixas de dunas, cuja justificativa da “geração de
empregos” traduz o “interesse social”, em regiões de economia deprimida. E esta justificativa
é muito parecida a que se observa como argumento no site do Super Club Breezes
(http://www.breezesbuzios.com.br/).
Todavia, a Res. CONAMA 369/06 também dispõe sobre os casos excepcionais, de
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção
ou supressão de vegetação em APP, abrindo a possibilidade de regularização fundiária em
áreas protegidas e de intervenções com objetivos de interesse público nessas referidas áreas.
E esta revogou a 341/03, em relação ao uso e ocupação de dunas (com proteção jurídica).
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Muitos questionamentos foram levantados em relação a supressão de restingas (APPs),
mas pelo que se pode observar no histórico do licenciamento, há parecer de técnico da
FEEMA que aponta que o empreendimento atende a Resolução CONAMA 303/02.
Além disso, o que se pode perceber é que na legislação brasileira o termo restinga é
abordado de várias formas, o que suscita várias interpretações e torna as definições um pouco
confusas e por vezes dificulta a aplicação e fiscalização das atividades desenvolvidas nestas
áreas. Assim, se o município tivesse um mapeamento específico para suas APPs, estes
questionamentos poderiam ser esclarecidos mais facilmente.
Outro questionamento levantado foi que houve invasão de terreno de marinha. Pois, de
acordo com Barbosa (2002), nas áreas legalmente definidas como de praia “veda-se a sua
destinação individual, devendo a sua utilização se destinar a toda a coletividade”.
Todavia, a Lei 9.636/98 versa diretamente sobre o “Patrimônio da União”, do qual
fazem parte os terrenos e acrescidos de marinha, onde se enquadram as praias. Estas áreas
são, em princípio, bens de domínio da União, mas são também susceptíveis de utilização por
particulares. Contanto que não impeça o acesso livre da população. Neste contexto, ressalta-se
que o empreendimento possui sim, vias de acesso a praia para a população.
No âmbito das competências, de acordo com a PNMA e a Res. CONAMA 237/97, ao
órgão estadual compete o licenciamento ambiental de empreendimentos localizados ou
desenvolvidos nas florestas e demais formas de APPs. Mas, como o terreno de marinha é de
domínio da União, o IBAMA deveria licenciar em caráter supletivo.
Assim, cabe ressaltar, que dois pareceres do IBAMA concluíam não haver
impedimentos técnico-ambientais para implantação do empreendimento, desde que atendidas
às restrições da LI e o posicionamento da SPU, o qual respondeu não ser de sua competência
qualquer tipo de autorização do empreendimento. E o parecer mais recente acusou ocupação
de APP.
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Em relação ao uso do solo em si, o que se pode perceber ao longo do processo de
licenciamento é que o zoneamento foi alterado e transformado na faixa ao longo da praia de
Tucuns. Neste sentido, a Lei complementar 002/99 colocou parte da praia de Tucuns como
ZCVS e Tucuns como ZRA 2. Posteriormente, pelo PD de Búzios (Lei complementar 13/06),
estas áreas estariam classificadas como ZOC-25(4). Mas, no geral, todas essas tipologias de
zonas possuem limitações de uso, devido a sua importância ambiental.
Do ponto de vista do processo administrativo que caracterizou o licenciamento
ambiental do empreendimento, pode-se inferir que afora possíveis questionamentos sobre a
concessão da 1ª licença apontados anteriormente, não foram encontradas irregularidades na
documentação analisada.
Pela análise dos diferentes processos pode-se inferir que a FEEMA, de um modo
geral, seguiu normalmente os procedimentos de análise, requerendo vistorias locais e a cada
mudança de projeto, novas licenças e a incorporação de novas exigências em função das
novas configurações do empreendimento e da evolução da legislação.
Contudo, houve muitas controvérsias entre os relatórios de vistoria dos analistas, tanto
da FEEMA, quanto do IBAMA. A maioria dos pareceres após 1998 atesta presença de área
antropizada, mas dão continuidade ao processo de licenciamento condicionado ao
atendimento das exigências.
Cabe mencionar que um processo de licenciamento com a duração de mais de vinte
anos reveste-se seguramente de grande complexidade administrativa e legal. Entende-se,
portanto, que o empreendimento deve ser analisado do ponto de vista ambiental, apoiando-se
no ordenamento territorial, considerando a real e principalmente a atual situação do mesmo e
do local.
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Assim, a Perícia e o TAC, fruto dos questionamentos levantados nas Ações do MP e
da sociedade civil, vieram, neste sentido, “ajustar” e complementar velhas e novas exigências
do licenciamento. Até onde se pode acompanhar no processo do licenciamento, o atual
empreendedor, que “herdou” este processo, parecia estar atendendo as exigências e
investimentos estabelecidos, conforme apresentado nos relatórios parciais do TAC observados
até o final de 2008. Mas, cabe destacar que, a implementação do Parque das Dunas, por
exemplo, era uma exigência do TAC que até hoje não foi cumprida.
Existem, no entanto, como inferências deste estudo de caso, algumas questões
polêmicas e pouco abordadas neste processo de licenciamento até onde foi analisado, que
poderiam ser objeto de contestações futuras, principalmente no que diz respeito ao
licenciamento do condomínio previsto no local. Trata-se da densidade de ocupação da área25.
De fato, em localidades de estresse hídrico e de infra-estrutura ainda precária,
principalmente de coleta de lixo e esgoto, como o Município de Armação dos Búzios, a
totalidade dos empreendimentos prevista para a área poderá gerar diversos problemas,
inclusive impactos paisagísticos significativos. Todavia, pelo que se pode observar no site do
Resort, este se comprometia a cobrir essas falhas de infra-estrutura em Tucuns.
Além disso, através de comparações entre o conjunto de áreas protegidas e o
planejamento de uso do solo explicitado na legislação municipal, puderam ser visualizadas
várias situações de não conformidade, bem como pode ser demonstrado à interface
conflituosa existente na realidade entre a diretriz de preservação ambiental e a atual política
de uso e ocupação do solo.

25

Embora nos processos da FEEMA analisados constem as aprovações municipais para as configurações do
empreendimento, na documentação disponibilizada relativa ao Plano Diretor de 2006 não foi possível identificar
o atual enquadramento da área e conseqüentemente suas respectivas taxas de ocupação. Tão pouco está claro a
preservação dos 63.800 m2 de área verde e seu registro em cartório, conforme consta nas exigências das LIs.
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Evidencia-se que esse arcabouço legislativo bem como sua aplicação na prática
privilegia a urbanização e a construção civil, em detrimento da preservação dos atributos
naturais do município. Mas, com o cruzamento de dados do PD, lei de uso e ocupação do
solo, Código ambiental municipal, PBH, projeto Orla e de posse de um cenário é possível
orientar os vetores do desenvolvimento econômico e da expansão urbana em consonância
com a preservação ambiental.
Por fim, é mister a estruturação preventiva do arcabouço de instrumentos ambientais
mais integrados ao ordenamento territorial e sua observação/fiscalização no planejamento e
gestão dos PPPs, que devem estar em consonância com o desenvolvimento sustentável
nacional, estadual e local.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1. Considerações Finais

A presente dissertação permitiu fazer um levantamento das principais questões
inerentes ao processo de licenciamento Federal, Estadual e Municipal. Também evidenciou os
principais instrumentos de ordenamento territorial presentes no âmbito das Políticas
Ambiental e Urbana.
Pela análise efetuada mostrou-se que o ordenamento territorial tem sido implementado
historicamente pelos municípios como parte da Política Urbana. A interface desta Política e a
Política Ambiental, no entanto, ainda é tênue. Enquanto a primeira vem recentemente e de
forma crescente incorporando aspectos ambientais, na segunda é ainda incipiente uma efetiva
integração dos aspectos relacionados ao uso do território.
Neste sentido, no âmbito da Política Urbana, os Planos Diretores mais recentes,
guiados pelo Estatuto da Cidade, constituem efetivamente um avanço. Além disso, estes
Planos municipais são concebidos atualmente como a base legal do ordenamento urbano, em
virtude de seu caráter estratégico, participativo e de interface com a dimensão ambiental. No
entanto, esta interface nem sempre existe, pois como se pode constatar este instrumento não
existe em todos os municípios, até nos quais seria uma obrigação legal.
Porém, atualmente, observa-se que a principal demanda da Política Ambiental
Brasileira não é por novos instrumentos legais. Pois, pelo que se pode perceber a nível
nacional, estadual e municipal, o que não faltam são instrumentos, um para cada tipo de
recorte territorial e para cada nível de preservação ambiental desejável. O que deve ser
considerado prioridade é o aprimoramento dos instrumentos já existentes com suporte no
ordenamento territorial como contribuição para um licenciamento mais eficiente.
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Outra prioridade é avançar na consolidação do entendimento quanto à variedade de
conceitos jurídicos que tratam à mesma questão, por exemplo, no que tange as APP, restinga,
etc., além dos chamados conceitos jurídicos indeterminados, por exemplo, o conceito de
impacto ambiental significativo, relevante interesse e etc. E assim, torna-se necessário
aperfeiçoar a informação que orienta a tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental de
empreendimentos, intensificando o diálogo pré-licença com o Ministério Público e sociedade
civil para melhorar a previsibilidade do sistema.
Em relação especificadamente ao processo de licenciamento, no Estado do Rio de
Janeiro, pode-se dizer que este acompanha o modelo nacional com algumas particularidades.
A LP é o processo mais demorado, por causa da elaboração e análise do EIA/RIMA.
Sabe-se que a Resolução CONAMA 01/86 exemplifica as atividades sujeitas a AIA, o
que não deve impedir ao órgão competente a exigência da apresentação de EIA para
atividades cujos impactos negativos sejam entendidos como relevantes ou que se localizem
em áreas de grande interesse ambiental.
Hoje, exigem-se dos EIAs respostas e responsabilidades de levantamento de dados que
não lhes são pertinentes, o que caberia a um sistema público de informações, entre outros
instrumentos de apoio a tomada de decisão. Além disso, a falta de prática e de planejamento
nas AAEs também contribui para incertezas e inconsistências dos EIAs e consequentemente
as outras etapas do licenciamento.
Cabe destacar que na etapa da LP, onde se disserta sobre contemplar alternativas de
localização de projeto, confrontando-se com a hipótese de não execução deste, caberia uma
consulta não só aos instrumentos de ordenamento territorial urbano, mas também e
principalmente aos outros instrumentos territoriais da Política ambiental, a fim de dar apoio a
possíveis decisões e dar maior dinamismo e agilidade a esta fase do licenciamento.

140

No final do ano de 2009, um novo SLAP foi instituído no Estado com novos
instrumentos, buscando a agilidade e eficiência do licenciamento. Entretanto, ainda não se
sabe se isso será realmente eficaz. Além disso, neste mesmo ano houve a criação de mais um
Decreto de descentralização do Licenciamento para os Municípios. No caso de Búzios, objeto
de estudo de caso da presente dissertação, também nesta mesma época, foi criado o CMMA
visando à implementação do licenciamento ambiental municipal.
Vale ressaltar que a conceituação de interesse e/ou impacto local, ou seja, sem a
exigência de EIA/RIMA, ainda é complexa e que o Decreto Estadual de descentralização
estabelece esta competência aos municípios. Por exemplo, no caso de Búzios, desde sua Lei
Orgânica de 1987 ao Código Ambiental de 2007 é previsto este tipo de Estudo Ambiental em
seu licenciamento Ambiental, contrariando assim o estabelecido pelo Decreto Estadual.
Além disso, essa falta de clareza na mensuração dos impactos ainda é mais um fator
relacionado ao problema das competências, ou seja, “quem deve licenciar?” e
consequentemente no próprio enquadramento dos empreendimentos.
Em geral, pode-se dizer que a descentralização do licenciamento de atividades de
pequeno e médio porte com impacto local para o município está sendo realizada e monitorada
pelo Estado e que este processo está levando a maior produtividade26 do licenciamento
estadual.
Todavia, há muito que se avançar, no sentido de conseguir mais investimentos ao setor
de meio ambiente do estado, maior capacitação dos funcionários do órgão ambiental
competente, atualização da política ambiental que data da década de 70 e ainda não está
regulada por Lei, além de um maior esforço na fiscalização. Assim, deve-se cobrir as falhas
levantadas e dar continuidade às melhorias implementadas, como a criação do INEA e do
novo SLAP de 2009.
26

Ver detalhes na página 71
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Mesmo com essas melhorias na agilização das licenças, não adianta obter indicadores
de maior produtividade do Estado, se a descentralização sobrecarregar os municípios em seus
outros deveres de proteção ao meio ambiente, além de atravancar o licenciamento de
atividades de pequeno e médio porte, caso os municípios não se adequarem ao processo.
A discussão do licenciamento não pode desvincular-se do processo de análise da
própria legislação ambiental e do ordenamento do território, imprescindível para mantê-la
atualizada com as necessidades do crescimento sustentável.
Os instrumentos existentes na Política Ambiental como o ZEE e/ou PBH constituem a
base para o ordenamento territorial a nível Estadual. Se houvesse uma maior integração do
licenciamento com estes instrumentos, este processo seria seguramente mais expedito, na
medida em que se tornaria mais fácil a identificação dos condicionantes ambientais para a
localização dos empreendimentos.
Sabe-se ainda que para elaboração de instrumentos como o ZEE e PBH são
necessárias consultas públicas. A própria legislação de recursos hídricos prevê a formação de
comitês de bacia, constituindo-se assim um processo participativo que poderia auxiliar no
licenciamento ambiental, na medida em que resolveria as pressões no âmbito das audiências
públicas. No caso destas, como a participação só se dá no final do processo de licenciamento,
desperta usualmente na população uma sensação de exclusão da tomada de decisão, podendo
levar a uma exacerbação de possíveis conflitos. A possibilidade de discussões prévias pelos
comitês poderia, portanto, tornar as decisões mais compartilhadas, levando a um
licenciamento mais transparente, ágil e eficaz.
A prosseguir o quadro atual da falta de ordenamento territorial e o confronto entre
exigências ambientais e a legitimidade de demandas sociais e econômicas, todos perdem. Um
sistema de gestão territorial deveria contribuir, progressivamente, para uma melhor estimativa
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do alcance territorial dos dispositivos legais assim propostos, pois hoje, existe uma
consciência de que não é correto legislar-se na matéria sem conhecer o efetivo alcance
territorial dos dispositivos propostos em si e em relação a outros já existentes e que incidem
sobre o mesmo território.
Na busca da construção de cidades sustentáveis, é necessária a revisão, reformulação e
reestruturação dos instrumentos de planejamento ambiental/territorial, que para atenderem a
esse novo paradigma, devem ser transversais, dinâmicos e inter-relacionados com os vários
fenômenos que compõem a realidade urbana: o social, o ambiental, o econômico, o cultural e
o político.
Nesse sentido, o ZI se mostra um bom exemplo de instrumento com visão integrada
ambiental e territorial, compatibilizando a Política Estadual com a realidade do município.
Todavia, a utilização deste instrumento no Estado do Rio de Janeiro é escassa, muitas vezes a
implantação da atividade é que determina a zona industrial e não o contrário. Além disso, o ZI
é um instrumento de complexa definição de competências, já que o município autoriza a
instalação das atividades de acordo com seus instrumentos de Política Urbana, enquanto o
Estado e a União definem e administram as ZIs em suas esferas de ação, segundo a legislação
ambiental.
No caso particular do Gerenciamento Costeiro, este instrumento demonstra uma
repetição do que se verifica nas demais instâncias de planejamento e gestão do território
dentro da realidade brasileira, nos níveis federal, estadual e municipal. Ou seja, sobreposição
de órgãos e instrumentos, tais como planos, programas e competências, aliada à carência de
investimentos efetivos em medidas e ações de ordem prática. Assim, se este instrumento
também estivesse mais integrado aos outros instrumentos da Política Ambiental e ao próprio
Plano Diretor, seria melhor aplicado.
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Na grande interface ambiental/territorial se encontram as áreas protegidas. Essas
terras, capazes de preservar os remanescentes naturais de fauna e flora, são em sua maioria
não delimitadas e, no caso específico das UCs, muitas vezes não há conselho gestor
implantado.

5.2. Conclusões e recomendações

A dissertação evidenciou que, face à diversidade de problemas urbanos com efeitos
sobre as áreas protegidas, em especial as APPs, coloca-se a necessidade de adequação da
Política Ambiental à realidade das dinâmicas de ocupação territorial e urbana, de forma a
estabelecer de um lado, as normas e diretrizes estratégicas da PNMA e, de outro, as
especificidades e qualificações de porções territoriais municipais e suas estratégias.
Especificamente no Estado do Rio de Janeiro e no município de Búzios nota-se uma
situação peculiar em relação às áreas protegidas. No Estado, a maioria das UCs são APAs, as
quais compatibilizam o crescimento urbano com a conservação ambiental. Porém, esta
categoria de UC é a que apresenta o menor número de Conselhos Gestores. Além disso, a
maioria das UCs está apenas parcialmente implantada e regulada. Cabe destacar que o Estado
do Rio de Janeiro é o que mais possui RPPNs no país com tendência de aumento de números.
Também, além das UCs estabelecidas nacionalmente pelo SNUC, a cidade do Rio de Janeiro
e o município de Búzios possuem outras categorias por eles mesmos criadas.
Tendo em vista toda esta dinâmica e a problemática do licenciamento, bem como dos
outros instrumentos estudados, tenta-se levantar a seguir alguns possíveis ajustes a estes a fim
de melhor integrá-los.
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Começando pelo ZEE, instrumento bem amplo, mas que ainda não alcançou todos os
estados e a totalidade do território brasileiro, este se bem utilizado, constitui-se no melhor
instrumento de auxílio aos gestores da política ambiental e a todas as demais partes
envolvidas, ou seja, empresários, poder público, entre outros. E assim, poderia auxiliar o
processo de licenciamento ambiental, conforme a própria legislação estabelece. Portanto,
enquanto executor das políticas públicas, o ZEE também é responsável por fazer, produzir,
controlar e manter a qualidade ambiental tendo como pressuposto principal o conceito de
desenvolvimento sustentável.
Uma metodologia única para um “ZEE nacional” deve ser muito bem pensada, já que
cada Estado e região têm suas peculiaridades, tanto naturais, quanto culturais e políticoadministrativas. Assim, deve haver um processo interativo entre as grandes diretrizes dadas na
esfera Federal e as especificidades Estaduais e Municipais.
Além disso, a revisão dos ZEEs deve ser feita pelo menos de 5 em 5 anos, devido a
mudanças de uso do solo e não somente após decorrido o prazo mínimo de dez anos de
conclusão do ZEE como está instituído pelo Decreto 4.297/02. Isso também deve ser
percebido no caso dos PDs. Aliás, a idéia de Plano pressupõe um processo dinâmico com
revisões periódicas.
Os Planos de Recursos Hídricos e de Gerenciamento Costeiro deveriam trabalhar mais
integrados entre si e com o ZEE.
No caso da gestão de áreas protegidas, é fundamental que se faça valer a criação dos
Conselhos Gestores e que o plano de manejo seja o instrumento efetivo da regulação de seu
uso, devendo também ser revisado periodicamente.
Especificamente no Rio de Janeiro, por exemplo, seria importante que a gestão das
UCs, como a APA do Pau Brasil, não ficasse a cargo de um único gestor, mas sim,
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incorporar-se também a população interessada do entorno. Em relação às APPs, é
fundamental criar uma base cartográfica padrão e melhor definir sua conceituação e alcance,
para evitar que ocorram novos casos como o observado em Búzios.
Conclui-se que, para os instrumentos de Política Ambiental estarem integrados à
dinâmica territorial, estes devem ser a tradução espacial das políticas econômica, social,
cultural e urbana/ambiental. No caso do licenciamento, este deve se integrar e se ajustar ao
ordenamento territorial, assim como aos demais instrumentos da Política Ambiental.
Mas, esta possível integração só se dará com um maior intercâmbio entre Município e
Estado, para que seus instrumentos específicos não se sobreponham uns aos outros, mas sim
se compatibilizem e se complementem.
Por fim, é importante ressaltar a necessidade de desenvolvimento de trabalhos futuros
que contemplem a questão de como pode ser dar esta integração, com proposta de modelos,
baseados no desenvolvimento de trabalhos comparativos em relação a outros Estados,
Municípios e até experiências internacionais.
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