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Áreas costeiras são ambientes especiais e a elas são atribuídos elevados e 

diversificados valores de uso e de existência. Por seus atributos, sítios litorâneos 

contrapõem interesses difusos – que advogam pela proteção de ecossistemas e usufruto 

de praias, cenários e paisagens - a interesses privados, voltados para exploração 

econômica de seus recursos naturais. O licenciamento ambiental, que tem por princípio 

a conciliação do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais, visa a 

assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas em suas variabilidades físicas, bióticas, 

socioculturais e econômicas. Após identificar potencialidades e fragilidades dos 

sistemas de licenciamento, esse trabalho apresenta uma análise comparativa dos 

modelos utilizados na região da costa central da Califórnia (EUA) e na região das 

Baixada Litorâneas do Rio de Janeiro (Brasil), incluindo pesquisas com os setores da 

sociedade envolvidos. Os resultados sinalizam para a necessidade de aperfeiçoamento 

do modelo em uso no Rio de Janeiro, principal alicerce do sistema atual, através da 

adoção de medidas que tornem o processo mais participativo e eficaz. A partir da 

experiência da Califórnia, sugere-se que esse aperfeiçoamento seja obtido pela 

implementação de aspectos prioritários como a integração na ação dos agentes públicos 

e reforço da interface com instrumentos como o Gerenciamento Costeiro. Recomenda-

se ainda maior participação da comunidade usuária dos recursos, e melhor informação 

aos setores interessados envolvidos, visando a um controle social mais efetivo.  
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Coastal areas are highly valued environments for a range of ecosystem services, 

from recreation and economic development to the maintenance of natural resource 

biodiversity. Trade-offs between different values can create conflict. In many cases, 

including in the states of California in the United States and Rio de Janeiro in Brazil, 

coastal environmental regulation seeks to balance different values, important economic 

development with natural resource protection, in a sustainable manner.  This article 

examines the experience of coastal regulation through a comparative analysis of 

California’s central coast Santa Cruz region and Brazil’s Rio de Janeiro coastal lowland 

region. The primary research conclusion reached is the need to strengthen Rio de 

Janeiro’s coastal regulatory and environmental licensing model by adding measures to 

ensure that the processes are more participative and transparent, with stronger local 

governance competencies.  Building on the California experience, Rio de Janeiro could 

improve its coastal management by creating increased opportunities for community and 

stakeholder participation in the decision-making process; and adding more transparency 

to the process, including improved public access to information used in the decision-

making process, and increasing opportunities for local and regional co-management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Ab’Saber (2000), os litorais se constituem em zonas de 

contatos tríplices – terra, mar e dinâmica climática – além dos notáveis mostruários de 

ecossistemas que se assentam e se diferenciam no mosaico terra/água existente no 

espaço total da costa.  

Junto à faixa litorânea encontram-se áreas e ecossistemas de grande 

importância biológica e ambiental como manguezais e restingas, locais de refúgio, 

nidificação e reprodução de espécies fundamentais ao funcionamento das cadeias 

ecológicas. 

A extensa Costa Atlântica do Brasil o coloca entre os países que possuem as 

maiores áreas litorâneas do planeta (CBD, 2012). Constituindo-se na maior extensão 

que se tem notícia no mundo, os manguezais ocorrem na zona costeira brasileira desde o 

Amapá até Santa Catarina, e cumprem funções essenciais na reprodução biótica da vida 

marinha e no equilíbrio das interações entre a terra e o mar (IBAMA, 2013).  

Do ponto de vista econômico, os oceanos e as zonas costeiras são importantes 

áreas para o transporte e a produção de alimentos, bem como de grande potencial 

mineral, energético, bioquímico e farmacológico. Os ecossistemas costeiros provêm 

serviços, incluindo turismo e proteção de tormentas, cujo valor foi calculado em cerca 

de US$ 26 bilhões por ano (CBD, 2012).  

No Brasil, situam-se junto à costa os últimos remanescentes do bioma Mata 

Atlântica, cujo início do desflorestamento remonta à época do descobrimento do país 

pelos portugueses. A devastação foi tão intensa a ponto de ser considerada atualmente 

como uma das florestas mais ameaçadas do planeta (Critical Ecosystem Partnership 

Fund, 2001). 

A relação com o mar e a fixação do homem no litoral têm raízes históricas e 

socioculturais, sendo notório o magnetismo que as zonas costeiras exercem sobre todos 

os segmentos da população. De acordo com IBAMA (2013), a concentração de centros 

urbanos na zona costeira é um traço característico da própria formação histórica do 

Brasil. Essa estreita faixa continental concentra grandes regiões metropolitanas do país, 

onde vivem milhões de pessoas, um indicador do alto nível de pressão antrópica a que 

seus recursos naturais estão submetidos (CBD, 2012). Trata-se de uma característica 

que se repete em vários outros países do mundo, possuidores de extensas linhas de 
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litoral, como a Austrália e os EUA, que foram colonizados a partir de suas respectivas 

costas, a exemplo do ocorrido no Brasil.  

Praias, restingas, costões, falésias e demais componentes característicos das 

paisagens e cenários costeiros atraem milhares de usuários ao longo de todo o ano, 

caracterizando um fluxo sazonal que em determinados casos proporcionam a 

concentração nesses locais de uma população flutuante muitas vezes maior do que a 

fixa, e bem acima de sua capacidade de suporte, com graves consequências ambientais.  

Nas áreas marinhas sob jurisdição nacional observa-se poluição oriunda de 

fontes terrestres relacionadas ao desenvolvimento e à ocupação humana como a 

deposição de lixo e de resíduos tóxicos, o turismo desordenado, o mau uso do solo com 

o desmatamento, queimadas e incêndios florestais ao longo das bacias hidrográficas, 

entre outros impactos significativos, reais ou potenciais como os oriundos das atividades 

relacionadas à indústria do petróleo, ao transporte marítimo e à sobre pesca, causando 

ameaças à biodiversidade e ao patrimônio genético O uso indiscriminado desses 

recursos seja para produção de alimentos, seja para o despejo de efluentes, explotação 

de hidrocarbonetos ou para a navegação, gera danos muitas vezes irreversíveis 

(IBAMA, 2013).  

As áreas litorâneas são ainda palco de uma forte expansão de atividades entre 

elas a construção de moradias do tipo 2ª residência e a implantação e ampliação de 

empreendimentos de cunho estratégico (energia, transporte), como grandes terminais 

petroquímico-portuários, infraestrutura de exploração de petróleo, atividades essas 

geradoras de grandes impactos ambientais. Em função do alto valor atribuído às áreas 

costeiras e de tantos interesses diversos envolvendo-as, muitos deles incompatíveis e 

excludentes entre si, tornaram-se cada vez mais frequentes os conflitos resultantes do 

seu uso ou não uso. 

No Brasil, a maioria das áreas situadas junto à costa se encontra sob domínio 

privado e apenas uma parcela reduzida é protegida sob a forma de Unidade de 

Conservação, apesar de abrigarem áreas de preservação permanente (APP), tais como 

costões, grutas, manguezais, dunas e restingas, assim definidas pela legislação por sua 

importância ecológica (http://www.planalto.gov.br/). No entanto, a despeito dessa 

proteção, as perspectivas de obtenção de grandes lucros favorecem a conversão de sítios 

naturais costeiros de grande relevância ambiental e paisagística em empreendimentos 

imobiliários, turísticos e outros, em detrimento da sua necessária preservação. A 

remoção de boa parte da cobertura vegetal de grande endemismo bem como sua nociva 
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fragmentação em remanescentes cada vez mais isolados são consequências desse 

modelo exploratório, calcado em uma intensa especulação imobiliária, com a conversão 

de grandes extensões de áreas verdes em empreendimentos de parcelamento de solo. 

Em Armação dos Búzios, em pouco mais de 30 anos, pode-se notar não somente a 

extensão considerável do processo de remoção da cobertura vegetal nativa como as 

condições de fragmentação dos remanescentes, especialmente na valorizada península 

buziana (Figura 1) (DANTAS, 2005; OBRACZKA, 2008).  

 

Figura 1: Remoção de vegetação na península de Búzios (Centro de Diversidade Vegetal de Cabo 
Frio, um dos únicos 14 existentes na América Latina e Hot Spot da Biodiversidade em termos 
mundiais) 
Fonte: Dantas (2005) Araújo (1997) 
 

Não somente o grosso das atividades econômicas e do PIB brasileiro como 

também boa parte da população se situam nessa longa, porém estreita faixa do território 

nacional. Atualmente, a população residente na zona costeira atinge cerca de 45 milhões 

de habitantes, com densidade populacional de 139 hab./km2, ou seja, seis vezes a média 

nacional. As áreas costeiras abrigam mais de 35 milhões de habitantes, equivalendo a 

cerca de 20% da população total do Brasil, concentrados em menos do que 1% de todo 

território nacional (IBAMA, 2013 com base no IBGE, 2010).  
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Ao longo da costa as regiões de grande adensamento são entremeadas por 

áreas de ocupação mais rarefeita, habitadas em sua maioria por comunidades de 

pescadores artesanais, remanescentes de quilombos, tribos indígenas e representantes de 

outros modos de vida tradicionais, que notoriamente dispõem de sistemas de produção e 

estilos de vida bem mais sustentáveis do que os das áreas mais urbanizadas. Pelo nível 

elevado de preservação de seus ecossistemas, o IBAMA (2013) afirma que justamente 

essas áreas se constituem naquelas de maior relevância para o planejamento ambiental 

preventivo, especialmente considerando-se ainda estarem cada vez mais pressionadas 

por sua proximidade aos grandes centros e a áreas de expansão urbana tendo se tornado 

alvo de intensa especulação imobiliária.  

A pouca atenção e a carência de planejamento ao longo de muitos anos vem 

cobrando seu (alto) preço: o comprometimento de extensas áreas de manguezais levou 

não somente à perda de biodiversidade como também ao declínio de importantes 

estoques pesqueiros (MMA, 2008). Comunidades costeiras tradicionais foram 

profundamente afetadas pela mudança no seu modo de vida a partir da redução de 

recursos naturais fundamentais para sua sobrevivência. O modelo atual não somente 

contribui para a concentração de renda nas mãos de poucos, como fragiliza a identidade 

cultural dos povos tradicionais, diminuindo a qualidade de vida dos munícipes costeiros 

(INSTITUTO POLIS, 2014; DIEGUES, 1993; 1998). 

Áreas costeiras, sejam mais ou menos degradadas, requerem planejamento e 

regulação de desenvolvimento e uso de solo bastante complexos. Medidas para 

conservação de seus recursos também se fazem necessárias de forma a preservar esse 

cenário único, compreendendo as interfaces aquáticas e continentais, bem como suas 

paisagens e habitats, que vêm se tornando crescentemente ameaçadas (JABLONSKI e 

FILET, 2008). 

O MMA (2008) sustenta também que as zonas costeiras exigem considerações 

similares ou até mais complexas do que os espaços interiores já que elas envolvem 

sérias questões relacionadas com as variações do nível do mar, paleo-climas e história 

vegetacional. 

Becker (1997) afirma que a zona costeira possui diversos significados, que 

variam segundo a ótica e a competência das diversas esferas de governo e atores 

envolvidos na sua gestão. Segundo a mesma autora, essa diversidade é geralmente 

esquecida, constituindo-se em uma das principais razões para a confusão jurídica quanto 
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ao papel de cada nível de poder, bem como quanto à autonomia dos diferentes atores da 

iniciativa privada.  

De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica (2014) enquanto o Brasil 

protege seu oceano por meio de leis que pouco interagem entre si, o Canadá promove a 

gestão integrada de suas zonas marinhas por meio de sua Lei do Mar (“Ocean Act”). Há 

uma lacuna de instrumentos legais para garantir uma eficiente governança costeira e 

marinha no Brasil. 

Mesmo em países reconhecidamente mais desenvolvidos, a falta de 

planejamento e, até mesmo de conhecimento técnico, no passado levou a tomada de 

decisões equivocadas quanto ao uso dos recursos naturais e à ocupação do solo na costa, 

trazendo reflexos ambientais que geram consequências negativas até os dias de hoje. No 

Estado da Califórnia, durante muitos anos permitiu-se a construção de residências e 

condomínios luxuosos sobre falésias, com vistas panorâmicas para o oceano. Nas 

últimas décadas, enormes somas vêm sendo despendidas em tentativas para salvar essas 

benfeitorias, já que suas fundações estão ameaçadas de colapso pela ação erosiva do 

mar, agravado a partir dos efeitos das mudanças climáticas em curso. Muitas já ruíram e 

os prejuízos contabilizam milhões de dólares, gastos inclusive na necessidade de 

relocação de muitas famílias para locais menos afetados pelos riscos naturais (Figuras 2 

e 3) (GRIGGS, 2010). 

 

Figura 2: Aspectos de edificações ameaçadas sobre Falésias na costa da Califórnia e obras 
extraordinariamente custosas para minimizar esses riscos  
Fonte : Griggs, 2010  
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De acordo com Nichols (2014), atualmente depara-se com uma crise marinha 

e costeira em escala global sem precedentes, tendo as ações humanas não sustentáveis 

gerado impactos - muitos dos quais irreversíveis - que levaram a destruição de recursos 

naturais e a aspectos de extrema escassez (Figuras 3 e 4). Considerando que a população 

continua crescendo e se concentrando nas áreas costeiras (em 2025, estima-se que a 

população americana aumente em cerca de 45 %, com 75% vivendo na costa), a 

tendência é uma piora dessa situação.  

  

Figura 3 e 4: Floração de algas no Golfo da Califórnia por excesso de nutrientes provenientes de 
lançamentos de esgotos sanitários. Figura 4 – Tamanho cada vez menor e preço maior do “bluefin 
tuna” no mercado de peixe de Tóquio 
Fonte: Nichols, 2014 

Em função da conjunção de tantos aspectos – incluindo os conflitos no que se 

refere ao uso de seus recursos naturais - e da complexidade envolvida na sua gestão, as 

faixas litorâneas necessitam, portanto de uma atenção especial e prioritária por parte das 

políticas públicas. Norteando essas ações, devem ser tomadas medidas que contribuam 

para uma exploração mais sustentável dos ambientes costeiros, processo esse que passa 

necessariamente pelo planejamento adequado e participativo, além de proporcionar os 

meios necessários para sua implementação na prática.  

Na esteira da busca pelo crescimento experimentada pelo país nos últimos 

anos, e favorecido pela conjuntura econômica e por sua localização estratégica, 

especialmente o Estado do Rio de Janeiro vem sendo palco de uma sequência de 

maciços investimentos em grandes empreendimentos de infraestrutura de energia, 

Floração de algas no Golfo 

da Califórnia 

Atum cada vez 

mais raro e de 

tamanho reduzido 

no mercado de 

peixe de Tóquio ao 

exorbitante preço 

de 736.000USD/kg 
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transporte, indústrias de transformação. Terminais aeroportuários, complexos 

petroquímicos, termoelétricas, estaleiros navais além de resorts e complexos turístico-

hoteleiros, projetos de expansão urbana e parcelamento do solo foram instalados (ou se 

encontram em instalação) ao longo da sua costa, especialmente próximos às Bacias de 

Campos, na costa norte, e de Santos, ao sul (Figuras 5 e 6) (PDSS, 2011).  

  

Figura 5 e 6: Proximidade da Região das Baixadas Litorâneas dos blocos da Bacia de Campos 
Fontes: Petrobrás e ANP ( http://www.anp.gov.br/)  
 

 
Além dos impactos ambientais relacionados diretamente à implantação e à 

operação desses sistemas, deve-se atentar para aqueles ditos indiretos, que trazem 

consequências negativas para o ambiente – eventualmente maiores do que os da própria 

atividade - gerados a partir da migração maciça de população atraída para essas áreas, 

desprovidas da devida infraestrutura para acolher tamanho contingente populacional.  

De acordo com o IBGE (2010), 83% da população do Rio de Janeiro já se 

concentram na área costeira do estado, sendo que essa é uma tendência que não deve 

arrefecer nos próximos anos, como demonstra a evolução das taxas de crescimento 

demográfico de municípios litorâneos fluminenses como Itaguaí, Maricá, Macaé e Rio 

das Ostras, situadas entre as maiores de todo o país. O aumento da demanda eleva os 

preços dos imóveis, a níveis tais que incentivam a ocupação de áreas menos nobres pela 

população menos favorecida, muitas vezes impróprias, como mangues, brejos, margens 

de rios, e encostas. O Macro Diagnóstico da Costa brasileira alerta para o elevado risco 

social a que estão expostas essas comunidades, situando o Rio de Janeiro como um dos 

casos mais críticos (MMA, 2008). 
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Entre os impactos inerentes a essa intensa ocupação e do uso inadequado do 

solo se incluem a piora da qualidade das praias, corpos hídricos e ecossistemas 

costeiros, com o declínio das espécies e do habitat, tanto em quantidade como em 

qualidade, mesmo em áreas de grande valor econômico (Figuras 7 e 8).  

 
Figura 7 e 8: Ocupação da FMP e poluição por esgoto dos Rios Itaguaí e Trapiche, em Itaguaí(RJ), 
na ausência da devida infraestrutura de saneamento. 
Fonte: própria 

 

Localizada no caminho de quem se dirige ao litoral norte do Estado, a região 

costeira de Búzios/Cabo Frio, conhecida como Costa Azul, é considerada como um Hot 

Spot da Biodiversidade mundial (SA, 1993;1992; Araújo, 1997).  

Importantes ecossistemas costeiros que abrigam espécies endêmicas e raras, 

bem como paisagens e cenários naturais litorâneos, se encontram ameaçados pela 

utilização dessas áreas para implantação de projetos turístico-imobiliários ou pela 

proximidade de atividades de altíssimo impacto poluidor. Eventuais derramamentos e 

outros riscos provenientes do cotidiano da exploração e transporte de petróleo podem 

trazer consequências extremamente danosas numa região em que boa parte da economia 

se fundamenta atualmente no turismo baseado na beleza de suas praias e demais 

atributos naturais costeiros (DANTAS, 2005; MANSUR et al; 2006; INEPAC, 2005). 

Há cerca de quatro anos, acidentes e/ou procedimentos inadequados envolvendo 

embarcações - ou mesmo vazamentos na exploração - tiveram como consequências 

derramamentos no oceano e o óleo que chegou as praias dos municípios de Cabo Frio e 

Arraial do Cabo tornou-as impraticáveis para uso (Figuras 9). 
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Figura 9: Manchas de óleo que atingiu as praias de Cabo Frio e Arraial do Cabo 
Fonte: Revista Cidade  
 

Os prejuízos em termos de perdas com o turismo e de imagem são 

incalculáveis. Nas últimas décadas o viés ambiental veio perdendo espaço na agenda de 

governo e nas esferas de governança, inclusive com o “sucateamento” de órgãos 

estaduais de controle ambiental outrora importantes - como a FEEMA e o IEF (em 

2009, foram fundidos com a SERLA, constituindo o atual INEA). Esse processo de 

deterioração levou a perda de capacidade de ação e de eficiência do sistema ambiental 

como um todo bem como a redução da importância relativa do viés ambiental e de sua 

influência na tomada de decisão. Lim (1985) sustenta que na realidade brasileira essas 

decisões são baseadas preferencialmente em critérios políticos e econômicos, em 

detrimento dos aspectos ambientais. 

Geralmente os indivíduos ou empresas detentores de maior poder político e 

econômico possuem mais influência nas tomadas de decisão, incluindo naquelas 

relacionadas à definição do uso dos recursos naturais. Essa desproporcionalidade é 

muito mais marcante na esfera local. No caso específico de áreas tão cobiçadas e 

valorizadas como as litorâneas, essa ausência da paridade necessária pode ser nociva 

aos interesses da maioria da população e ao próprio meio ambiente local. Conforme 

apontado por Ostrom (2002), quando as unidades de recursos naturais são altamente 

valorizadas e muitos atores sociais se beneficiam de sua apropriação para seu consumo, 

troca ou mesmo como um fator do processo de produção, as apropriações desses 
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recursos por um indivíduo são propensas a gerar externalidades negativas para os 

demais.  

Além das atividades relacionadas à indústria do petróleo e ao turismo, o 

paradigma de desenvolvimento local de regiões costeiras e turísticas mais procuradas 

como as da Costa Azul é em boa parte calcado nas atividades do mercado imobiliário. 

Tal vertente econômica se baseia na conversão de áreas naturais em loteamentos, 

condomínios, pousadas, resorts através de projetos de expansão urbana sendo de certa 

forma incentivada pela permissividade do modelo atual de planejamento e de uso do 

solo (Figura 10). Como agravante, constata-se ainda a virtual ausência da variável 

ambiental nos processos de tomada de decisão em todas as esferas governamentais, 

inclusive a local. De acordo com a Lei de Uso do Solo de Búzios, praticamente 100% 

do seu território municipal é passível de ocupação (OBRACZKA, 2008).  

 

Figura 10: Loteamento da ECIA/ODEON de 3 milhões de m2, parcialmente em áreas de APP, 
próximo as Praias da Ferradura e Forno em Búzios (1º EIA/RIMA de Loteamento – década de 80)  
Fonte: Dantas, 2005 
 

Nesse contexto, não é difícil de justificar a grande dificuldade (e muitas vezes 

a incapacidade) em equilibrar o uso intensivo dos recursos naturais de áreas costeiras 

com as demandas das comunidades locais, pressionadas pelo poder econômico e sujeitas 

a elevados riscos socioambientais. 
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A efetivação de uma gestão ambiental (e costeira) em um país federalista, de 

dimensões continentais, com tantas peculiaridades e competências das mais diversas 

envolvidas, não pode ser resolvida de forma imediata, “de cima para baixo”, sem 

envolver o devido planejamento e sem a capacitação/aparelhamento das jurisdições, 

gestores e sociedade civil das centenas de municípios costeiros do país.  

O IBAMA (2013) menciona que dos instrumentos previstos para a 

implementação da Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA), o licenciamento 

ambiental é de longe um dos mais importantes e utilizados no país. De acordo com o 

MMA (2008), o licenciamento é uma ferramenta cujo objetivo maior é dar maior 

sustentabilidade ambiental ao processo e aos projetos, na procura pelo equilíbrio entre a 

proteção ambiental e o uso racional dos recursos naturais. 

A ABEMA (2013) sustenta que é no licenciamento que se pode assegurar e 

viabilizar operacionalmente a avaliação dos impactos e que define, após consulta à 

comunidade, as medidas mitigadoras e compensatórias necessárias para eliminar, 

reduzir e atenuar os danos ambientais e os respectivos impactos das atividades efetiva e 

potencialmente poluidoras e degradadoras dos recursos naturais. Desde o início da 

década de 80, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) tem sido a principal ferramenta de 

licenciamento ambiental de projetos no Brasil, e ao mesmo tempo configura-se como 

um dos raros momentos em que o viés ambiental pode ser agregado ao processo. 

Somando-se a isso, trata-se de uma das poucas ocasiões em que os usuários e 

interessados – entre eles as comunidades mais afetadas pelos impactos dos projetos - 

podem ter algum acesso às informações sobre eles e se manifestar em relação aos 

mesmos. 

Entretanto, a concentração de boa parte da gestão ambiental do país no 

licenciamento, em detrimento dos demais mecanismos disponíveis, especialmente os de 

caráter preventivo e de planejamento, (como o Zoneamento) contribuiu para 

sobrecarregar sua responsabilidade de atuação e reduzir sua eficiência. Segundo a 

ABEMA (2013), a ausência da variável ambiental no momento de definir os planos e 

programas setoriais de governo e, mais além, na tomada de decisão sobre grandes 

projetos sem avaliação ambiental prévia e consequente consulta à população, conduz a 

que todas as expectativas socioambientais provocadas pelos empreendimentos se 

concentrem no Licenciamento. Como agravante, ele é geralmente levado a cabo quando 

já existe a decisão de realizar o empreendimento.  
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Dessa forma não se trata de uma tarefa simples viabilizar na prática o 

desenvolvimento sustentável, especialmente em cenários complexos como são os sítios 

litorâneos, e ainda considerando a atual priorização dada ao desenvolvimento e à 

geração de divisas. Concomitantemente, não se pode conferir ao licenciamento 

ambiental por si só tamanha responsabilidade. 

Mais recentemente, captando as aspirações de diversos setores da sociedade, 

entidades e associações setoriais importantes têm se manifestado no sentido da 

necessidade urgente de aperfeiçoamento do processo de licenciamento no Brasil 

(ABEMA, 2013; ABAI, 2013; CNI, 2013).  

A importância e a necessidade do contínuo aprimoramento do Licenciamento 

são questões ainda mais prioritárias na medida em que os demais instrumentos têm 

papel subsidiário em relação a ele. De acordo com a ABEMA (2013), torna-se 

fundamental identificar os óbices que estão reduzindo a sua eficácia como instrumento 

fundamental e mais importante ferramenta da PNMA para a proteção do meio ambiente 

e do patrimônio natural do País.  

O gargalo atual do sistema - e sua notória falta de eficácia - não se concentra 

na falta de legislação ou mesmo na necessidade de maior capilarização do sistema, mas 

sim na operacionalização de muitas das etapas do sistema de licenciamento, inclusive o 

fazer cumprir a lei (enforcement). Baseando-se nos dados disponibilizados pela 

Consultoria RC Ambiental, a CNI (2013) sustenta que falta racionalidade à legislação 

ambiental do país, que atualmente conta com mais de 27 mil normas federais e estaduais 

de meio ambiente, número esse que torna inviável a tarefa dos agentes públicos e 

privados que lidam com o licenciamento ambiental.  

A demora no processo de Licenciamento e os atrasos decorrentes nos 

cronogramas das obras muitas vezes são fruto da falta de planejamento e até mesmo da 

insistência na não discussão prévia e em não ouvir devidamente todas as partes 

interessadas. Essa deficiência enseja intervenções de órgãos como o Ministério Público, 

postergando os prazos para implantação dos projetos, além de aumentar o descrédito no 

instrumento de gestão e na ação dos órgãos ambientais por parte da sociedade.  

Segundo Pereira (2004), considerando o universo do licenciamento ambiental 

no Rio de Janeiro, os maiores obstáculos se relacionam à complexidade e à demora dos 

procedimentos, excessiva responsabilidade do analista ambiental, não cumprimento das 

condicionantes das Licenças e o excesso de informalidade (muitas atividades 

econômicas se situam fora do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras). 
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Essa demora se deve muitas vezes não exatamente a questões ambientais propriamente 

ditas, mas a impedimentos de ordem burocrática, de liberação regulamentar e de 

decisões para disponibilização de recursos necessários. Estudos ambientais malfeitos 

e/ou pobres também são responsáveis por eventuais atrasos no processo de 

licenciamento e na obtenção das licenças. Em alguns casos, as empresas priorizam a 

utilização de recursos jurídicos para aprovação de seus projetos, em detrimento da 

realização dos estudos ambientais adequados.   

Como parte de uma estratégia na tentativa de se agilizar o licenciamento, 

especialmente no que se refere a grandes projetos nacionais (hidroelétricas, 

termoelétricas, complexos portuários) o IBAMA foi subdividido em dois órgãos 

distintos, IBAMA e ICMBio. Concomitantemente, em alguns estados do país estão 

sendo colocados em prática modelos alternativos com caminhos simplificadores, como 

no caso do Estado de São Paulo. Outros vêm transferindo a competência de boa parte da 

responsabilidade pelo licenciamento ambiental para as esferas e jurisdições locais 

(LIMA, 2013). 

Entretanto, essa busca por caminhos alternativos podem gerar algumas 

discrepâncias como aponta a CNI (2013), em função das brechas deixadas pelo modelo 

atual que “estimulam uma nociva competição legal e fiscal entre os entes federativos, na 

tentativa de atrair e sediar atividades econômicas em seus respectivos territórios, com 

consequências negativas óbvias para o meio ambiente”. Há também diversos “limbos” 

na atuação da extensa gama de órgãos envolvidos e a reduzida ação coordenada entre 

eles prejudica a eficiência do sistema, além de desperdiçar recursos materiais e humanos 

já sabidamente escassos.  

Uma iniciativa importante do ponto de vista institucional e legal - visando a 

coordenar melhor a ação do poder público na área ambiental - foi a promulgação da Lei 

Complementar 140/11(LC 140/11), após nove anos de tramitação no Congresso. Esse 

marco legal visa incentivar a descentralização através de dispositivos que regulamentam 

e favorecem a municipalização da gestão ambiental, fornecendo o respaldo à 

transferência de parte da responsabilidade do licenciamento dos estados para os 

municípios, dando maior suporte a iniciativas nos moldes da que está sendo 

empreendida no Estado do Rio de Janeiro desde 2009 (VIDAL DE SOUZA e ZUBEN, 

2012; INEA, 2014).  

Justificando o processo de municipalização do licenciamento no Rio, o INEA 

(2014) sustenta que ao evitar a sobreposição de competências, simplificando e 
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agilizando o processo, através da delegação do poder de concessão das licenças aos 

municípios, a fiscalização do cumprimento de suas condicionantes pode se dar de 

maneira mais célere e eficiente. Ainda segundo o INEA (2014), os municípios 

fluminenses ganham com o aumento da efetividade do controle ambiental uma vez que 

os problemas existentes em um território estão mais próximos da municipalidade do que 

de outras esferas administrativas. 

Contudo, há determinados aspectos e questões no que se refere ao atual 

processo de transferência de boa parte da titularidade da gestão ambiental para a esfera 

local que devem ser bem avaliados, sob pena de tal iniciativa trazer muito mais 

problemas do que soluções. 

Histórica e culturalmente, os municípios têm um papel preponderante no 

licenciamento de projetos e empreendimentos, com enfoque em aspectos referentes 

basicamente ao uso e ocupação do solo e questões urbanísticas, com reduzida atuação 

na área de planejamento, especialmente em se tratando da área ambiental. A 

participação efetiva das autoridades locais de planejamento poderia ser fundamental, 

mas, infelizmente, na maioria dos municípios brasileiros não há recursos humanos e 

materiais para alcançar este objetivo. Consequentemente, o sistema de Avaliação 

Ambiental é altamente centralizado em nível estadual, sem a base local que poderia 

melhorar a sua eficácia (GLASSON e SALVADOR, 2000). 

De acordo com Glasson e Salvador (2000), se faz necessário melhorar 

prioritariamente o papel desempenhado pelas agências locais de planejamento no 

processo de Avaliação Ambiental dos planos, projetos e empreendimentos. Esta 

abordagem seria compatível com o que estabelece a própria Constituição Federal de 

1988 e demais legislações correlatas, que defende a propagação de competência para as 

questões ambientais a partir da esfera federal até se chegar ao nível municipal 

(BRASIL, 1988; Resolução CONAMA 237; LC 140/11). Apenas alguns municípios no 

Brasil (geralmente onde se situam as grandes cidades, e o Estado do Rio de Janeiro não 

é exceção) têm Conselhos locais de Meio Ambiente em funcionamento, sendo que 

muitos dessas jurisdições não dispõem nem mesmo de Secretarias ou Departamentos 

específicos para lidar com as questões ambientais. Analogamente, o mesmo pode ser 

dito em relação aos demais instrumentos de gestão e planejamento já disponíveis no 

arcabouço institucional e legal como é o caso da necessidade de fortalecimento do 

Gerenciamento Costeiro não somente no que se refere à gestão local, mas em todas as 

instâncias governamentais. Mesmo tratando-se de um instrumento já mencionado no 
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inicio da década de 80 pela PNMA (Lei 6938/81), e cujo Plano foi regulamentado pela 

Lei 7661/88, o Gerenciamento Costeiro ainda permanece incipiente e pouco difundido, 

inclusive em municípios costeiros de maior porte, como o próprio Rio de Janeiro 

(capital). Nos municípios menores, por sua carência de recursos e maior distância em 

relação ao poder central (federal), essa situação é ainda mais marcante.   

A questão das dificuldades de planejamento no ambiente pode ser encarada de 

um ponto de vista mais filosófico se trouxermos a baila a discussão sobre o interesse e a 

vontade política para implementação de um Gerenciamento Costeiro, em áreas de 

grande especulação imobiliária como as litorâneas. Um maior controle promovido pelo 

planejamento poderia gerar maiores restrições à ação das empresas e aos investidores 

desse tão lucrativo mercado.  

É inegável que - ao menos na teoria - a iniciativa de municipalização do 

licenciamento pode aproximar a gestão ambiental das populações mais afetadas pelos 

projetos e por seus respectivos impactos. Ela pode proporcionar uma maior 

transparência, permitindo a democratização das decisões quanto à destinação e uso dos 

recursos naturais e dos serviços ambientais providos por eles. Entretanto, ainda que 

parcial tal descentralização através da simples transferência da competência pelo 

licenciamento dos estados para os municípios é uma experiência recente e pouco 

consolidada, não somente no RJ como em todo o país. Se não for acompanhada em 

paralelo por medidas subsidiárias que a respaldem, pode se tornar mais um problema do 

que uma solução de agilização do processo, trazendo ainda consigo graves 

consequências ambientais.  

Nos Estados Unidos, o governo federal e os estados compartilham a 

responsabilidade pela gestão ambiental costeira, com o poder central (União) 

concedendo respectivamente a cada estado muitos poderes jurisdicionais, incluindo a 

gestão e proteção de terras de interesse público comum (public trustlands), como 

aquelas sujeitas à ação das marés (CALIFORNIA STATE LANDS COMMISSION, 

2007). Essa “concessão” ou compartilhamento não é homogêneo pelos estados 

americanos, sendo mais ou menos marcante considerando o estágio em que se encontra 

a gestão ambiental em cada um deles.  No caso da Califórnia, ele é muito elevado, não 

somente da União para o estado como também desse para as jurisdições locais 

(counties/cities). Essa característica se repete em outras áreas, como no caso do 

planejamento e da gestão costeira.  
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A importância dada ao viés ambiental é uma das características mais 

marcantes do processo de tomada de decisão e no sistema de planejamento no estado da 

Califórnia (EUA). A partir do final da década de 60, movida pelas consequências 

desastrosas de um gigantesco vazamento de petróleo na região costeira de Santa 

Barbara, causando danos socioambientais em amplitude nunca antes vistos, a sociedade 

local se mobilizou exigindo do poder público a organização e o funcionamento eficiente 

de um sistema de licenciamento dos empreendimentos e das atividades econômicas que 

minimizasse os riscos ambientais, bem como permitisse um maior controle social do 

processo, incluindo da tomada de decisão.  

Um complexo conjunto intergovernamental de agências e órgãos nas esferas 

federal, estadual, regional e local compartilha a responsabilidade pela gestão costeira e 

ambiental na Califórnia (EUA), em aspectos relacionados ao uso do solo e da água, as 

espécies e habitat, e aos recursos naturais (BEYELER, 2012; NEEDLES et al, 2013). 

Com uma longa história e tradição de governo local (descentralizado em relação a 

União)  a gestão costeira e de ordenamento e  planejamento de uso do território vêm 

sendo praticados em consonância e como uma responsabilidade compartilhada entre o 

Estado da Califórnia e os poderes locais/municipais. Esse sistema, baseado na 

transversalidade entre os diversos órgãos competentes, de distintas esferas de 

governança, vem sendo aperfeiçoado ao longo das últimas décadas, e privilegia a 

participação social desde o início e em todas as etapas do processo de licenciamento, 

inclusive nas discussões iniciais sobre o projeto.  

Além das diversas agências públicas envolvidas no processo, proprietários e 

iniciativa privada, o público em geral e demais partes interessadas (stakeholders) 

participam dos processos de planejamento e no licenciamento de projetos de 

desenvolvimento urbano nas comunidades costeiras da Califórnia. Agências regionais 

como a CSLC (California State Lands Commission), a CCC (California Coastal 

Commission) e a CSCC (California State Coastal Conservancy), possuem papel 

preponderante na gestão de conflitos em áreas frágeis e de interesse difuso como as 

costeiras, fomentando o uso sustentável e por vezes investindo inclusive na aquisição de 

áreas de domínio privado e sua conversão para preservação e uso público. 

De acordo com Lester (2013) o êxito da ação desse arcabouço institucional 

pode ser constatado pelo fato da grande maioria das jurisdições locais terem aprovado 

junto a Agência Costeira da Califórnia (CCC) e colocado em prática seus respectivos 

planos costeiros locais de desenvolvimento urbano (Local Coastal Plans – LCP’s). O 
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incremento obtido na proteção e alienação de áreas costeiras para uso público que pode 

ser reconhecido ao se constatar que pouco mudou na paisagem natural em áreas não 

urbanizadas na costa da Califórnia desde a década de 70.  

Lester (2013) salienta que isso ocorreu ao mesmo tempo em que se 

verificaram poucos registros de indeferimento total de projetos de expansão urbana 

pelas respectivas jurisdições locais, entre outras razões pelo incentivo à ocupação de 

áreas já degradadas. Além disso, boa parte dos projetos é modificada ao longo do 

processo de licenciamento de forma a atender às demandas cabíveis dos órgãos e 

demais interessados, fazendo com que haja uma baixa porcentagem de projetos 

engavetados por não aprovação.  

No Capitulo 2 é apresentada e desenvolvida a Metodologia utilizada. 

Primeiramente foi realizado um levantamento da legislação e do estado da arte do 

licenciamento ambiental e costeiro nas duas realidades, de forma a melhor caracterizá-

los. As realidades estudadas guardam entre si muitas similaridades, salientando-se entre 

elas: o regime federativo, com atuação supletiva das três esferas de governança (e uma 

hierarquização descendo do nível federal para os estados e sequencialmente para as 

jurisdições locais), a importância socioeconômica e ambiental das respectivas costas em 

seus estados e a forte influência da imigração e de culturas/etnias estrangeiras na cultura 

e na vida local. Não obstante, direcionou-se o presente estudo enfocando a análise das 

desigualdades, uma vez que são exatamente essas últimas que justificam em grande 

parte a diferença de desempenho dos sistemas que pode ser constatada ao se comparar e 

analisar os dois cenários.  

O desempenho foi preliminarmente avaliado com base em uma metodologia 

baseada nas linhas delineadas por Leu, Williams e Bark (1996), e por Glasson e 

Salvador (2000) (“check-list approach”) para uma comparação entre sistemas de 

Análise de Impacto Ambiental no Brasil e na Comunidade Européia, em particular no 

Reino Unido, com base em sete critérios chave. Foi também utilizada uma segunda 

abordagem, conforme Wood (1995 apud Glasson e Salvador, 2000). 

Posteriormente, foram identificadas determinadas características importantes 

(diferenças) entre os modelos, a partir das quais podem ser explicadas algumas das 

fragilidades especialmente no sistema utilizado no RJ (Brasil). A partir desses aspectos 

prioritários e enfatizando a gestão e o licenciamento, foram elaborados e aplicados 

questionários a stakeholders atuantes nos sistemas ambientais em ambos os cenários.  
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Após a Metodologia, são apresentadas as sínteses dos resultados (Capitulo 3 ) 

e em seguida discriminam-se as Sugestões e Recomendações elaboradas a partir dos 

mesmos. No Capitulo 4 apresentam-se as limitações do presente estudo e  em seguida 

possíveis desdobramentos e estudos futuros para a pesquisa.  

 

 

2. OBJETIVOS  

 

O presente trabalho se propôs a analisar objetivamente a situação atual de 

aplicação de instrumentos de gestão ambiental pública, focando especificamente o 

funcionamento de processos de licenciamento ambiental em áreas costeiras. Visa ainda 

identificar as fragilidades e potencialidades do processo/sistema atual - incluindo boas 

práticas de gestão e de licenciamento - e também subsidiar a proposição de medidas 

visando ao aperfeiçoamento do processo de licenciamento ambiental no Brasil, e no 

presente caso considerando especialmente a realidade do Rio de Janeiro. Essa análise é 

feita com base em uma comparação do modelo em uso no estado fluminense – no 

particular momento em que ocorre uma transferência parcial dessa competência para os 

municípios - com aquele adotado na Califórnia (EUA).  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Modelo de Comparação de licenciamento ambiental em localidades costeiras  

 

A metodologia básica adotada foi a realização de uma análise expedita dos 

modelos de licenciamento ambiental em uso em duas áreas costeiras distintas, com base 

em determinados critérios de avaliação. Isso foi feito comparando-se o processo que é 

utilizado no Estado do Rio de Janeiro (RJ) com o de licenciamento (Permitting) na 

Califórnia (CA), adotando-se nesses cenários duas áreas costeiras que trouxessem entre 

si algumas semelhanças relevantes, similaridades essas que justificassem tal processo 

comparativo. Com essa finalidade - e pela maior facilidade no que se refere a viabilizar 

a realização da pesquisa e na obtenção de dados - foram então escolhidas as localidades 

de Búzios, na Costa do Sol (Região das Baixadas Litorâneas) do Estado do Rio de 
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Janeiro (BRASIL) e de Santa Cruz, localizada na Região Central Costeira da Califórnia 

(EUA). Ainda, a Califórnia é internacionalmente reconhecida por seu avanços e 

pioneirismo na gestão costeira e ambiental. 

Essa comparação pôde ser viabilizada uma vez que o sistema ambiental 

brasileiro de certa forma se assemelha ao americano, ao se constatar que o 

Licenciamento é um instrumento da maior importância em ambos os cenários 

estudados. No aspecto de governança, os países seguem um modelo federativo, onde as 

três esferas de poder (União, Estados, municípios) devem se complementar e/ ou atuar 

de forma supletiva e coordenada.  As respectivas delegações de responsabilidade e 

competência seguem uma escala hierárquica que se inicia em seu mais alto escalão (a 

nível federal), passando então pelo estadual até atingir o nível local. Há ainda 

atribuições para o compartilhamento de gestão e competência entre órgãos de mesma ou 

de diferentes esferas de governança sobre determinados aspectos tais como recursos 

costeiros, recursos hídricos, biodiversidade, entre outros (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Comparação de Gestão e Governança ambiental e Costeira: Búzios, Rio de Janeiro, Brasil e Santa Cruz, Califórnia, EUA.  

 
Nível de 

Governança 

Área de estudo: Santa Cruz (Condado de Santa Cruz), Califórnia, 
EUA 

Área de estudo: Búzios (Cabo Frio), Rio de Janeiro, BRASIL  

Unidade 
de  

Governan
ça 

Legislação 
ambiental/costeira e de 

Uso do Solo  

Agências e Comitês de 
Gestão  

Unidade de  
Governança 

Legislação ambiental/costeira e 
de Uso do Solo 

Agências e Comitês de 
Gestão 

 
País 

 
EUA 

Ato da Politica 
Ambiental Federal -
NEPA (1972): EIS-

Declaração de Impacto 
Ambiental; Ato das 

águas Limpas (Clean 
Water Act)ç Ato das 
Espécies Ameaçadas  

 

Agencia Federal de Controle 
e Proteção Ambiental -EPA 

 
BRASIL Politica Nacional de Meio 

Ambiente -PNMA(6938/81); 
Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro(7661/88); CONAMA 
237/98; Decreto/Lei Federal 

Complementar 140/11; Plano/Lei  
Nacional da Mata Atlântica, 
Projeto ORLA; Estatuto das 
Cidades;SNUC, Planos de 

Manejo de UC federal 

MMA/IBAMA/ 
CONAMA/SPU 

 

Estado 
 

Califórnia 

Lei da Qualidade 
Ambiental da Califórnia 
-CEQA: EIR-Estudo de 

Impacto Ambiental; 
CZMA; Ato da Costa da 
CA –Plano de Gestão da 
Costa Califórnia; Ato das 

Espécies e Habitat 
Ameaçados 

 
Escritório de Planejamento e 
Pesquisa (OPR); Comissão 

Costeira da Califórnia -
CCC; Comitê Estadual de 

Controle de Recursos 
Hídricos -SWRCB; Agência 

de Proteção Ambiental da 
CA - CAL EPA 

 
Rio de Janeiro 

Politica Estadual do Meio 
Ambiente; Decretos  42159/10 e 
42440/11;Plano de Manejo da 

APA Pau Brasil; Plano de 
Gerenciamento Costeiro 

RJ;Zoneamento Ecológico e 
Econômico ZEE, 

DecretoTombamento INEPAC; 
Sistema de Monitoramento 

Ambiental 
 

 
SEA/INEA/CECA/INEP

AC  

Região 
estadual/ 

Subregião/Bio
Região  

 

Região 
Costeira 
Central; 

Biorregião 
Costeira 
Central  

Plano de Bacia; 
TMDL’s; Sistema 

Nacional de Descarga de 
Poluentes(NPDES) 

CCC-Escritório da Região 
Central; Comitê de Controle 

da Qualidade da Agua da 
Região Costeira Central -

CCRWQCB. 

Macrorregião 
Ambiental do 

Estado RJ 
(MRA-

4);Bacia do 
Rio São Joao 

 
Plano de Bacia do Rio São Joao  

Comitê de Bacia do rio 
São João ;Consorcio 
Ambiental Lagos São 
Joao CILSJ; Instituto 

Estadual do Ambiente RJ 
- INEA 
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...continua... 
Tabela 1, continuação 

 
Nível de 

Governança 

Unidade de  
Governança 

Legislação 
ambiental/costeira e 

de Uso do Solo 

 
Agências e Comitês de 

Gestão 

Unidade de  
Governança 

Legislação 
ambiental/costeira e de Uso 

do Solo 

 
Agências e Comitês de 

Gestão 

Regional  Península de 
Monterey/ 

Baía de 
Monterey 

 

SB 375: Transporte 
Regional e Uso do Solo 

(2008) 
 

Conselho de Governantes 
Península de Monterey -

MPCOG 

Cabo 
BuziosSub-
Regiao III 

Plano de Bacia Hidrográfica 
do Rio São Joao,  Sub-Region 

III 

Comitê Sub Região Cabo 
Búzios  

Instituto Estadual do 
Ambiente RJ - INEA 

Sub-regional: 
Condado 

Condado de 
Santa Cruz  

Plano Local da Costa 
do Condado; Plano 
Municipal Geral e 
legislação correlate  

Comissão de Planejamento; 
Comitê de Supervisores do 

Condado  

Municipios de 
Buzios, Cabo 

Frio  

LUOS de Búzios; Plano 
Diretor de Búzios; Plano 

Diretor de Cabo Frio  

Conselhos locais de Meio; 
Secretarias Municipais de 

Planejamento e Meio 
Ambiente  

Sub-regional: 
Municipal/Cid

ade  
 

Cidade de 
Santa Cruz, 

Aptos 

Plano Municipal de 
Gestão Costeira; 

Planejamento de Uso 
do Solo  

Comissão de Planejamento 
Conselho Municipal  

Cidade de 
Buzios, Cabo 

Frio 

LUOS de Búzios ;  Plano 
Diretor de Búzios; Plano 

Diretor de Cabo Frio 

Conselhos locais de Meio; 
Secretarias Municipais de 

Planejamento e Meio 
Ambiente 

 
Nível de 

Vizinhança/Ba
irro 

Areas do 
Beach Flats; 

Westside 
Seascape 

Plano Local da Costa  ; 
Planos específicos ;  

Ver abaixo Tucuns; Pero Planos Específicos; Projeto 
ORLA na Praia da Tartaruga, 

Plano Desenvolvimento de 
Tamoios 

Conselhos locais de Meio; 
Secretarias Municipais de 

Planejamento e Meio 
Ambiente 

 
Nível de 

localidade do 
projeto(etapa 

futura) 
 

Projetos de 
desenvolvim
ento urbano 
La Bahia; 
Terrace 
Point; 
Seascape; 
Wingspread 
Beach 

Planos específicos ; 
Licenças de projetos de 

expansão e 
desenvolvimento 

urbano na costa; EIR-
Estudo de Impacto 
Ambiental  ; ND-

Declarações negativas 
de impacto; SB 226 

(2011)  
 

Comissão/Agencia Costeira 
da CA; Comitê Municipal de 
Meio Ambiente; Comissão 
de Planejamento; Conselho 

Municipal 

Resort Super 
Breezes 

(Búzios); 
Projeto/Empree

ndimento 
Reserva Pero 

Club Med(Cabo 
Frio) 

Plano especifico (MasterPlan); 
Estudo e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIS/EIR); Licença 

Ambiental(LP/LI/LO) 
 

Impactos locais  
Conselho Municipal de 

Meio Ambiente e de 
Desenvolvimento Urbano; 
Departamento/Secretarias 
de Planejamento e Meio 

Ambiente ; 
Impactos não somente 

locais :   INEA 
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3.2 Considerações preliminares. Critérios e justificativas para Seleção dos Locais 
de Estudo de Caso 

 

A escolha das áreas de estudo foi determinada com base em vários fatores. 

Primeiramente aproveitou-se a oportunidade propiciada através de uma bolsa de 

doutorado sanduíche da CAPES, que viabilizou o início de um processo de colaboração 

entre pesquisadores do PPE/COPPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) 

e do Departamento de Estudos Ambientais (ENVS) da Universidade da Califórnia em 

Santa Cruz (EUA). Essa parceria foi iniciada em 2012 e se estende até os dias de hoje.  

Búzios e Santa Cruz são cidades e municípios situados em regiões costeiras, 

respectivamente do Rio de Janeiro e da Califórnia, com localização e importância 

estratégica em seus respectivos estados. Seus atributos naturais, ambientais e 

paisagísticos são utilizados como insumos fundamentais de atividades econômicas 

predominantes, tais como projetos imobiliários de desenvolvimento e expansão urbana, 

empreendimentos turístico-hoteleiros, atividades portuárias e diversas outras geradoras 

de impactos socioambientais.  

A proximidade a centros densamente urbanizados como os localizados na 

Região do entorno da Baía de São Francisco e - no caso brasileiro - da Região 

Metropolitana do RJ e a da Bacia de Campos (Macaé) contribuem para agravar um 

contexto onde há um enorme potencial de conversão de áreas verdes em urbanizadas e 

geração de externalidades e poluição, e seus reflexos nocivos nos frágeis ecossistemas 

costeiros locais.  

Além disso, compartilham diversas semelhanças também no que se refere a 

aspectos demográficos e geográficos, bem como a características e condições 

biorregionais, respaldando, portanto o projeto de comparação proposto e adotado pela 

presente pesquisa.  

As regiões costeiras estudadas possuem seus históricos como economias 

baseadas originalmente na pesca extrativa praticada pelas comunidades tradicionais 

locais. Mais recentemente, pelo declínio da atividade pesqueira e por sua proximidade 

com grandes áreas metropolitanas urbanas, elas se desenvolveram como portas de 

entrada e saída de produtos, serviços e negócios, abrigando ainda importantes pólos 

industriais. Com base nos atrativos naturais e na beleza do seu litoral caracterizam-se 

como destinos turísticos por excelência, recebendo milhares de visitantes das mais 

variadas procedências e ao longo do ano (Figuras 11 e 12). 
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Figura 11 e 12: Vista das paisagens costeiras características de Santa Cruz e da biorregião em que 

ela se insere. 
Fonte: http://seymourcenter.ucsc.edu/visit/behind-the-scenes-tours/; http://www.californiacoastline.org/ 
 

No caso de Santa Cruz (CA), cuja população residente fixa é de cerca de 60 

mil habitantes (http://www.ca.gov/), sua localização é adjacente à área de grande 

concentração urbana da Baía de São Francisco (cerca de 100 km de distância), uma das 

mais populosas da costa oeste bem como de todo país. De carro, Santa Cruz fica 

também a poucas horas de distância do sul da Califórnia e da área metropolitana da 

grande Los Angeles, que possui cerca de 26 milhões de habitantes.  

Quanto a Búzios, o município de 90 km2 e população de cerca de 30 mil 

habitantes situa-se próximo a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (cerca de 170 

km), como também a Bacia de Campos. Búzios. Se situa a poucas horas de distância da 

região metropolitana de São Paulo, a maior e mais rica do país. Em épocas de férias e 

feriados a população no balneário entre fixa e flutuante chega a atingir cerca de 500 mil 

pessoas.  

Tanto no caso da Califórnia como no do RJ, as áreas ora comparadas são 

reconhecidamente de características cosmopolitas, e ambas experimentaram grande 

influência de outros países, sendo uma parcela considerável de seus habitantes 

proveniente de diferentes culturas e origens.  
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A Califórnia é um dos estados mais ricos dos EUA e responsável por 

aproximadamente 16% do produto interno bruto do país, o maior entre todos os estados 

norte-americanos. Próximas do Vale do Silício situam-se empresas de alta tecnologia e 

das mais importantes de todo o planeta, no entorno do qual orbitam universidades, 

centros de pesquisa, hospitais, as variadas opções de entretenimento e demais 

facilidades que fazem da região próxima de São Francisco um dos melhores e mais 

prósperos lugares para se viver. No entanto, a renda per capita da Califórnia é de cerca 

de 41 mil dólares, a 12ª do país e o índice de desemprego é de 7%, o nono mais alto dos 

EUA (dados de 2002). Segundo o censo nacional de 2010, a Califórnia possuía pouco 

mais de 37 milhões de habitantes, apresentando um crescimento de 10% em relação à 

população em 2000, sendo o estado mais populoso dos Estados Unidos e concentrando 

12% da população norte-americana. É o quarto estado americano com maior taxa de 

crescimento médio a cada dez anos e o décimo primeiro estado mais densamente 

povoado do país, com uma densidade populacional de cerca de 92 hab/km² (US 

CENSUS BUREAU, 2010). O litoral da Califórnia possui cerca de 1 400 quilômetros 

de extensão, embora contando-se todas as regiões banhadas pelo Pacifico – incluindo 

baías, estuários e ilhas oceânicas - este número ultrapasse os 5 mil quilômetros. 

Destacam-se o Santuário Marinho da Baia de Monterrey e os inúmeros refúgios de aves 

e animais marinhos espalhados ao longo da costa. Cerca de 40% do território do estado 

é coberto por florestas, abrigando entre outras atrações os parques Nacionais de 

Yosemite e Redwood (de um total de 26 nacionais e 12 estaduais), nesse último onde 

encontram-se as sequóias gigantes. O litoral situado entre São Francisco e Los 

Angeles/São Diego é famoso pela beleza de seus cenários e também pela facilidade de 

acesso (Pacific Coast Highway e U.S. Route 101) se constitui em uma das áreas mais 

visitadas nos EUA.   

A cidade de Santa Cruz sedia um campus da Universidade da Califórnia (de 

um total de 10 espalhados por varias cidades do estado), com cerca de 10 mil alunos. 

Em  conjunto com o turismo baseado em seu litoral, as atividades a ela relacionadas 

sustentam a economia da localidade. A vida social e econômica das comunidades locais 

está totalmente relacionada à sua costa, sendo ela, portanto extremamente valorizada 

(Figuras 13, 14 e 15).  
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Figura13, 14 e 15: Alguns aspectos do píer principal da cidade costeira de Santa Cruz e seus 
arredores, CA.   
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=municipal+wharf+in+santa+cruz&rlz; 
http://members.virtualtourist.com/Ewingjr98 
 

O município de Búzios vive do turismo e da indústria da construção civil. 

Enquanto a região costeira de Santa Cruz pode ser descrita como uma região com 

ocupação já mais consolidada, Búzios se insere em uma região ainda caracterizada por 

experimentar um rápido crescimento, com uma das mais elevadas taxas de crescimento 

demográfico do país e dispondo de milhares de lotes aprovados e licenciados, prontos 

para construção.  Mais recentemente, com a perspectiva de exploração do Pré Sal e 

construção do Complexo Petroquímico do COMPERJ no município vizinho de Itaboraí, 

toda a região (Baixadas Litorâneas) passou também a sofrer influência desse 

megaempreendimento. A atração de grande contingente populacional pela oferta de 

empregos e na expectativa de melhoria da qualidade de vida aumentou a pressão para 

conversão de áreas naturais em projetos de expansão urbana, como condomínios e 

loteamentos. A infraestrutura para atendimento a esse contingente de pessoas bem como 
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a sazonalidade característica da região não se demonstra adequada, com consequências 

danosas ao meio ambiente e a qualidade de vida da população. 

Quando se analisam aspectos relacionados às condições de desenvolvimento 

humano alguns aspectos merecem destaque distinguindo as duas realidades estudadas, 

Mesmo considerado em termos de Brasil, apesar do estado do Rio possuir a segunda 

maior economia do país, é apenas o quarto em bem-estar. Dos 92 municípios 

fluminenses, 63 tinham IDHM inferior à média nacional, em 2010. De acordo com o 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil de 2013, a capital fluminense, que em 

1991 aparecia como um dos dez maiores IDHM do país, situa-se atualmente em um 

modesto no 45º lugar. Enquanto isso, Búzios aparece em 28º lugar com 0,728 (PNUD, 

2010).  

Reproduzindo o modelo em uso no Estado do Rio de Janeiro, o regime de 

gestão ambiental e costeira na região de Búzios pode ser caracterizado como um sistema 

bem mais "centralizado”, com maior iniciativa, responsabilidade e forte ingerência tanto 

da escala federal como no nível estadual. Ao poder local (município) cabem 

responsabilidade e autoridade bem menores, tanto no nível de planejamento como de 

tomada de decisão, com exceção do aspecto específico de uso e ocupação do solo.  

A gestão ambiental e costeira se baseia em ações do tipo reativa como pode 

ser constatada pela ação do Ministério Público na desocupação de áreas públicas como 

as faixas de areia das praias, em muitos casos tendo a Prefeitura como co-ré no processo 

para desocupação da faixa de areia (Figuras 16 e 17). 

 

  
Figura 16 e 17: Vista da situação da praia da Ferradura, antes e depois da desocupação de sua faixa 

de areia. 
Fonte: Roberto Campolina, 2014. 
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No caso do RJ, a gestão costeira é centralizada pelo mesmo órgão também 

responsável pela gestão ambiental, florestal e de recursos hídricos (INEA, 2014). 

Mais recentemente, em alguns estados brasileiros, incluindo o RJ, vem sendo 

implementado um processo de descentralização do licenciamento ambiental através da 

transferência parcial da competência para os municípios e jurisdições locais, na 

sequência de outras iniciativas de municipalização em áreas como saúde, educação e 

transportes. No entanto, em todas elas a ação governamental é preponderante, 

decrescendo da escala federal em direção às estaduais e às municipais, com pouca ou 

nenhuma participação da sociedade em todos os níveis de planejamento e de tomada de 

decisão.  

Por outro lado, o regime "descentralizado” de gestão costeira e ambiental 

conforme praticado na região de Santa Cruz (Região Central Costeira da Califórnia) é 

caracterizado por uma complexa estrutura intergovernamental, cujo funcionamento é 

feito de forma transversal, compartilhando-se as responsabilidades e competências nas 

diversas escalas de administração pública (federal, estaduais e locais), incluindo 

também no processo as entidades não governamentais e da sociedade civil (FULTON e 

SHIGLEY, 2005).  

De uma maneira geral, pode ser constatado que as duas regiões costeiras ora 

apresentadas enfrentam muitas pressões para desenvolvimento e crescimento, 

convivendo, portanto, simultaneamente, com sérias ameaças à qualidade ambiental e 

aos recursos naturais locais. No entanto, a maneira como a sociedade se posiciona em 

relação a essa situação é bem distinta, salientando-se que a Califórnia é reconhecida nos 

EUA (e mesmo fora dele) como um dos estados mais avançado em política e gestão 

costeira e ambiental. Portanto, depreende-se que uma comparação entre essas realidades 

distintas poderá trazer importantes contribuições ao aperfeiçoamento do sistema de 

licenciamento. 
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3.3 Levantamentos de dados, métodos e etapas da pesquisa  

 

3.3.1Conhecimento do problema 

 

Em uma primeira Etapa, visando uma caracterização geral para melhor 

conhecimento do funcionamento de cada sistema de licenciamento, foram pesquisadas 

diversas referências sobre o tema abordado. No que se refere ao licenciamento e à 

gestão costeira, foram levantados aspectos referentes ao arcabouço legal, arranjo 

institucional e o funcionamento dos sistemas de gestão pública, enfatizando o 

licenciamento ambiental (e costeiro) de empreendimentos.  

Também foram levantadas diversas características físicas, geográficas, 

socioambientais e econômicas pertinentes às duas regiões e aos modelos em estudo que 

possibilitassem uma visão geral e abrangente de suas realidades.  

Os dados para esse estudo foram obtidos através de pesquisas em bibliotecas e 

“sites” científicos utilizando-se de várias fontes, incluindo periódicos, web of Science e 

outras. Inicialmente foi realizada uma revisão da literatura técnica e das publicações 

disponíveis que abordassem o tema nos locais em comparação. Foram também 

pesquisadas fontes primárias e documentos que descrevessem e avaliassem a gestão 

ambiental costeira estadual e local na Califórnia (EUA) e no estado do Rio de Janeiro, 

Brasil, especialmente no que se refere à faixa litorânea. Foram consultados relatórios de 

agências governamentais e não governamentais levantamentos de registros históricos de 

disputas/conflitos referentes à gestão costeira e a projetos de desenvolvimento na costa 

veiculados em jornais locais, além de outras informações. Foram também avaliados os 

resultados de pesquisa de campo através de questionários, bem como de entrevistas 

gravadas em vídeo, além de pesquisas em sites específicos, entre outras.  

Essa análise preliminar, além de proporcionar um conhecimento mais 

aprofundado das duas realidades, conduziu também a uma indagação natural sobre 

determinadas diferenças marcantes existentes entre elas. A partir da avaliação dessas 

diferenças foram definidos alguns aspectos e critérios de desempenho para dar 

sequência e balizar a comparação pretendida, visando ao atendimento dos objetivos do 

estudo.  
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3.3.2 Caracterização das áreas em estudo - Semelhanças e Diferenças encontradas  

 

A partir da fase inicial, foi realizada uma compilação de dados gerais e 

específicos referentes aos dois cenários, com base em aspectos demográficos, 

socioeconômicos e ambientais básicos. Foram levantadas e tabuladas as principais 

similaridades e diferenças entre as respectivas realidades. Parte dos dados obtidos foi 

então tabulada para facilitar o entendimento geral da situação e orientar o 

aprofundamento necessário à pesquisa. Entre as tabelas apresentadas podem ser citadas 

a de Similaridades e Diferenças entre as Duas Realidades Comparadas para Conceitos e 

Critérios Básicos Representativos, Comparação de Gestão e Governança Ambiental e 

Costeira, Comparação de Desempenho de Sistemas de EIA no Brasil, Reino Unido e 

EUA e Resultados da Comparação de Performance entre os Sistemas de EIA no Brasil, 

Reino Unido e EUA. 

A fim de avaliar também qualitativamente e comparar o processo de 

licenciamento nas duas áreas estudadas, tanto na Califórnia como no Rio de Janeiro, foi 

necessário adotar alguns parâmetros de desempenho do sistema de gestão ambiental, 

especialmente no que se refere ao processo de licenciamento. A definição dos 

parâmetros a serem utilizados foi feita considerando os principais objetivos deste estudo 

(avaliar o desempenho do sistema de licenciamento), as fragilidades e potencialidades 

inicialmente levantadas e a disponibilidade de dados até então obtidos.  

No que refere ao licenciamento em si, os sistemas foram estudados com 

enfoque basicamente em conceitos de governança e de gestão, nos quais justamente se 

identificou as maiores diferenças e, de uma maneira geral, as maiores fragilidades do 

processo. Foi então desenvolvido um perfil comparativo entre os dois sistemas, a fim de 

avaliar suas diferenças de eficácia em termos de gestão ambiental. 

A partir desse quadro inicial procurou-se entender que aspectos são mais 

relevantes e determinantes, responsáveis por gerar desempenhos tão distintos no 

processo de licenciamento. 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

3.3.3 Análise de desempenho 

 

Em uma primeira abordagem comparativa adotou-se o modelo proposto por 

Leu, Williams e Bark (1996), adaptado a partir de uma comparação entre os sistemas de 

EIA no Reino Unido e no Brasil, com base em sete critérios principais, sendo o 

desempenho avaliado como pleno, inexistente ou não aplicável. Como no caso do 

Brasil, os EIA’s podem ser considerados como os alicerces mais importantes do 

processo de licenciamento (além de importantes também no sistema dos EUA), 

depreende-se que o que vale para o EIA pode ser de uma maneira geral ser extrapolado 

para o Licenciamento como um todo. Ou seja, se, por exemplo, há carência de 

participação e/ou de informação nos processos referentes à EIA pode-se inferir que elas 

também ocorram nos demais instrumentos e níveis de Licenciamento, e assim por 

diante. Analogamente, se aspectos do sistema de planejamento e gestão são precários no 

sistema de EIA pode-se inferir que uma situação similar ocorre no Licenciamento 

Ambiental.  

Outra abordagem em linhas gerais similares, proposta por Wood (1995 apud 

Glasson e Salvador, 2000) também foi testada. Essas avaliações foram consubstanciadas 

na forma de tabelas 1 e 2, apresentadas no Capítulo de Resultados (Capítulo 7).  

Critérios de análise para avaliação de eficiência de processos e sistemas de 

Avaliação de Impactos Ambientais vêm sendo desenvolvidos e utilizados nos últimos 

20 anos (SADLER, 1998) e empregados em um número crescente de estudos 

comparativos Wood (1995 apud GLASSON E SALVADOR, 2000 ; LEU, WILLIAMS 

E BARK, 1996; MA, BECKER E KILGORE, 2009; TANG, BRIGHT E BRODY, 

2009; PHILIPS, 2013). Essas avaliações se baseiam principalmente na opinião de 

experts e stakeholders envolvidos nos processos Wood (1995 apud GLASSON E 

SALVADOR, 2000). 

Com base na análise das diferenças no desempenho de cada sistema, foi 

possível enfocar os aspectos mais relevantes no que se refere às fragilidades e/ou pontos 

fortes do processo e aprofundar melhor a pesquisa.  
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3.3.4 Elaboração e aplicação de questionários  

 

Como parte de um conjunto de métodos complementares de coleta de dados e 

análise de informações, foram em seguida realizadas entrevistas semiestruturadas, 

colhendo informações de atores envolvidos no processo (stakeholders). Foram ouvidos 

peritos locais e regionais, gestores ambientais e costeiros, além de outras partes 

interessadas no processo, visando obter um melhor conhecimento da situação do ponto 

de vista diferenciado dos operadores do sistema.  

O grupo de participantes-chave e especialistas no processo a quem se 

direcionou o questionário representa diversos setores da economia e da política de 

planejamento e gestão costeira no condado de Santa Cruz. Analogamente, stakeholders 

e outros atores importantes no processo de licenciamento no RJ, tanto de entidades 

públicas como privadas foram também entrevistados e/ou responderam aos 

questionários. Além dos quadros pertencentes ao staff das principais agências 

governamentais (nas esferas estadual, regional e local), foram também consultados 

representantes de organizações ambientais não governamentais. 

Em cada região adotada como estudo de caso os colaboradores foram 

solicitados a classificar a "força” ou a “fraqueza" de diversos requisitos de 

licenciamento referentes à gestão ambiental e de recursos costeiros, dando notas a eles, 

ou ainda indicando pontos fortes ou fracos no sistema, a partir de alternativas de 

resposta previamente fornecidas.  

Esse questionário digital com 30 perguntas foi desenvolvido e previamente 

testado com dois professores do Departamento de Estudos Ambientais (ENVS) da 

UCSC. Após os devidos aperfeiçoamentos, foi posteriormente encaminhado ao Comitê 

de Análise Institucional (IRB) da Universidade, sendo então aprovado para veiculação 

externa (ver Anexo). Somente após essa aprovação ele pode ser aplicado já em meados 

de 2012 e durante o ano de 2013, via internet. 

As questões foram idealizadas em função de aspectos chave ou indicadores, 

definidos a partir das principais diferenças constatadas entre os modelos comparados, 

tais como transparência, disponibilidade, acesso e qualidade da informação, participação 

social, fiscalização (enforcement). O questionário foi elaborado em inglês e português. 

Os resultados dessa pesquisa serviram de suporte para as conclusões e recomendações 

do presente estudo.  
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Os dados resultantes foram sendo tabulados à medida que as respostas eram 

recebidas, considerando tanto a distinção entre os estados (RJ e CA) como entre os 

principais setores sociais em que foram divididos os stakeholders, quais sejam: setor 

público, composto por agências e órgãos de governo (1), organizações não 

governamentais/entidades sem fins lucrativos (2), setor acadêmico, composto por 

instituições científicas e de ensino e pesquisa (3) e finalmente a iniciativa privada e 

associações de trabalhadores e de classe (4).  

Foram computadas no total cerca de 40 (quarenta) respostas aos questionários 

no RJ (Brasil), correspondendo a cerca de 80 % do total de 52 (cinquenta e dois) 

questionários enviados, além de 7 (sete) entrevistados, abrangendo os quatro setores 

distinguidos pela pesquisa. Na Califórnia (EUA) além de sete entrevistas, foram 

computados 11 (onze) retornos via eletrônica de 24 (vinte e quatro) stakeholders 

contatados. No Rio, a maior participação (mais que 50%) foi proveniente do setor 

público. Da Califórnia, ela veio do setor privado, não havendo ainda retorno do grupo 2 

(ONG). A distribuição dessa participação é sumarizada nas Figuras 18 e 19.  

O questionário é composto por quatro tipos básicos de pergunta: o 1o, de 

identificação e caracterização do entrevistado e de sua respectiva organização; o 2o, de 

caráter qualitativo, no qual se indagava ao entrevistado um grau de 1 a 5 que poderia ser 

conferido avaliando um determinado atributo ou aspecto do licenciamento e um 3º tipo, 

onde se oferece uma lista de alternativas para escolha de uma resposta a critério do 

entrevistado. Nesse último tipo de questão, ofereceu-se ainda uma alternativa “Outros”, 

com opção do questionado especificar qual aspecto considerava ausente nas alternativas 

oferecidas. Os principais aspectos identificados foram agrupados por três “clusters” 

distintos, de forma a possibilitar outro tipo de avaliação/abordagem do ponto de vista 

qualitativo.  
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Figura 18 e 19: Participação relativa dos setores sociais envolvidos na pesquisa por cenário (RJ e 
CA), tanto os totais consultados (Fig.20) como os que responderam aos questionários (Fig. 21). 
Fonte: Elaboração própria, com base nos resultados dos questionários aplicados. 

 

Ao final do questionário, foram feitas duas perguntas diretas: uma indagando 

sobre pontos fracos ou fortes do processo que mereciam(m) ser destacado(s) pelo 

entrevistado e outra a respeito de sugestões para aperfeiçoamento do licenciamento e 

melhoria do próprio questionário. As respostas a essas duas perguntas foram aglutinadas 

e acrescentadas ao Capítulo final (Sugestões e Recomendações). Os gráficos gerados 

mais representativos são apresentados no capítulo Resultados (Capítulo 7).  

A Figura 20 a seguir sintetiza os elementos e a sequência das principais etapas 

seguidas pela pesquisa: 
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Figura 20: Quadro Resumo com as etapas seguidas pelo projeto de pesquisa. 

Etapa 3 
 ‐ Recebimento dados 
‐ Definição tipo 
tratamento/apresentaçã
o dos dados obtidos 
‐ Tabulação/analise 
‐ Síntese resultados

Etapa2 

‐ Construir e conduzir comparação 
de licenciamento ambiental 

• Levantar dados, fontes de 
pesquisa, stakeholders 

• Definir métodos, critérios  e 
graus  para comparação 

• Elaborar e aplicar questionários 

Etapa 4  
‐ Recomendações/su

gestões  
p/aperfeiçoamento 
do  licenciamento
ambiental 

Etapa 1 
‐ Identificar objetivos da pesquisa 
‐Identificar estudo de casos a serem 
comparados 

‐ Adotados Búzios e Cabo Frio(Rio 
de Janeiro, Brasil)e Santa Cruz(CA, 
EUA) 

 

 

Etapa 5 

          (futura)  
‐ Possiveis 

aprofundament
os/desdobrame
ntos do estudo 
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3.3.4.1 Tipos de análise e tabulação dos dados e resultados obtidos 

 

A partir do recebimento das respostas aos questionários foram gerados dois 

tipos de gráficos que possibilitaram uma análise inicial, por cenário (CA ou RJ), 

avaliando-se entre outros aspectos a prevalência ou virtual ausência de uma alternativa 

ou gradação ofertada no questionário ou mesmo identificando-se uma tendência de 

resposta associada a alguma pergunta.  

Em uma 2ª fase, os dados foram também trabalhados por grupo setorial. A 

chegada de mais respostas aos questionários possibilitou se atingir a uma maior 

representatividade dos dados da pesquisa, definindo-se também qual o tratamento mais 

adequado a ser utilizado para apurar e avaliar os resultados obtidos.  

 

 

A - Tipo Gráfico  

 

Para cada pergunta do tipo qualitativo foi elaborado um gráfico bidimensional 

onde são discriminados o número de vezes que determinada alternativa de resposta foi 

escolhida, com distinção por grupo setorial: setor público, 3º setor/ONG’s, 

Academia/Universidade e setor privado, e por país (EUA ou BRASIL). Foi também 

computado a representatividade de cada uma das respostas escolhidas, calculado através 

da sua porcentagem relativa ao universo de respostas.  

 

 

B - Tipo Matriz (por grau/cor associada) 

 

Com base nas perguntas quantitativas, foi feito outro tipo de abordagem dos 

dados provenientes da pesquisa pelo método da representação por matriz. As perguntas 

foram distinguidas por temas específicos (1-participação/controle social; 2-

comando/controle/ “enforcement”/fiscalização; 3-eficiência/eficácia licenciamento), que 

foram caracterizados como três “clusters” distintos. 

As perguntas foram discriminadas como linhas dessa matriz enquanto que as 

partes interessadas (stakeholders) – aglutinadas por setor social (publico, privado, ONG 

e academia) – foram lançadas como coluna dessa mesma matriz. A média apurada para 
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cada pergunta por setor foi associado um grau, uma avaliação e uma escala de cor 

(conforme Tabela 2), possibilitando uma visualização (distinção) dos pontos críticos 

(negativos, fragilidades) e não críticos (positivos/potencialidades), apontados pelos 

entrevistados na avaliação de alguns aspectos dos sistemas de licenciamento para ambas 

as realidades estudadas. 

 

Tabela 2 - Cor associada e uma qualificação e a grau apontado pelos stakeholders para 
aspectos chave do licenciamento. 

 
Grau 0 1 2 3 4 5 

Avaliação  Precário/ insuficiente Médio/razoável Bom/excelente 

Cor Associada  vermelho amarelo verde 

 

A partir das médias calculadas para cada pergunta do tipo quantitativa de um 

determinado cluster, por grupo setorial e por cenário (BRASIL x EUA), foi possível 

proceder a uma melhor avaliação do desempenho de cada sistema por tema (Cluster).  

Para verificar se as médias eram representativas em relação aos resultados 

parciais foi calculado o desvio padrão. Na grande maioria dos casos, o desvio padrão 

permaneceu em patamares reduzidos, indicando que a média dos resultados parciais não 

se afasta dos valores oferecidos por cada entrevistado, o que caracteriza uma certa 

uniformidade nas respostas por cada grupo/setor. 
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4 LICENCIAMENTO AMBIENTAL : CONTEXTUALIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO, BASE LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

4.1 Considerações gerais  

 

No Brasil o licenciamento ambiental é considerado como um dos principais 

instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA, que foi instituída pela 

Lei 6938/81. Para implementação da PNMA nos moldes do federalismo brasileiro, a 

6938/81 instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. O SISNAMA é 

constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção de recursos naturais relevantes e específicos, bem como pela melhoria da 

qualidade ambiental.  (Figura 21).  

 

 
 

 
Figura 21: Arranjo institucional do SISNAMA 
Fonte: http://www.mprj.mp.br/areas-de-atuacao/meio-ambiente/orgaos-ambientais/ 
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O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão Consultivo e 

Deliberativo enquanto que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) se constitui no 

Órgão Central do sistema ambiental do país, tendo ainda como Órgão Executor o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Já os órgãos seccionais são as entidades/agências estaduais responsáveis pela execução 

de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar 

a degradação ambiental. No nível local, o sistema é representado pelos Órgãos Locais 

e/ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, 

nas suas respectivas jurisdições. Essa distribuição organizacional tipicamente federalista 

é exemplificada na Figura 22, tomando como base o município de Armação dos Búzios, 

no litoral do Estado do Rio de Janeiro. 
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Esfera de Administração 
       Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22: Distribuição institucional do SISNAMA, tomando como base o Estado do Rio de Janeiro (OEMA/órgão seccional) e o Município de Búzios 

(jurisdição local). 
Fonte: Adaptado de http://www.mprj.mp.br/areas-de-atuacao/meio-ambiente/orgaos-ambientais/ 
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Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a regionalização das 

medidas emanadas do SISNAMA, elaborando normas e padrões supletivos e 

complementares. Segundo o disposto pela Lei 6938/81(PNMA), reitera-se a necessidade 

de ser observado o acesso da opinião pública às informações relativas às agressões ao 

meio ambiente e às ações de proteção ambiental, na forma estabelecida pelo CONAMA. 

Interessante ressaltar a existência de Conselhos como forma (ou tentativa) de 

proporcionar características mais democráticas e participativas ao sistema de 

planejamento, gestão e tomada de decisão, muito embora uma boa parte deles possua 

competência apenas deliberativa e composição basicamente governamental.  

Ainda de acordo com a Lei 6.938/81, a atuação do Sistema se dará mediante 

articulação coordenada dos Órgãos e entidades que o constituem e segundo o Ministério 

Público do Rio de Janeiro, os órgãos do SISNAMA devem promover o diálogo e 

articulação com os sistemas específicos de gestão ambiental, como o Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC). 

Em função da “tranversabilidade” da variável ambiental, inerente a vários 

sistemas em diferentes esferas de governança, foi gerado no país um vasto arcabouço de 

planos, políticas e programas conduzidos por órgãos distintos, sendo justamente esse 

aspecto um dos maiores desafios à sua tão necessária integração.  

De uma maneira geral, o Licenciamento ambiental no Brasil é uma atribuição 

dos Estados ou dos municípios, salvo exceções, como no caso de empreendimentos que 

impactem mais de um estado (plataformas de petróleo e outras atividades/instalações no 

mar, hidroelétricas e usinas nucleares), ou ainda projetos que afetem Unidades de 

Conservação (UC’s) federais, que são de competência da União. 

O Licenciamento Ambiental é descrito pela ABEMA (2013) como um 

instrumento que assegura e viabiliza operacionalmente a avaliação dos impactos e que 

define - após consulta à comunidade - as medidas mitigadoras e compensatórias 

necessárias para eliminar, reduzir e atenuar os danos ambientais e os respectivos 

impactos das atividades efetiva e potencialmente poluidoras e degradadoras dos 

recursos naturais.  

A CNI (2013) considera que o papel do licenciamento como importante 

instrumento da PNMA é indiscutível, não se podendo deixar de reconhecer que ele foi 

um grande ganho para a proteção do meio ambiente e para o exercício da democracia.  
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4.2 Licenciamento Ambiental, a Principal Ferramenta da PNMA 

 

De acordo com a ABEMA (2013) existem aspectos de grande relevância no 

contexto geral da gestão ambiental que devem ser levadas em grande consideração 

visando o aperfeiçoamento do Licenciamento como uma das mais importantes 

ferramentas da PNMA, na medida em que os demais instrumentos têm papel subsidiário 

em relação a ele. 

Essa necessidade de aprimoramento se torna mais premente pela ampliação da 

abrangência do Licenciamento em relação à configuração original: seu regulamento ou 

regulação está estabelecido em várias outras normas de natureza infraconstitucional e 

por um emaranhado de normas legais e infra legais baseadas em Leis Estaduais, 

Decretos Federais e Estaduais e Resoluções do CONAMA e dos Conselhos Estaduais de 

Meio Ambiente (ABEMA, 2013).  

O aperfeiçoamento se faz também necessário considerando que o 

Licenciamento tem se demonstrado incapaz de prover a democratização e a participação 

da sociedade no processo bem como incrementar uma maior sustentabilidade aos 

projetos. De acordo com Pereira (2004), tomando como base as áreas costeiras da 

Região dos Lagos fluminense, as ferramentas do sistema de controle ambiental se 

demonstram incapazes de cumprir sua função. Mesmo no pequeno universo abrangido 

por esse sistema (haja visto a grande informalidade e mesmo a não conclusão do 

licenciamento) ele não tem conseguido controlar o processo de degradação desses 

importantes e frágeis ecossistemas.   

 

    

4.3 Os Problemas e a Necessidade de Aperfeiçoamento do Licenciamento  

 

São inúmeros os problemas e obstáculos que envolvem atualmente o processo 

de licenciamento e que contribuem para reduzir drasticamente a sua eficácia. A seguir 

são feitas algumas considerações sobre aqueles considerados como de maior relevância. 
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4.3.1 Desconhecimento, Uso inadequado e Falta de Instrumentos de Apoio e de 

Ação Coordenada  

 

Sobrecarregado pela reduzida utilização dos demais instrumentos que lhe 

dariam maior apoio e suporte, o processo de licenciamento tem sofrido muitas críticas, 

pela falta de informações e de transparência, o excesso de burocracia, a carência de ação 

integrada dos órgãos envolvidos. O licenciamento passou a ser considerado por muitos 

representantes dos setores envolvidos (órgãos públicos executivos, entidades 

ambientalistas, empreendedores e outras representações da sociedade) como um mero 

impedimento burocrático a ser vencido. 

Segundo Pereira (2004), os instrumentos de gestão ambiental são 

desconhecidos do público e da sociedade de uma maneira geral. O desconhecimento 

chega a tal ponto que até mesmo os legisladores formulam leis exigindo EIA-RIMA 

quando na verdade estão visando ao emprego do Licenciamento ambiental (PEREIRA, 

2004).  

Apesar de disponíveis de longa data na vasta legislação ambiental brasileira, 

importantes mecanismos de planejamento e gestão ambiental como Licenciamento, 

Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) são subutilizados ou empregados indevidamente, quiçá de forma 

proposital, reduzindo sua eficácia e dessa forma inviabilizando uma maior 

sustentabilidade nos projetos, planos e programas da forma que é exigida pela própria 

legislação, como a PNMA.  

Magrini (1990) cita como exemplo as questões polemicas que envolvem o 

artigo 5º da Resolução CONAMA 01/86 que estabelece a necessidade de se 

contemplarem alternativas tecnológicas e locacionais, que devem ser confrontadas com 

a hipótese de não execução do projeto. Entretanto como observa Magrini (1990, apud 

CARDOSO JR., FELIX, 2014), o que se observa na prática é que, normalmente, os 

EIA-RIMA são elaborados para projetos já definidos em termos locacionais e 

tecnológicos e, portanto, as alternativas não são, via de regra, contempladas. 

No caso brasileiro, constata-se ainda que são raras as ocasiões em que 

políticas, programas, planos e instrumentos de planejamento são submetidos a 

licenciamento ambiental, como bem demonstrada a reduzida utilização de avaliação 

ambiental como AIA. Na realidade, o papel original de AIA como um instrumento de 
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planejamento e de apoio à tomada de decisão foi sendo descaracterizado, restringindo-se 

a aspectos referentes ao processo de licenciamento e estudos de impacto ambiental, o 

que, de certa forma, demonstra na prática o papel secundário ao que a questão ambiental 

foi relegada de fato pelos tomadores de decisão no país, seja qual for a esfera político-

administrativa avaliada.  

Como sustentam Glasson e Salvador (2000), as limitações do processo de 

planejamento no Brasil, especificamente em aspectos relacionados ao meio ambiente, 

restringiram instrumentos como a AIA a uma função de mero controle dos impactos dos 

projetos, ao invés de serem usados como mecanismos eficazes para agregar o viés 

ambiental, modificando o planejamento do desenvolvimento e políticas inerentes à 

temática ambiental. 

Não somente a AIA não foi integrada aos processos de planejamento 

existentes como não há noticias de reformas sendo feitas nos processos de planejamento 

e de tomada decisão através da institucionalização de instrumentos como a AIA (LIM, 

1985). De acordo com Glasson e Salvador (2000), a avaliação de impacto ambiental da 

maneira como é feita tem escopo insuficiente para desenvolver expertise a nível local, o 

que limita não somente o conhecimento sobre questões ambientais, mas também a 

própria capacidade de participação de atores chave locais (gestores públicos, ONG’s e o 

público em geral). Além disso, a falta de conhecimento do meio físico e biótico é um 

forte impedimento ao funcionamento adequado e às ações para implementação do 

planejamento necessário.  

Lim (1985) sustenta ainda que a maioria dos processos de AIA analisados em 

países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, parece ter sido utilizada primordialmente 

como instrumentos de remediação ou mesmo justificativa para as ações empreendidas 

pelos projetos. Como agravante essas avaliações raramente levaram a considerações de 

alternativas e/ou modificações significativas nos planos originais, paradigma esse que se 

estende pela administração pública/governança em todos os níveis hierárquicos (LIM, 

1985).  

Como já afirmava Lim (1985), os atuais processos de planejamento com base 

nos processos de avaliações ambientais disponíveis se demonstram insuficientes por 

conta das prioridades nacionais estarem focadas em metas de desenvolvimento. Já 

segundo a ABAI (2013), a inexistência (ou não observância) destes instrumentos tem 

gerado lacunas importantes que o Licenciamento e os EIA devem responder, tanto em 
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termos de diagnóstico/”baseline” quanto em termos de objetivos/critérios/parâmetros 

para a tomada de decisão. 

De acordo com a ABEMA (2013), além das interfaces do Licenciamento com 

as normas de outras políticas públicas que interagem com a Política Ambiental, 

concorre decisivamente para o elevado nível de desgaste deste instrumento a sua adoção 

isolada dos demais instrumentos da PNMA. De todas as medidas previstas na 

concepção e na implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, o 

Licenciamento é praticamente o único aplicado com regularidade, ainda que de forma 

precária. 

A CNI (2013) sustenta que o Licenciamento deve ser obrigatoriamente 

apoiado e subsidiado por instrumentos ambientais de planejamento além de outras 

ferramentas de gestão como ZEE, Planos de Resíduos Sólidos, Planos de Manejo de 

Unidades de Conservação, Planos de Bacia e outorga de recursos hídricos, entre outros. 

Sem o apoio de importantes mecanismos como a Avaliação Ambiental 

Estratégica, o Zoneamento Ambiental, o Monitoramento Contínuo da Qualidade 

Ambiental, os Planos Diretores de Bacias Hidrográficas e a Avaliação Ambiental 

Integrada, para citar os mais relevantes, o Licenciamento perde a sua finalidade como 

instrumento para aferir os impactos, tornando-se cada vez mais uma prática cartorial, 

em prejuízo da proteção do meio ambiente (ABEMA, 2013).  

De acordo com Relatório da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto 

(ABAI, 2013) para o aperfeiçoamento do sistema de Licenciamento Ambiental (e de 

AIA) no Brasil deve ser prioritariamente reforçada a articulação com os demais 

instrumentos de política ambiental que por sua vez devem ser consolidados: Sistema de 

Informações Ambientais, Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, Zoneamento 

Ecológico Econômico (ZEE). Boa parte desses instrumentos não “conversa” entre si, 

havendo diversas incompatibilidades entre eles. Esse problema ocorre até mesmo entre 

alguns dos mecanismos que foram discriminados na própria PNMA para sua 

implementação, como o ZEE e o licenciamento ambiental.  

De acordo com Relatório com Propostas das Indústrias para o aprimoramento 

do Licenciamento Ambiental (CNI, 2013), visando facilitar esse processo, vários 

estados do Brasil utilizam outros instrumentos de planejamento territorial, porém nem 

sempre em escala que gere informações confiáveis e que possam ser utilizadas no 

licenciamento.  
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A maioria dos estados também não utiliza esses instrumentos para indução por 

meio de incentivos à ocupação de áreas mais adequadas, gerando menos impactos 

ambientais. Ao contrário, as inúmeras exigências legais e ambientais dos estados para a 

utilização de alguns locais desestimulam o empreendedor, fazendo com que vá instalar 

suas atividades em outras áreas onde o grau de exigência é bem menor (CNI, 2013).  

Segundo o Relatório da ABEMA (2013), entre os fatores que contribuem para 

o atual colapso do Sistema Nacional de Licenciamento está a extensa e, por vezes, 

sobreposta legislação ambiental nos âmbitos federal e estadual; a exigência de normas 

ultrapassadas e imprecisas; a fragilidade institucional do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - SISNAMA; e a demanda crescente de regularização dos empreendimentos, 

a par da qualidade discutível dos Estudos de Impacto Ambiental apresentados hoje por 

grande número de empreendedores. 

O setor privado faz severas críticas não somente a burocracia, como também a 

demora e aos altos custos geralmente envolvidos no processo para obtenção de licenças 

ambientais (CNI, 2013). Entretanto, em determinados casos, o processo menos oneroso 

na consecução de um projeto é através do licenciamento ambiental efetuado de maneira 

adequada. Tomando como exemplo o COMPERJ, estima-se que o EIA tenha custado 

1,5 milhões de reais, que corresponde a menos do que 1% do custo inicialmente previsto 

para implantação do projeto (que dirá do custo efetivo do mesmo ao seu final). O 

resultado foi um estudo falho, sem fundamento técnico, avaliações de campo, entre 

outras não conformidades. O tempo necessário entre indas e vindas do processo de 

licenciamento em função dessa fragilidade dos estudos ambientais se sobrepõe ao que 

foi gasto (e mal gasto). Na realidade, o que onera em demasia os custos dos 

empreendimentos no país são o trade-off financeiro, o lucro das empresas e ainda a alta  

carga tributária/impostos verificados no país, muito mais do que os custos referentes aos 

licenciamentos ambientais.   

Setores ambientalistas por seu lado apresentam inúmeras restrições quanto ao 

processo atual, principalmente no que se refere à carência e não disponibilidade de 

informação, bem como à falta de incentivo à participação social. A despeito da evolução 

tecnológica gerada pela internet e da verdadeira revolução da era digital, o 

acesso/consultas aos processos e aos estudos – bem como aos setores responsáveis pelo 

licenciamento - permanecem ainda difíceis. Além da participação reduzida dos demais 

setores envolvidos no licenciamento – que não aquele que lida diretamente com os 

processos - outros aspectos não menos relevantes contribuem para a atual baixa 
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eficiência e credibilidade do modelo em uso. Entre eles podem ser mencionados a 

insuficiência de dados e a falta de clareza das normas e procedimentos, a carência de 

recursos materiais e humanos e a falta de estrutura - especialmente a nível local - na 

grande maioria das prefeituras do país (Figura 23). 
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Figura 23: Principais problemas enfrentados no processo de licenciamento no Brasil de acordo com 
o setor privado. 
Fonte: CNI, 2013 
 

 
Determinadas fontes ouvidas sugerem que de uma maneira geral o processo de 

licenciamento ambiental azeita a estrutura de corrupção que entranha o sistema de 

licenciamento gerido pelo Estado no Brasil. Muitos setores da indústria gostariam que 

simplesmente não houvesse necessidade de licenciamento e que a decisão de 

implementar ou não o empreendimento dependesse exclusivamente dela.  

Esse aspecto remete a discussão da responsabilidade pelos prejuízos e 

externalidades ambientais: há caso o empreendedor realmente fosse responsável por 
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eles, a tendência é que o processo de licenciamento fosse encarado de forma diferente e 

mais séria do que é feito no atual cenário.   

 

 

4.3.2 Aspectos Referentes à Participação Social  

 

Questões políticas (e econômicas) também interferem de forma indevida no 

processo ambiental, trazendo insegurança aos atores do processo e deixando de 

incentivar a participação social.  

Jablonski e Filet (2008) condenam o uso político de licenças ambientais como 

instrumentos de trade off entre os governos federal e estadual, o que contribui para o 

descrédito do sistema e para a fragilidade dos Conselhos participativos.  

Apesar das constantes especificações da própria legislação pertinente quanto à 

necessidade da participação da sociedade no processo isso não se verifica na prática. A 

população e os órgãos representativos locais são alijados e não possuem voz ativa no 

processo, muito menos nas tomadas de decisão sobre a implantação de 

empreendimentos em que esses usuários são justamente os mais afetados. Processos de 

licenciamento de projetos mais impactantes não são discutidos nos Conselhos de Meio 

Ambiente, onde a sociedade civil é pouco representada e a paridade entre os 

representantes é questionável (a maioria dos membros são quadros de órgãos públicos). 

Muitos desses Conselhos reúnem-se apenas esporadicamente.  

A participação popular em processos de licenciamento se dá basicamente 

através de uma audiência pública, geralmente realizada ao fim do processo, quando o 

projeto já está praticamente consolidado e com reduzidas chances de qualquer mudança. 

As audiências somente ocorrem por determinação do órgão ambiental estadual para os 

casos em que ele enquadra como necessária a elaboração de EIA/RIMA. Há casos de 

audiências realizadas após a emissão da Licença Prévia e mesmo já durante a fase de 

detalhamento executivo e execução de serviços preliminares para as obras. Em outros 

aspectos polêmicos, algumas licenças prévias para projetos são concedidas em etapas 

anteriores à apresentação e discussão do projeto junto ao público interessado.  

Segundo Sanches (2001), os estudos de impacto ambiental são encomendados 

quando o projeto já se encontra praticamente definido, prejudicando ou mesmo 

impedindo o necessário estudo de alternativas. Uma comprovação de que os 
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mecanismos de controle não são eficazes é a não exigência pelos órgãos competentes de 

complementação ou mesmo refazimento dos mesmos. Até questões mais simples como 

demandas relevantes levantadas pelos interessados nas Audiências Públicas ficam 

muitas vezes sem resposta (SANCHEZ, 2001).  O viés econômico (e político) se 

sobrepõe ao ambiental (técnico), com o agravante de que a partir da existência de um 

processo de licenciamento, considera-se que houve participação da sociedade, e esse 

aspecto é explorado pelos interessados na execução do projeto como respaldo as suas 

ações.   Importante aqui ressaltar que para que essa participação ocorra e contribua de 

forma efetiva e positiva no processo, é necessário que os participantes tenham 

conhecimento do assunto, único meio de se estabelecer um questionamento. O fato dos 

grandes ( e mais polêmicos) empreendimentos geralmente se situarem em áreas de 

menor “resistência social não pode ser encarado como mera coincidência.  

 

 

4.3.3 Aspectos Referentes à Gestão Municipal 

 

Devem ser ainda consideradas as diretrizes de uso do solo urbano - de 

competência municipal - e de normas complementares nos municípios onde a gestão 

ambiental está implantada, sendo essa distorção ampliada através de normas inferiores: 

portarias, instruções normativas e ordens de serviço. O emaranhado produzido contribui 

para a sobreposição, falta de clareza e consequente inaplicabilidade do arcabouço legal 

(ABEMA, 2013).  

Tomando como exemplo um Município costeiro como Armação dos Búzios, 

RJ, dependendo da localização de uma determinada área, sobre essa mesma parcela do 

território incidem várias normas e leis - sejam federais, estaduais ou municipais - que 

direta ou indiretamente restringem ou regulamentam a ocupação e o uso do solo. Se 

forem também consideradas as normas de caráter mais geral, esse número é ainda bem 

maior (Tabela 3). 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

Tabela 3 - Instrumentos normativos que restringem o uso do solo em Búzios   
 

Instrumento 
normativo/gestão/planejamento 

Esfera Tipologia Caráter 
restritivo no 

Uso/Ocupação do 
solo 

Observações/da
ta 

Lei de Uso e Ocupação do Solo municipal especifico 1999,Ultima 
revisão 2006 

Plano Diretor de Uso Sustentável municipal geral 1999,Ultima 
revisão 2006 

Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro/Plano Municipal de 
Intervenção na Orla/PROJETO 
ORLA) 

Municipal/ 
federal 

geral 1997/2003 

Lei/Programa da Mata Atlântica federal geral 2006/2009 
Código Florestal federal especifico 1965,Última 

revisão 2013 
Código Ambiental  municipal geral 2007/08 
Decreto/Plano de Manejo APA Pau 
Brasil 

estadual especifico 2002 

Decreto Parque Estadual Costa do 
Sol 

estadual especifico 2011/Plano de 
manejo ainda em 
elaboração 

Decreto Parque Municipal Lagoinha municipal especifico 2003 

Decreto Tombamento INEPAC estadual especifico 2003 

Plano de Bacia Hidrográfica Sub-
região Cabo Búzios 

Regional/ 
estadual 

geral 2004 

Zoneamento Ecológico Econômico estadual geral 2013 

Resolução CONAMA 303/02 federal especifico 2002 
Estatuto da Cidade  federal geral 2001 
Resolução SECPLAN 104  estadual  especifico 1986 

Restrições da Licença Ambiental do 
Loteamento das Áreas 1, 2 e 3 

Estadual  especifico 1986 

Plano Nacional de Áreas Protegidas  federal geral 2006 
Resolução do CNRH 51/05 Federal  geral 2005 
Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERHI) 

Estadual  geral 2005 

 

Constata-se que essa pluralidade de mecanismos legais e normativos resulta na 

sobreposição e muitas vezes até na existência de incompatibilidades sobre um mesmo 

aspecto ou área. Como no caso de Búzios, onde áreas protegidas como topos de morro e 

outras APP’s pelo Código Florestal/Resolução CONAMA 303/02 e que não são 

consideradas como tal na legislação municipal pertinente (Lei de Uso do Solo/Plano 

Diretor municipal). Essas incompatibilidades são extremamente danosas, não somente 

pela “menor proteção” propriamente dita a esses sítios como também por 

proporcionarem espaço a diferentes interpretações, dificultando o licenciamento e 
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trazendo insegurança técnica e jurídica. Tais distorções podem ocorrer também até 

mesmo entre instrumentos de uma mesma esfera de governança, como o Plano de 

Intervenção na Orla e a Lei de Uso do Solo, ambos municipais (Figura 24) (Obraczka, 

2008).  

 
Figura 24: Previsão de ocupação de 100% do território buziano, em desacordo com legislação 
ambiental pertinente. 
Fonte Plano Diretor/LUOS de Búzios, 2006  
 

Sabendo-se da importância do diálogo e da compatibilidade entre diferentes 

instrumentos de gestão e planejamento para que seja facilitada sua necessária 

implementação, há mesmo casos onde a se faz essa exigência no corpo dos próprios 

dispositivos em questão. É o caso do Plano Estadual de Recursos Hídricos do RJ 

(PERHI), ao mencionar especificamente a necessidade de sua interface com 

Gerenciamento Costeiro.  

Entretanto, como na maioria dos casos constatados, ele não discrimina como e 

com que recursos isso deverá ser feito, o que de certa forma explica a razão de mais 

uma importante iniciativa se restringir ao campo da teoria. A interseção de diferentes 

instrumentos pode levar ao planejamento adequado e a um zoneamento, embora muitas 

vezes pode ser constatado que  mesmo isso acontecendo não se garante a devida 

proteção. Muitos gestores locais se associam aos grandes interesses econômicos (e 

particulares) e há inúmeros casos de Decretos municipais e outras leis criadas alterando 
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Planos Diretores e Leis de Uso do Solo mais restritivos, de forma a permitir que 

projetos e atividades impactantes sejam viabilizados em áreas muitas vezes 

ambientalmente frágeis. É o caso, por exemplo, do Reserva Peró/Club Med na Praia do 

Peró, em Cabo Frio (Figura 25 e 26).    

 

 

Figura 25 e 26: Terraplenagem e desmatamento para construção do empreendimento Reserva Peró 
em área de restinga e dunas 
Fonte: Martin Moulton, 2013 
 

 

4.3.3.1 O Processo de Descentralização e no Atual Sistema de Licenciamento nos 
Municípios  

 

Apesar da inegável lógica de conceder ao poder local ao menos parte da 

responsabilidade pelo processo, resta saber até que ponto pode-se adotar medidas 

“simplificadoras”, visando a agilizar o licenciamento ambiental, sem perder de vista a 

qualidade da avaliação e os objetivos a que o próprio licenciamento se propõe, sendo 

um dos principais o desenvolvimento com sustentabilidade. 

Existem muitos obstáculos ao aperfeiçoamento pretendido, incluindo carência 

de ação coordenada e mesmo incompatibilidades entre as muitas instâncias de poder que 

possuem sua determinada competência sobre a questão ambiental. Há falta de pessoal 
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qualificado para exercer de forma adequada e isenta as funções de análise, fiscalização e 

monitoramento ambiental, inerentes ao licenciamento.  

Especialmente no tocante ao licenciamento ambiental, o conflito de 

competências entre as várias instâncias governamentais e seu frequente uso político 

conduz a diversas incertezas no processo de gestão (JABLONSKI E FILET, 2008). 

Além disso, Jablonski e Filet (2008) afirmam que as municipalidades 

(jurisdições locais) são mais sujeitas as pressões dos interesses da iniciativa privada, o 

que pode resultar na concessão de licenças e autorizações para projetos não 

sustentáveis. 

Os órgãos locais não participam da construção das instruções técnicas para 

elaboração desses estudos, sendo reduzida também sua contribuição em outras etapas 

não menos importantes como sua análise, aprovação e monitoramento, e especialmente 

naquelas que possam envolver planejamento.  

De acordo com Glasson e Salvador (2000), os departamentos (ou secretarias) 

ambientais locais usualmente não lidam com análise de estudos de impacto ambiental 

ou de controle de poluição. Eles se atem basicamente ao licenciamento de projetos e 

construções, situação essa que pouco evolui em relação ao inicio da década de 90 na 

imensa maioria dos municípios.  

Embora considerados elevados pela iniciativa privada, as taxas de 

licenciamento cobradas pelas municipalidades aos empreendedores não cobrem os 

custos inerentes ao processo. Por outro lado, tendo que direcionar recursos extras para 

montar e manter essa estrutura necessária, de forma a atender os requisitos da 

municipalização do processo de licenciamento, o município deixa de canalizá-los para 

outras áreas não menos importantes, como Saúde e Educação.  

Deve ser levada ainda em consideração a grande rotatividade de técnicos, 

havendo dificuldade na manutenção da equipe de licenciamento por um bom período de 

tempo. Convive-se também usualmente com a falta de gestores e lideranças locais com 

capacidade e conhecimento para poder participar e contribuir efetivamente com o 

licenciamento, sendo tais aspectos grandes obstáculos ao bom andamento do processo. 

Pelo lado do Estado, além de continuar a manter obrigatoriamente uma 

estrutura adequada para licenciar os empreendimentos de maior impacto poluidor, o 

órgão seccional (OEMA) não pode deixar de investir também em mecanismos e 

estrutura de monitoramento do licenciamento que passou a ser feito pelos municípios, 
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sob pena de perder o controle do processo e não ter o feedback necessário para as 

correções e adequações exigidas, inclusive a revisão de processos e licenças. 

Em se tratando de projetos mais impactantes, o sistema de licenciamento no 

Rio de Janeiro apresenta - a despeito da pretendida municipalização - um elevado grau 

de centralização. Esse fato pode ser constatado na medida em que o INEA acumula 

grande parte das funções e responsabilidades no processo, sendo o órgão que conduz o 

licenciamento e emite a licença, além de realizar atividades de fiscalização e 

monitoramento. No que se refere aos processos que envolvem EIA, ao órgão também é 

atribuída a função de preparar a Instrução Técnica que orientará o Estudo, bem como 

pela avaliação e aprovação (ou não) deste.  

Essa centralização pode também ser constatada do ponto de vista da 

participação efêmera das demais instituições e organizações que não as governamentais 

no processo de licenciamento. Se a lei não determinar e forçar a necessária coordenação 

com outras agências inerentes ao processo bem como a participação pública, toda a 

autoridade e responsabilidades referentes ao Estudo e seus desdobramentos ficarão 

concentradas nessa única Agência (GLASSON e SALVADOR, 2000). 

Para os casos de empreendimentos e projetos cuja iniciativa seja do próprio 

Estado, essa centralização pode se tornar ainda mais extrema e danosa, pelo conflito de 

interesses que implica: o poder público é o proponente e concomitantemente é 

responsável pelo licenciamento e emissão da respectiva licença. Situação essa que pode 

ocorrer analogamente no nível local, em projetos da própria Prefeitura a serem 

licenciados pelo órgão de meio ambiente municipal.  

Os órgãos seccionais locais são geralmente pouco aparelhados e seus técnicos 

dispõem de poucos recursos a sua disposição, incluindo carência de sistemas de 

informação e de auxílio de outros instrumentos de gestão, como o Zoneamento 

Ecológico Econômico, sistemas de informação ambiental, Gerenciamento Costeiro, 

entre outros (ABEMA, 2013).  

Considerando que o licenciamento é um processo por definição participativo 

ou público, mesmo sendo conduzido pelo Estado, seu embargo pode ser solicitado – ao 

menos teoricamente - por qualquer cidadão. Isto vem acontecendo com certa frequência 

nos últimos anos através de ações públicas através do MP, com base em argumentos 

como o não atendimento de restrições das licenças, carência de dados e de informações 

básicas e relevantes, fundamentais aos estudos ambientais pertinentes, e mesmo por não 

seguimento da liturgia recomendada para o processo.  
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Portanto, com tantas questões ainda pendentes depreende-se que o tão 

necessário aperfeiçoamento do modelo atual não pode ser restrito a uma questão de 

simples transferência de responsabilidade do licenciamento ambiental para as 

instâncias/jurisdições locais, geralmente pouco capacitadas. 

Para produzir na prática os benefícios que a teoria prediz, a descentralização 

precisa fazer mais do que simplesmente transferir a autoridade e a responsabilidade de 

uma instituição (instância) para a outra. A agência delegada necessita desenvolver a 

capacidade profissional, e dispor dos recursos financeiros e do suporte politico para 

desempenhar essas novas responsabilidades adequadamente (Puppin de Oliveira, 2002).   

Há, portanto necessidade de mudanças estruturais em um sistema burocratizado, pouco 

participativo e pouco transparente, onde a tomada de decisão passa longe dos setores 

mais afetados pelas mudanças e impactos provenientes da implantação dos projetos.  

Usualmente ações integradas entre os setores governamentais envolvidas são 

muito difíceis por requerem um tipo inovador de governança para que os programas 

possam avançar. Esses aperfeiçoamentos necessários devem envolver o estabelecimento 

de uma nova cultura de cooperação e de integração através das instâncias 

governamentais e entre stakeholders, cultura essa que ainda está por ser estabelecida de 

maneira apropriada na região (MARRONI E ASMUS, 2013).   

 

 

4.4 A Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011 

 

De acordo com a CNI (2013), os principais problemas enfrentados pelas 

empresas no licenciamento são o excesso de exigências e condicionantes, a falta de 

clareza na regulamentação, a falta de preparo dos técnicos ambientais, a falta de 

informações sobre os processos de licenciamento e a falta de fiscalização. Destaca ainda 

a urgência na mudança da legislação ambiental brasileira e na estrutura dos órgãos 

competentes, para que o licenciamento se torne de fato um instrumento mediador de 

interesses e conflitos e fomentador do desenvolvimento sustentável.  

Por outro lado, o setor privado tende a gastar pouco, realizando estudos pobres 

e inadequados, implicando em licenciamentos com muitas condicionantes e seus  

consequentes atrasos, além do aumento dos respectivos custos. 
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Visando a aperfeiçoar a gestão ambiental e minimizar os conflitos devido às 

sobreposições de atuação dos órgãos do SISNAMA, o exercício da competência comum 

para a proteção do meio ambiente, prevista no art. 23 da Constituição da República foi 

regulamentado pela Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que 

disciplinou a repartição das atribuições e o regime de cooperação federativa (MPRJ, 

http://www.mprj.mp.br/areas-de-atuacao/meio-ambiente/orgaos-ambientais/, acesso em 

3 de agosto 2013).  Esse marco regulatório define ainda que a proteção, defesa e 

conservação do meio ambiente deverão ser obtidas por meio da gestão descentralizada, 

democrática e eficiente. 

Entre outras questões inovadoras, a LC 140/11 especifica as formas de atuação 

do poder público através da repartição por meio de convênios e/ou delegação de ações 

administrativas entre os diversos entes do SISNAMA, visando à implementação da 

PNMA. Também veio dar melhor compreensão a Resolução 237/97 do CONAMA, que 

dispõe sobre o licenciamento ambiental e as competências dos entes federativos, 

evitando a sobreposição de atuação entre os vários agentes envolvidos no licenciamento 

(SOUZA e ZUBEN, 2012). 

Levando em consideração a existência de especificidades inerentes a cada 

unidade da Federação, o Art. 9º da Lei 140/11 especifica que os Conselhos Estaduais de 

Meio Ambiente devem regulamentar as tipologias de atividades causadoras de impacto 

ambiental de âmbito local, observando os critérios: porte, potencial poluidor e natureza 

da atividade (disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm, 

acesso em 2 de julho de 2014).  

O setor privado entende que um dos grandes complicadores do atual processo 

de licenciamento é justamente a incompatibilidade que se verifica entre leis estaduais e 

municipais, incluindo inúmeras normas que foram tacitamente revogadas ou perderam 

sua eficácia diante da superveniência de outras, de igual ou diferente natureza, mas que 

continuam a ser aplicadas por algumas autoridades, causando grande insegurança 

jurídica (CNI, 2013). 

Não obstante, as empresas consideram que na aplicação da Lei ainda ocorre 

grande dubiedade citando como exemplos dispositivos da CONAMA 237/97 que 

perderam sua eficácia após o advento da LC 140/11, mas que permanecem ainda em 

plena vigência. Segundo o setor privado, fatos como esse justificam o não cumprimento 

do papel dessas regulamentações, ou seja, o de compatibilizar os processos de 

licenciamento em todo o país. O relatório da CNI sustenta ainda que, apesar da 
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repartição constitucional de competências legislativas atribuir aos demais entes 

federativos a possibilidade de atender suas especificidades, é fundamental que a União 

compatibilize minimamente algumas regras e procedimentos, pois somente assim será 

possível combater as desigualdades regionais e evitar a “competição ambiental nefasta” 

entre estados e municípios (CNI, 2013).  

De acordo com vários setores envolvidos no sistema ambiental, há grande 

disponibilidade (às vezes até excesso) de leis e não faltam instrumentos para alavancar o 

processo de licenciamento ambiental. A maior dificuldade se encontra na sua 

operacionalização e cumprimento. Pereira (2004) propõe a responsabilização dos 

responsáveis pelos estudos ambientais, sendo esse paradigma atualmente sendo aplicado 

no Rio de Janeiro, com a obrigação de responder pelos impactos segundo a Lei de 

Crimes Ambientais.   

 

 

4.4.1 A Descentralização do Licenciamento pelos Estados e seus Respectivos 
Órgãos Ambientais (OEMA´S) 

  

Muitos Estados se adiantaram na busca pela agilização de seus respectivos 

sistemas de gestão ambiental, sendo um exemplo o Estado de São Paulo, que procurou 

adotar um modelo mais simplificado de licenciamento ambiental (Figura 27) 

(KIRCHOFF, 2007).  
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Figura 27: Fluxograma (simplificado) do modelo de licenciamento ambiental no Brasil, com base no 

estado de SP. 
Fonte:  Kirchhoff, (2007) 
 

Tendo em vista a premência de se agilizar especificamente o processo de 

licenciamento, outros Estados brasileiros vêm procurando regulamentar procedimentos 

mais expeditos e simplificadores, a exemplo do que foi feito no Rio de Janeiro com a 

introdução de instrumentos como a Certidão Ambiental (CA), Licença Ambiental 

Simplificada (LAS); Licença de Operação e Recuperação (LOR), entre outros.  

Guardando suas respectivas particularidades e diferenças, vários estados 

(incluindo o Rio de Janeiro) também optaram pela descentralização de seus sistemas 

através da transferência de parte da competência pelo licenciamento para as jurisdições 

locais (municípios). 

De acordo com Lima (2013) um grande número de Estados da Federação já 

dispunha de legislação disciplinando a descentralização do licenciamento ambiental, 

sendo possível concluir que a LC-140 veio atender aos anseios, quanto à forma dessa 

descentralização. Na realidade, com base nessa LC, boa parte desses estados já tem 

algum programa de descentralização do licenciamento ambiental, ou está em fase de 

aprovação (Tabela 4). Conforme sustenta ainda Lima (2013), considerando o interesse 

Licenciamento ambiental 

EIA (considera todas 

alternativas locacionais) 

Análise de 

Risco 

Licença Prévia (LP)            

Aprovação da localização 

Avaliação Ambiental Preliminar (não 

considera de alternativas 

locacionais) 

Licença de 

Instalação(LI) 
Análise de 

Risco 

Licença de 

operação(LO) 

   NA

   SP

A

A

  NA

   SP
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mútuo, tanto dos Estados quanto por parte dos municípios sua implementação não 

deverá trazer grandes dificuldades para a maioria dos Estados. 

 

  Reg. de Descentralização 
Regulamentação da LC-
140 

Estados Data Norma Legal Data 
Norma 
Legal 

Acre 
Convênio apenas com a   

01/02/2013 
Portaria 
IMAC 03* Capital do Rio Branco 

Alagoas*         

Amapá 14/04/2009 Res. COEMA 11 Não regulamentou ainda 

Amazonas Não houve 15/04/2013 
Res. 
CEMAAM 
15 

Bahia 30/01/1998 Res. CEPRAM 3925 Não regulamentou ainda 

Ceará 10/12/1998 Res. COSEMA 20     

Espírito Santo Não houve 24/08/2012 
Res. 
CONSEMA 
05 

Goiás 02/02/2011 Res. CEMAm 04 22/02/2013 
Res. 
CEMAm 10

Maranhão Não houve 05/12/2012 
Res. 
CONSEMA 
03/2013 

Mato Grosso 21/02/2008 Res. CONSEMA 04     

Mato Grosso do Sul         

Minas Gerais 30/10/2006 Del. COPAM 102 
Mantém em vigor 
 Deliberação anterior 

Pará*         

Paraíba Não houve 05/02/2013 
Res. 
COPAM  
3458 

Paraná 
Convênio apenas com o 
 município de Curitiba 

Em fase de aprovação 

Pernambuco 
Apenas o município de Recife 
 por acordo de cooperação 

Convênios individuais 
aprovados 
 pelo Conselho 
individualmente 

Piauí 2010 
Habilitação Individual 
por decisão do 
Conselho 

Não regulamentou ainda 

Rio de Janeiro 2007 Decreto 40.793* 17/08/2012 
Res. 
CONEMA 
42 

Rio Grande do Sul 24/05/2005 CONSEMA 102 16/04/2012 
CONSEMA 
269 

Rio Grande do Norte 2009 Resolução CONEMA 04 Não regulamentou ainda 

Rondônia*         
Roraima*         
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Santa Catarina*         
São Paulo 2009 Del. 33/2009     

Sergipe 29/04/2005 Res. CONSELHO Não regulamentou ainda 

Tocantins*         
 
Tabela 4 - Estágio de descentralização dos Estados para os município pelas unidades federativas no 

Brasil 
Fonte: Lima, (2013) com base nos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e Agências Estaduais 
Ambientais 
* Estados que até o fechamento da pesquisa de Lima (2013) não haviam fornecido as informações 
solicitadas. 
 
 

4.4.2 O exemplo da descentralização no Rio de Janeiro 

 

De acordo com Pereira (2004), o licenciamento ambiental no Estado do Rio de 

Janeiro se iniciou na década de 70, com a instituição do Sistema de Atividades 

Poluidoras (SLAP). Operado pela antiga FEEMA, esse sistema vigorou por mais de 30 

anos até a edição do atual Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado do Rio de 

Janeiro (Decreto Estadual nº 42.159/09 que instituiu o SLAM). 

No RJ, atualmente o licenciamento ambiental é conduzido e supervisionado 

pelo órgão ambiental estadual responsável, o INEA, órgão executivo da Secretaria do 

Ambiente. 

De acordo com o INEA (2014), as atividades de controle de poluição têm um 

papel relevante no funcionamento do sistema ambiental, sendo que dentre os 

procedimentos básicos de controle ambiental (e do SLAM) destacam-se o 

licenciamento, a fiscalização e o monitoramento. Através do SLAM foram realizadas 

alterações de cunho estratégico, tático e operacional no processo de licenciamento 

ambiental então em uso, com a vistas a agilizar o processo de licenciamento e também à 

modernização da gestão ambiental no estado do RJ, incluindo medidas para 

aprimoramento, padronização e simplificação de procedimentos de análise e emissão de 

licenças, autorizações, certidões e certificados ambientais. 

As medidas de descentralização do licenciamento (implícitas no corpo da 

PNMA e agora amparadas pela promulgação da LC 140/11) que vêm sendo aplicadas 

prioritariamente pelo sistema de gestão ambiental em uso desde 2007 no Estado do Rio 

de Janeiro possuem como objetivo primordial agilizando o atual processo através de 

uma proposta de sua capilarização, com o incremento da participação das jurisdições 

locais no processo.  
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O INEA (2014) afirma ainda que essa iniciativa insere-se no âmbito da 

municipalização da gestão ambiental, pois busca gerir com maior eficiência os recursos 

ambientais de interesse local. A maior proximidade do gestor com os problemas 

ambientais permite efetivamente uma melhor visualização e controle dos impactos, bem 

como o aproveitamento do conhecimento local, que frequentemente indica a melhor 

solução para os conflitos gerados. 

Através dessa mudança no modelo utilizado até a década passada o Estado do 

RJ visa a atingir uma gestão ambiental mais eficiente, baseada na “capilarização” das 

ações do poder público, obtendo uma atuação mais harmônica dos órgãos envolvidos, e 

incluindo uma melhor alocação dos investimentos (INEA, 2014). 

Com isso, o licenciamento pode trazer impactos positivos em cadeia para 

todos os setores da administração municipal e para a população local (BUARQUE, 

1999).  

Buarque (1999) destaca por outro lado que com a municipalização do 

licenciamento a população é beneficiada ainda com mais visibilidade, transparência e 

democratização dos processos decisórios, visto que participa como sociedade civil dos 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Ainda segundo Buarque (1999), é essa 

participação que pode garantir aos setores representados opinar e decidir sobre a 

localização, instalação e operação de empreendimentos potencialmente poluidores, 

ampliando também as possibilidades de mediação de conflitos e de luta pelo controle 

ambiental. 

No Estado do Rio de Janeiro, a regulamentação da LC 140/11 foi realizada de 

forma complementar através da Resolução CONEMA nº 42/2012. Essa Resolução 

dispõe sobre as atividades causadoras ou que possam gerar impacto ambiental a nível 

local, definindo as condições que caracterizam o licenciamento de âmbito municipal no 

Estado do Rio de Janeiro. Remetendo as determinações da LC 140/11, ela também fixa 

normas gerais de cooperação federativa nas ações administrativas decorrentes do 

exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à 

proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer de suas formas. 

O primeiro Decreto Estadual para disciplinar o procedimento de 

descentralização da fiscalização e do licenciamento ambiental mediante a celebração de 

convênios com municípios do Rio de Janeiro foi publicado em 2007. De acordo com 

esse Decreto, poderiam atuar no licenciamento os órgãos locais que possuíssem 
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órgão/entidade ambiental competente devidamente estruturado e equipado (Decreto 

Estadual nº 40.793/2007). 

Dentro do novo modelo foram criadas classes distintas para enquadramento 

das atividades instaladas no Estado, de acordo com o porte e o potencial poluidor 

(INEA, 2014). Essa regulamentação objetiva a atender o disposto na Lei Complementar 

140/11 quanto a exigência de definição necessária por parte de cada Estado quanto a 

tipologia dos impactos a serem causados pelas atividades econômicas.  

O Decreto de 2007 foi posteriormente revogado pelo Decreto nº 42.050/09, e 

em seguida alterado pelo de nº 42.440/10, nele estabelecendo-se a possibilidade de o 

INEA celebrar convênios com os municípios do Estado do Rio de Janeiro, a eles 

transferindo em casos específicos às atividades referentes ao licenciamento ambiental. 

Esses casos específicos dizem respeito aos projetos nos quais os impactos ambientais 

sejam locais, bem como se o empreendimento for classificado como de pequeno ou 

médio potencial poluidor (ver Tabela 6).  

A Resolução do INEA nº 12/2010, por sua vez, trouxe o caráter normativo ao 

repasse dos empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental pode ser 

transferido aos municípios por meio de convênio. Segundo essa Resolução, os 

empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento pelos municípios conveniados 

são determinados de acordo com os critérios técnicos de porte e potencial poluidor, nos 

termos do Decreto nº 42.159/2009 e da Normativa MN-050 R-5, que define a 

Classificação de Atividades Poluidoras, observando a equipe técnica existente no 

município responsável pelo licenciamento ambiental. Aprovada pela Resolução 

CONEMA nº 23/2010, a MN-050 R-5 estabelece ainda a classificação das atividades 

poluidoras (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Definição da Classe em função do Potencial poluidor x Porte do empreendimento. 
Fonte: INEA, 2014. 
 

Conforme o art. 5º da Resolução, órgão ambiental capacitado é aquele que 

possui técnicos próprios, à disposição ou em consórcio, devidamente habilitados e em 

número compatível com a demanda das ações administrativas de licenciamento e 

fiscalização ambiental de competência do ente federativo.  

Ainda de acordo com o Decreto do INEA (42.159/2009), somente os 

municípios que atenderem a condições mínimas, como dispor de Conselho de Meio 

Ambiente ativo, Fundo de Meio Ambiente, Código Ambiental e equipe técnica 

compatível, poderão celebrar Convênio com o Estado e empreender o licenciamento por 

conta própria, guardando as restrições estabelecidas pelo Convênio.   A extensão da 

responsabilidade pelo licenciamento varia de acordo com a capacidade e com as 

características de cada município, estabelecida pelo instrumento de Convênio, 

município a município. 

Assim, a inexistência de órgão ambiental capacitado e/ou de Conselho 

Municipal de Meio Ambiente ativo enseja a instauração da competência supletiva do 

Estado para o desempenho das ações administrativas municipais até a sua criação e 

pleno funcionamento (INEA, 2014). 
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Uma fragilidade encontrada por Marroni e Asmus (2013) foi a falta de 

informação para o público como também de recursos adequados para efetivar o 

licenciamento, incluindo o “enforcement” no atendimento das restrições contidas nas 

licenças. Por esse ângulo, a tendência de descentralização presente no modelo brasileiro 

demonstra-se como um fator positivo. É recomendável dar-se continuidade ao processo 

de descentralização para que o processo se torne mais democrático e eficiente.  

Com exceção de alguns municípios economicamente mais relevantes (e que 

dispõem de mais recursos) como os da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, boa 

parte das atividades potencialmente mais danosas e geradoras de impacto ambiental - 

bem como qualquer tipo de empreendimento em cerca da metade dos municípios 

fluminenses de pequeno porte - os projetos e empreendimentos continuam a ser 

licenciadas pelo órgão estadual competente no RJ (INEA, 2014).  

 

 

4.4.3 Estado da Arte do Licenciamento com a Descentralização no RJ  

  

A transferência da titularidade pelo licenciamento foi feita em espaço de 

tempo relativamente curto, seguindo um modelo implementado de cima para baixo, a 

partir de uma iniciativa do poder executivo do Estado do RJ. De acordo com Lima 

(2013), o processo de descentralização do licenciamento ambiental no Estado do Rio de 

Janeiro, em especial, se deu de forma "forçada", através de Decreto estadual, ao 

contrário da maioria dos outros estados que tiveram sua descentralização estabelecida 

por meio de resoluções de seus conselhos de meio ambiente. 

Para que o processo fosse acelerado foram utilizados mecanismos de incentivo 

econômico como ICMS Ecológico, bem como condicionando repasses de recursos do 

Estado aos municípios, ao atendimento de determinados aspectos pré-condicionantes, 

como a existência no município de Conselho, Código e Fundo municipais de Meio 

Ambiente. Em poucos anos, uma parcela significativa dos municípios no RJ implantou 

seus respectivos sistemas, embora não se tenha encontrado registros de que essa 

importante mudança tenha implicado na redução da morosidade dos processos e na 

melhoria de atuação do poder público e da prestação de seus serviços. 

De acordo com o INEA (2014), a partir de um processo iniciado no fim da 

década passada, uma boa parte dos municípios fluminenses já se encontra apta em maior 
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ou menor grau a proceder ao licenciamento. Em 2013, 48 municípios estavam operando 

o licenciamento enquanto que os 44 restantes não o faziam. Observa-se pelo gráfico da 

Figura 28, que os números não se alteraram muito significativamente nos últimos anos, 

e que, desde 2007, o ritmo de habilitações veio se reduzindo ano a ano, acabando por se 

estabilizar em um patamar onde cerca de metade dos municípios licencia e a outra 

metade não. 

 
Figura 28: Evolução dos municípios habilitados ao licenciamento (2007-2013). 
Fonte: INEA, 2014 
 

Essa redução pode ter ocorrido por incapacidade dos municípios em assumir a 

responsabilidade pelo licenciamento e/ou mesmo por seu desinteresse em atender as 

condições mínimas exigidas pelo Estado para que isso ocorresse.  

De acordo com o INEA (2014), a equipe mínima de técnicos para proceder ao 

licenciamento um empreendimento de baixo impacto, em município pequeno, é de 

quatro profissionais, devendo atingir a 20 profissionais de varias especialidades em 

municípios grandes, e em se tratando de empreendimentos de alto impacto poluidor. O 

custo implícito para criar uma estrutura mínima capaz de proceder adequadamente ao 

licenciamento ambiental é extremamente alto, especialmente  considerando-se a baixa 

capacidade de investimentos das prefeituras brasileiras, situação essa ainda agravada em 

casos de municípios de pequeno porte.  

Deve-se ainda levar em conta que o licenciamento ambiental não se resume a 

analisar o processo e emitir uma licença. Ele envolve aspectos de definição de escopo, 

análise e discussão do projeto, avaliação dos impactos, ações de remediação, 

fiscalização, monitoramento, entre tantas outras. Ou seja, para que seja realmente eficaz 
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demanda investimentos de tempo e de recursos diversos, condições essas usualmente 

não disponíveis.  

Alguns municípios assumiram a responsabilidade pelo licenciamento 

basicamente como um instrumento para fortalecimento do seu poder politico como é o 

caso do Município de Macaé: assinou o Convênio sem adquirir a devida capacidade 

técnica e sem pessoal qualificado para exercer o licenciamento.  

De acordo com Lima (2013), o aumento no número de licenças ambientais 

emitidas em todo o Estado do RJ não garante que tudo esteja funcionando estritamente 

de acordo com os parâmetros legais, em função dos interesses políticos que atuam de 

forma mais incisiva no âmbito dos municípios. Ainda assim, o aumento do número de 

atividades licenciadas, seja na área da construção civil, da indústria ou da prestação de 

serviços, indica que ao menos a possibilidade de controle sobre essas atividades 

potencialmente poluidoras aumentou. 

Segundo Lima (2013), o melhor indicador do acerto da política de 

descentralização do Estado do RJ, obtido ao longo dos últimos anos desde a sua 

implementação seria a indiscutível qualificação dos quadros técnicos dos municípios, e 

o aumento quantitativo dos servidores atuando na proteção ambiental. Não obstante, 

com poucas exceções, os municípios fluminenses ainda não se encontram devidamente 

preparados para analise ambiental e avaliação de impactos, muito menos para a 

fiscalização necessária ao processo. 

Além dos municípios não conveniados, boa parte do licenciamento das 

atividades e projetos continua sob a égide do Estado, pois ainda cabe ao Estado licenciar 

justamente os que possam causar mais impactos ambientais, que incluem os projetos 

que necessitam a elaboração de um EIA/RIMA (INEA, 2014). Mesmo no atual processo 

de municipalização, projetos sujeitos a EIA/RIMA no estado do RJ são de competência 

e condução exclusivamente estadual, em todas suas fases, incluindo a elaboração do 

escopo e das Instruções Técnicas, como no caso de terminais portuários, o COMPERJ e 

outros empreendimentos de maior impacto poluidor.  

Outras etapas fundamentais como monitoramento e fiscalização pós-

licenciamento – que incluem a verificação de medidas mitigadoras e compensatórias 

geradas como alternativas aos impactos dos empreendimentos – ainda são tratados de 
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forma secundária, o que contribui para reduzir a eficiência geral do processo, e muitas 

dessas medidas são sequer implementadas. 

No âmbito dos municípios, os projetos são avaliados no licenciamento 

prioritariamente do ponto de vista urbanístico e de uso do solo. Nesse caso há 

basicamente dois tipos, sendo um de licença de projeto e outro de obras. Nos municípios 

conveniados com o Estado há também a análise ambiental, geralmente restrita a 

empreendimentos cujo impacto ambiental/poluidor seja reduzido ou insignificante, 

como um comércio ou empreendimento imobiliário de menor abrangência.  

No caso de empreendimentos que são licenciados pelo Estado ou União, o 

empreendedor deve juntar ao processo de licenciamento na Prefeitura essas licenças 

ambientais obtidas junto ao órgão ambiental competente, INEA ou IBAMA, 

respectivamente.  Há ainda ocasiões em que o empreendimento é dispensado ou tem 

licença ambiental do tipo simplificado por possuir impacto considerado insignificante. 

Vale salientar que em muitos casos, pelas dificuldades de informação e acesso, carência 

geral de recursos e de fiscalização e de incentivo à legalização, não há qualquer tipo de 

licenciamento e o empreendimento é feito de maneira não legalizada, irregular, 

especialmente em áreas mais periféricas afastadas do centro urbano, geralmente não 

formais e onde a fiscalização é bem mais precária. Áreas impróprias são ocupadas 

irregularmente, com consequências nocivas ao meio ambiente e a saúde pública 

(Figuras 29 e 30).  

  

 
Figura 29 e 30: Edificação em APP do manguezal de Manguinhos (Búzios, RJ) junto a exemplares 

de mangue branco. Figura 30 - Muro construído rente ao espelho d'água de um valão, 
fechando a passagem e dificultando a circulação de água.  

Fonte: Soffiati, (2014)  
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O processo de licenciamento ambiental (Figura 31) pode ocorrer em paralelo 

ou inserido no processo convencional de licença na Prefeitura, onde se procede à 

verificação de critérios urbanísticos e de uso do solo, bem como atendimento de outras 

exigências locais, como o pagamento das taxas devidas.  
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MODELO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO RIO DE JANEIRO
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Figura 31: Fluxograma Simplificado do Modelo de Licenciamento Ambiental no Estado do 
Rio Janeiro com base na Descentralização para os Municípios 
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5. CONSIDERAÇÕES REFERENTES À COSTA DO BRASIL E DO RIO DE 

JANEIRO 

   

5.1 Gestão da Costa  

 

A Zona Costeira brasileira, estabelecida como patrimônio nacional no § 4° do 

art. 225 da Constituição Federal, compreende uma faixa que se estende por mais de 

8.000 km voltados para o Oceano Atlântico, levando em conta os recortes litorâneos 

(BRASIL, 1988). 

De acordo com o IBAMA (2013), o ambiente costeiro e marinho abriga um 

mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental. Ao longo do litoral, alternam-se 

mangues, restingas, campos de dunas, estuários, recifes de corais, praias, costões 

rochosos, marismas, banhados, áreas alagadas e lagunas que abrigam inúmeras espécies 

de fauna e flora, muitas delas endêmicas e algumas ameaçadas de extinção. Os únicos 

ambientes recifais do Atlântico Sul ocorrem na costa brasileira. Nessa região 

encontram-se também as maiores manchas residuais da Mata Atlântica, inclusive sua 

maior manifestação contínua, apresentando biodiversidade superior à da Floresta 

Amazônica. 

A macrorregião Sudeste apresenta as densidades mais altas na zona costeira, 

sendo que o Estado do Rio de Janeiro apresenta o maior número de municípios costeiros 

com densidades superiores a 1.000 hab/km2, como é o caso da própria capital, de 

Niterói, dos municípios da Baixada fluminense e da periferia da região metropolitana do 

Rio de Janeiro (IBGE, 2010). 

De acordo com Brasil (2008), considerando os dados do IBGE para período de 

1991 a 2000, o movimento de interiorização da urbanização e tendência de 

desconcentração populacional e da formação de novas territorialidades urbanas não 

metropolitanas no interior do País, parece não ter afetado a concentração populacional 

na zona costeira. Alguns municípios costeiros apresentam as mais altas taxas de 

crescimento populacional, havendo na realidade uma ampliação do contingente 

populacional residindo nas áreas urbanas dos municípios da zona costeira brasileira. A 

influência de tamanha pressão populacional não se restringe aos centros urbanos e se faz 

sentir fortemente nas suas periferias, com grandes prejuízos socioambientais. 
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De acordo com IBAMA (2013), mesmo áreas costeiras remanescentes de 

baixo adensamento demográfico, habitadas por comunidades tradicionais, estão sendo, 

gradativamente, incorporadas à economia de mercado. Segundo o Instituto POLIS 

(2014), essa perda de identidade também está associada a uma intensa valorização 

imobiliária do território litorâneo, fruto do modelo veranista, vem provocando processos 

de impactos ambiental e sociocultural que desestruturam os modos de vida e o 

patrimônio das populações mais pobres. A especulação imobiliária contribui para o 

deslocamento de populações locais (pescadores, agricultores e extrativistas) de seus 

locais de moradia por gerações devido à perda dos rendimentos de suas atividades 

tradicionais. Parte dessa população termina sendo expulsa de suas moradias, indo viver 

em condições precárias, e passando a se sustentar por meio de subempregos associados 

à atividade turística ou em domicílios de uso ocasional. Em Búzios, pescadores há 

gerações trabalham hoje como caseiros e suas esposas como domésticas em 

condomínios e residências de veraneio (OBRACZKA, 2008). Como agravante, uma 

considerável parcela desses indivíduos passa então a residir em áreas de menor custo e 

habitabilidade, se tratando muitas vezes de parcelamentos irregulares. São localidades 

geralmente frágeis em termos ambientais, como beira de córregos, encostas, dunas, 

várzeas inundáveis e áreas de proteção dos mananciais, e essa ocupação acaba 

contribuindo para a degradação ou até para sua destruição (IBAMA, 2013).  

De acordo com Becker (1997), na implementação de políticas públicas deve-

se impedir a queda dos circuitos de economia tradicional que sustentam grande massa 

de população local bem como a formação de enclaves (guetos) de bem-estar gerados 

pelos grandes projetos, que fomentam a escalada da violência e da prostituição, 

exigindo grandes investimentos para segurança, remediação e controle. 

Ao longo de toda a costa do Brasil e do Rio de Janeiro em particular o 

desenvolvimento econômico e a expansão urbana vêm sendo feitos às expensas da 

ocupação de áreas e sítios geológica e biologicamente importantes. Cenários e paisagens 

naturais costeiras de grande relevância, provedoras de serviços ambientais, vêm 

perdendo espaço de forma sistemática para empreendimentos e atividades econômicas 

variadas, através de aterros de lagoas, ocupação de restingas, dunas, costões, áreas 

estuarinas e manguezais.  O uso público dessas áreas junto ao litoral vem sendo também 

restringido por sua privatização e mesmo pela perda da possibilidade de desfrutar esses 

cenários naturais, seja por impossibilidade de acesso ou pela interposição de obstáculos 

na paisagem. De acordo com Becker (1997), o ambiente costeiro não deve ser entendido 



71 
 

 
 

apenas como ecologia, mas como um produto de interação sociedade-natureza tomando-

se, entre outras, medidas prioritárias no sentido de limitar a privatização de praias, 

implantar estruturas de proteção contra a poluição e prover a infraestrutura de 

saneamento urbano, além de avaliar previa e sistematicamente os sítios onde se 

localizarão os projetos de desenvolvimento para impedir a destruição ambiental.  

Embora protegidos pela legislação vigente, boa parte da área de manguezal foi 

eliminada pela expansão urbana, portuária, agroindustrial e turística, principalmente nos 

litorais nordeste e sudeste (Brasil, 2010). Ainda segundo o MMA (BRASIL, 2010), 

estima-se que, aproximadamente, 25% dos manguezais estejam destruídos, tendo como 

principais causas a aquicultura e a especulação imobiliária. 

Em 2003, o INEPAC do RJ promoveu o tombamento de duas áreas naturais 

em Armação dos Búzios tentando de certa forma salvaguardar as exuberantes paisagens 

regionais ameaçadas pela especulação imobiliária (MANSUR et al, 2006; INEPAC, 

2003). 

Em 2012, o INEA criou o Parque Estadual da Costa do Sol (PECS), um 

mosaico de áreas protegidas e unidades de conservação que se estende desde Araruama 

até o cabo de Búzios, visando a proteger parte dessa importante biodiversidade e 

ecossistemas ameaçados por intensa ação antrópica. Essas iniciativas visam a ajudar a 

preencher uma lacuna no Brasil com relação à política de proteção de sítios marinhos e 

costeiros. De acordo com o IBAMA (2013), somente 0,1% e 4,6%, respectivamente dos 

ambientes marinhos e costeiros se encontram em UC’s de proteção integral (sendo 1,4% 

e 35,3%, respectivamente em Uso Sustentável).  

De acordo com Jablonski e Filet (2008), a abordagem do tipo “reativa” que 

caracteriza o sistema de gestão costeira no Rio de Janeiro e no Brasil “aparenta ser uma 

característica de países em desenvolvimento que, por diferentes razões, apresenta 

grandes dificuldades em adotar planos de gestão adequados baseados na abrangente 

legislação disponível. De uma maneira geral, pode se constatar que privilegia-se a ação 

corretiva (e de remediação) e não a de planejamento.  

De certa forma, essa realidade é difundida por toda a costa do país, onde as 

ações e iniciativas de gestão ambiental e costeira são geralmente empreendidas “de cima 

para baixo”, constantemente baseadas em instrumentos de comando e controle, modelo 

esse no qual a sociedade civil pouco participa ou influi no processo.  

A composição atual do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro – 

criado para promover a articulação das ações federais na zona costeira visando a 
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implementação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) – é bem 

demonstrativa dessa situação: dos 49 integrantes (entre titulares e suplentes) apenas 

quatro não pertencem a quadros governamentais, sendo 2 da sociedade civil e 2 da 

comunidade científica. Os municípios são representados por apenas um integrante, a 

Associação Nacional dos órgãos municipais de Meio Ambiente (ANAMMA), que 

congrega os representantes das entidades governamentais de meio ambiente a nível 

local em todo o país. (Disponível em http://www.mma.gov.br/gestao-

territorial/gerenciamento-costeiro/colegiados/item/8956, último acesso em 29 de março 

de 2014). 

Segundo Wever et al (2012), a ineficiência e a fragilidade das conjunturas 

institucional e legal resultaram em equívocos de gestão e em uso irregular, um alto grau 

de não atendimento à legislação, conflitos entre os usuários dos recursos, além de tensão 

e desconfiança entre os diferentes níveis e setores governamentais. Crescentes 

demandas para proteção ambiental e regulação do uso do solo resultaram no 

crescimento de conflitos sobre desenvolvimento/crescimento em áreas costeiras e no 

aumento das demandas por maior envolvimento da sociedade no planejamento e por 

mais transparência nos processos de licenciamento de empreendimentos no Rio de 

Janeiro e no Brasil. 

 

 

5.2 Riscos ambientais na zona costeira  

 

A concepção de risco ambiental na zona costeira envolve desde a ocorrência 

de catástrofes naturais e os impactos da alocação de fixos econômicos no território até 

as resultantes das condições sociais de geração de pobreza com reflexo na saúde 

ambiental (IBAMA, 2013).  

Os ecossistemas costeiros são responsáveis por ampla gama de funções 

ecológicas, tais como a prevenção de inundações, de intrusão salina e de erosão 

costeira; proteção contra tempestades; reciclagem de nutrientes e substâncias 

poluidoras; e provisão de hábitats e recursos para uma variedade de espécies explotadas 

direta e indiretamente (BRASIL, 2002). 

A zona costeira brasileira é palco de um processo veloz e intenso de ocupação, 

sendo que os traços gerais do ordenamento do espaço brasileiro se reproduzem nessa 
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zona agravados pela velocidade e pela maior vulnerabilidade dos meios naturais da 

faixa litorânea (MORAES, 1995).  

As inúmeras e consideráveis intervenções humanas ao longo do litoral 

contribuíram para redução das “defesas naturais” e para o significativo aumento dos 

impactos e problemas que atingem a população das áreas urbanas costeiras.  

De acordo com MMA (2008) e IBAMA (2013) o estado do Rio de Janeiro 

(bem como o do Amapá) apresenta mais de 70% da sua população exposta ao risco 

social, grande parte em função da carência de serviços de saneamento adequados nas 

áreas metropolitanas costeiras que abrigam a grande maioria de seus habitantes. Os 

riscos tecnológicos também são elevados, considerando as atividades relacionadas à 

indústria de Petróleo e Gás junto à costa, especialmente pela proximidade das Bacias de 

Campos (ao norte) e de Santos (ao sul), responsáveis por mais de 80% do óleo 

produzido no país.  

 

Figura 32 e 33: Riscos tecnológicos e naturais presentes ao longo de boa parte da extensa costa 
brasileira.  

Fonte: MMA, 2008  
 

Os riscos naturais de enchentes, enxurradas e inundações tem se demonstrado 

maiores nas cidades costeiras. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil 

(SEDEC) desastres naturais associados a chuvas e cheias são os maiores causadores de 

vitimas associadas a um único evento, pelos danos que se processam quase que 

imediatamente e as intervenções antrópicas mostram-se determinantes no agravamento 

das consequências desses fenômenos. O uso e a ocupação das planícies naturais de 

inundação, a obstrução dos cursos d’água por obras hidráulicas inadequadas e pelo 

lançamento de lixo, a impermeabilização dos solos urbanos, entre outras, são ações que 

contribuem para agravar o impacto socioeconômico dos eventos e os problemas com 
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inundações tornam-se cada vez mais frequentes e intensos, acarretando prejuízos de 

ordem social, econômica e ambiental (IBAMA, 2013).  

Em função do crescimento considerável da população que nos próximos anos 

já estará vivendo em áreas costeiras do país, crescimento esse incentivado pela política 

atual de crescimento econômico “a todo custo”, sem o devido planejamento e 

preocupação com os impactos dele advindos, pode-se inferir que os problemas e os 

riscos ambientais tenderão a aumentar nessas áreas. Eles serão maiores caso tal 

crescimento não seja acompanhado por investimentos de infraestrutura necessária para 

atender ao incremento na demanda por serviços básicos e pelo controle da poluição.  

Dentre as ações necessárias destacam-se o provimento de condições 

adequadas de moradia e transporte, de sistemas de esgotos e resíduos, controle de 

erosão e outras muitas intervenções de natureza corretiva (MMA, 2008).  

Entretanto, para se obter melhorias reais a médio e longo prazo deve ser dada 

especial atenção à  implementação de políticas públicas e ações de planejamento, com 

objetivo de incrementar a adequação do uso e ocupação do solo, manejo sustentável dos 

recursos naturais, bem como viabilizar incentivos à proteção de áreas frágeis e outras 

importantes medidas de caráter preventivo.  

Não se trata de tarefa fácil: além da cultura de “curto prazo” e da pouca 

atenção usualmente dadas às atividades de prevenção e de planejamento ambiental na 

conjuntura brasileira, no panorama atual de priorização de ações direcionadas ao 

crescimento econômico, a proteção do meio ambiente foi destinada a um plano mais 

secundário.  

 

 

5.3 A gestão ambiental da costa e interface do licenciamento com o Gerenciamento 
Costeiro (GC) 

 

Considera-se que a atividade de gerenciamento costeiro no Brasil se iniciou a 

partir da Lei n° 6.938/81(PNMA) concretizando-se, posteriormente, com a promulgação 

da Lei n° 7.661/88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), 

elaborado pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). 

A PNGC foi posteriormente colocada sob a égide da área ambiental, 

consolidada por meio da Resolução CIRM n° 01/90 (atualizada pela Resolução CIRM 

n° 05/97), onde são estabelecidos os instrumentos para sua execução. Nesse marco legal 
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reitera-se a necessidade de que o gerenciamento seja feito de forma integrada, 

descentralizada e participativa no que se refere às atividades antrópicas na zona costeira 

bem como a exigência de sua compatibilização com o meio ambiente (IBAMA, 2013).  

Segundo o IBAMA (2013), no que se refere à descentralização e participação 

exigida pelas Resoluções CIRM, referendadas pelo CONAMA, a distribuição de papéis 

entre os diversos atores da zona costeira é de fundamental importância para o 

equacionamento das relações entre eles, bem como o entendimento entre as diversas 

esferas federativas e da sociedade que vive na região, de maneira a estabelecer 

compromissos e critérios de ação.  

A Lei n° 7.661/88 (regulamentada pelo Decreto n° 5.300/04) definiu 

competências específicas e compartilhadas entre as esferas governamentais envolvidas, 

especificando ainda os instrumentos que compõem a gestão costeira no País.  

O MMA, órgão central do SISNAMA, coordena a execução do PNGC, 

articulando ações federais com os governos dos 17 estados litorâneos, por meio dos seus 

respectivos órgãos ambientais (OEMA’s), cujas ações devem ser integradas aos seus 

respectivos municípios (MMA, 2010). De acordo com o MMA, o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC) tem sido implementado pelo Programa Nacional de 

Gerenciamento Costeiro que tem como objetivo preponderante "planejar e gerenciar, de 

forma integrada, descentralizada e participativa, as atividades socioeconômicas na Zona 

Costeira, de forma a garantir sua utilização sustentável, por meio de medidas de 

controle, proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e ecossistemas 

costeiros".  

O MMA é ainda responsável pela elaboração de instrumentos previstos no 

Decreto n° 5.300/04, como o Macro diagnostico da Zona Costeira, no âmbito federal. O 

Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO) e o Sistema de 

Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA) não foram ainda implementados. 

Há ainda instrumentos “integradores” como Relatório de Qualidade do Meio Ambiente 

(RQMA). Em 2013, o IBAMA publicou a versão mais atual com uma seção específica 

destinada aos ambientes costeiros e marítimos e ao GC (IBAMA, 2013).  

O Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI/GERCO) é 

responsável pelas ações federais que se encontram detalhadas no Plano de Ação Federal 

da Zona Costeira (PAF). No PAF estão estabelecidas as ações, responsabilidades e 

arranjos institucionais necessárias para execução e implementação do GC pela Gerência 

Costeira do MMA, que também se responsabiliza pela elaboração de macro diretrizes de 
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ocupação da faixa costeira. Em parceria com a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MMA também coordena o 

Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla), a serem desenvolvidos 

pelos órgãos seccionais competentes, considerando as demandas e especificidades locais 

dos 395 municípios costeiros existente no país.  

De acordo como IBAMA (2013), a estratégia atual para o ordenamento 

ambiental territorial da costa está estruturada de forma a compatibilizar uma governança 

que articule e fortaleça o SISNAMA em parceria com a sociedade civil, sendo a função 

do MMA a provisão de coordenação e suporte técnico para apoiar a gestão costeira e 

marinha em esferas local, regional e nacional.  

De acordo com o MMA (2008), além dos Planos de Intervenção na Orla de 

caráter regional ou local os principais instrumentos para implementação do GC são o 

Zoneamento Ecológico e Econômico da Costa. O ZEE da costa vem sendo elaborado 

com a participação dos Estados (metade dos estados litorâneos já o fizeram), 

correspondendo a 40% do território que abrange a Zona Costeira. Já foram finalizados 

os planos de gestão em 15 dos dezessete estados litorâneos, iniciando-se a 

operacionalização de um sistema de informações, com núcleos nos estados e na 

Coordenação Nacional. Como demandas prioritárias o MMA (2008) enumera a gestão 

de resíduos sólidos, o ordenamento da expansão urbana e da ocupação da orla, a 

proteção de ecossistemas, através da integração de ações intermunicipais e intersetoriais 

(http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/smc-brasil/item/935-

estrutura-e-funcionamento) 

No entanto, resultados práticos dos ZEE’s não são ainda sentidos, como pode 

ser demonstrado por sua não observância em tomada de decisões estratégicas, como na 

definição das novas áreas para exploração de petróleo offshore no país nas últimas 

rodadas de licitação dos blocos (MAGRINI, 2013).  

De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica, o MMA iniciou em 2013 a 

elaboração de seu Planejamento Estratégico (2014 a 2022) e não considerou ações 

prioritárias à proteção do território costeiro e marinho. Ainda de acordo com a 

Fundação, o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo, que já entendeu a 

importância dos oceanos. (http://oglobo.globo.com/opiniao/area-verde-do-mar-

12857860#ixzz350Jq203Q) 

Por outro lado, decorridos quase 30 anos desde a promulgação do Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), constata-se que trata de um instrumento 
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ainda pouco implementado e que atinge um número reduzido de estados e municípios 

do país. Pode ser constatado que sem a inserção dos municípios e o destaque da questão 

urbana torna-se praticamente impossível implementar uma ação eficaz de 

gerenciamento costeiro no Brasil.  

Mesmo tendo algumas cidades brasileiras conseguido desenvolver seus Planos 

locais, contemplando tanto a gestão costeira como a ambiental, não foram criadas leis 

municipais que os tornassem mandatórios nas ações administrativas governamentais. 

Sem o devido suporte legal, os Planos ficam na dependência exclusivamente da vontade 

política dos gestores locais em implementá-los e podem se tornar uma “baixa” 

prioridade de governo (MARRONI E ASMUS, 2013). Um aspecto que não pode deixar 

de ser considerado é que o GC pode se constituir em mais um limitante para as 

intensões políticas e de gestão das autoridades, o que aumenta a (já grande) dificuldade 

em implementá-lo.  

Uma demonstração da falta de prioridade para a questão do gerenciamento 

costeiro pode ser traduzida pelo fato de uma minuta da Lei Estadual de Gerenciamento 

Costeiro ter sido entregue há sete anos ao Deputado Paulo Mello e até hoje aguarda-se a 

sua promulgação (na realidade ela não foi sequer colocada na pauta de votação da 

Assembleia Legislativa do Estado). 

Com relação a todos os Estados da Federação, o estágio atual de 

implementação dos demais instrumentos costeiros também pode ser considerado como 

ainda bem pouco abrangente (Tabela 6).  

 

Estado 
INSTRUMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 

PEGC PMGC SIGERCO SMA RQA ZEEC PGI 

AP Não Não Não Não 2 

PA Não Não Não Não Não Não 5 

MA Não Não Não Não Não 0 

PI Não Não Não Não Não Não 4 

CE Não Não Não Não Não 4 

RN Não Não Não 13 

PB Não Não Não 5 

PE Não 9 

AL Não Não Não Não Não Não 1 
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SE Não Não Não Não Não 2 

BA Não Não Não Não Não Não 3 

ES Não Não Não Não Não 1 

RJ Não Não Não Não Não 16 

SP Não Não Não 4 

PR Não Não Não Não 3 

SC 3 Não Não Não 8 

RS Não Não Não 4 

PEGC - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro; PMGC - Plano Municipal de 
Gerenciamento Costeiro; SIGERCO - Sistema de Informação do Gerenciamento 
Costeiro; SMA - Sistema de Monitoramento Ambiental; RQA - Relatório de 
Qualidade Ambiental;ZEEC - Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro; PGI - 
Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima.  

 
Tabela 6 – Situação de implementação de Instrumentos de Gestão Costeira pelos estados. 
Fonte : IBAMA, 2013. 
 

Especialmente a implementação do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

poderia fornecer o tratamento diferenciado necessário para as áreas de características 

específicas (e notoriamente frágeis como as costeiras) como também contribuiria para 

desonerar em parte a responsabilidade do licenciamento ambiental, uma vez que não 

ocorre em qualquer esfera governamental uma avaliação/licenciamento de projetos e 

empreendimentos - ou mesmo de planos e programas – pelo viés da gestão costeira.  

Com a coordenação nacional do MMA e do Ministério do Planejamento, o 

governo federal vem desenvolvendo o Projeto ORLA de forma a implementar o GC, 

considerando que o mesmo não apresentava avanços há anos desde a promulgação do 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (1988). Foram feitos grandes esforços para 

alavancar esse instrumento através da capacitação de técnicos locais, e com a 

interveniência de uma Comissão Técnica Estadual (CTE), deveriam ser elaborados e 

implementados Planos de Intervenção municipais nas respectivas orlas.  

No RJ, a CTE é formada pelo INEA (OEMA) e pela GRPU/RJ. Nos 

municípios devem ser formados Comitês Gestores locais, com participação paritária de 

todos os setores da sociedade interessados na questão, incluindo usuários públicos e da 

iniciativa privada, entidades governamentais e não governamentais, entre outros (Figura 

34).  
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Figura 34: Arranjo Institucional previsto pelo Projeto ORLA 
Fonte MMA, 2006 
 

Todos os planos de intervenção devem ser apresentados e referendados pelo 

Conselho Gestor e posteriormente por meio de Audiência Pública.  

De acordo com as diretrizes e especificações para desenvolvimento do Projeto 

ORLA (MMA, 2006), além de uma faixa marítima (águas litorâneas adjacentes) e dos 

terrenos de Marinha, ambos de competência da União, parte do território dos municípios 

costeiros está inserida na Faixa Emersa e, portanto na área de atuação do Gerenciamento 

Costeiro. Para orlas não urbanizadas esse limite pode chegar até 200 metros dentro do 

continente, a partir da duna frontal ou final de praia (Figura 35). 

 

 
Figura 35: Limites genéricos definidos para a orla marítima.  
Fonte: MMA, 2006 
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Entretanto a concepção de duna frontal não é usualmente reconhecida pela 

geomorfologia costeira, podendo-se no máximo estimar que essa proposição dos 

gestores esteja se referindo à berma. Mesmo sabendo-se da importância dessa última – 

como área de amortecimento e estoque de areia para grandes ressacas – seus limites não 

são respeitados na prática. Importante ainda salientar que os Planos Diretores 

municipais usualmente desconhecem quaisquer desses limites, não diferenciando as 

áreas de orla das demais áreas continentais, bem como não estabelecendo para elas, 

portanto, critérios específicos de proteção e/ou de uso ocupação mais restritivos.  

De acordo com o IBAMA (2013), somente 84 municípios (ou seja, 20% do 

total de municípios costeiros do país) realizaram seus respectivos Planos (PGI’s). A 

maior parte deles não foi ainda integrada ao arcabouço legislativo local (Lei Orgânica, 

Plano Diretor, Lei de Uso do Solo), ao contrário do que preconiza Becker (1997), ao 

sustentar que não deve haver distinção entre gestão do território costeiro (objeto de 

competência federal) e uso do solo (objeto de outras competências das demais esferas 

de governo). 

Essa carência de compatibilidade também ocorre em relação a outros 

importantes instrumentos de gestão e planejamento, como Planos de Bacia Hidrográfica 

e Planos de Manejo de UC´s.  

Nas áreas de Marinha (33 m de continente da linha da maré de preamar de 

1831) a competência pela gestão cabe à União (através da SPU), permitindo-se aos seus 

cessionários edificarem nelas benfeitorias, muitas vezes sem a interveniência do 

planejamento e/ou licenciamento da jurisdição local. Sem o devido controle, a ação (e o 

interesse) particular se sobrepõe ao interesse difuso em áreas e ecossistemas importantes 

e de fruição pública como praias, costões e manguezais, com consequências ambientais 

nocivas (Figura 36). 
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Figura 36: Terraplenagem de empreendimento em área de área de duna e/ou 1ª berma  
da Praia de Tucuns, Búzios, RJ 
Fonte: própria, 2009 
 

Da mesma forma, outros aspectos inovadores trazidos pelo Projeto ORLA 

como as Unidades de Paisagem se encontram descolados da realidade de planejamento 

ambiental e urbanístico das jurisdições locais, e não sendo, portanto considerados nos 

processos de planejamento, licenciamento e tomada de decisão pelos órgãos municipais.  

No Estado do RJ, o GC está atualmente restrito ao Serviço de Gerenciamento 

Costeiro (GERCO), pendurado na Gerência de Instrumentos de Gestão do Território do 

INEA (GEGET), por sua vez vinculada à Diretoria de Gestão das Águas e do Território 

(DIGAT). Esse departamento não analisa e muito menos interfere no licenciamento de 

projetos, até mesmo porque não há provimento legal para que isso aconteça.  

Embora apresente o maior número de PGI´s (Plano de Gestão Integrada de 

Orla Marítima nos municípios) em relação aos demais estados costeiros, o Estado do RJ 

ainda não dispõe de PEGC, PMGC, SIGERCO, RQA e ZEEC, devendo-se considerar 

que somente a elaboração não signifique necessariamente uma melhoria de gestão. Para 

que os planos de intervenção possam ter força legal devem ser aprovados pelas Câmaras 

locais e mesmo agregados à legislação urbanística e de uso do solo municipal, o que não 

vem ocorrendo (MMA, 2010). Por outro lado, um plano de gerenciamento costeiro 
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adequado necessita de uma forte estrutura de conhecimento da área, capaz de 

demonstrar o risco da insustentabilidade de determinadas localidades da região em 

análise, o que dificilmente ocorre. 

Não há registros de municípios fluminenses que tenham em seu organograma 

órgão específico para a gestão ou gerenciamento costeiro. Mesmo no município do Rio 

de Janeiro, o maior e mais importante do Estado, a política e/ou a gestão costeira não 

são sequer mencionados entre os objetivos da Secretaria Municipal Meio Ambiente 

(http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/conheca-a-secretaria,acesso em 11 de março de 

2014) 

A gestão costeira também não se encontra respaldada no fluxograma ou 

organograma seja no processo de licenciamento ambiental ou no de projetos, geralmente 

vinculados a Secretarias municipais de Planejamento ou de Urbanismo.  

Relacionadas às três esferas de governança, as deficiências ora apontadas 

foram claramente sinalizadas nos últimos encontros de avaliação do Projeto ORLA, 

sendo boa parte delas presentes na instância local, podendo ser citadas entre elas as 

carências de articulação política e municipal, bem como a de divulgação e de 

articulação com outros órgãos competentes (Tabela 7). Entre as principais diretrizes 

para implementação do Projeto foram apontadas a necessidade de sua inserção nas 

várias Secretarias a ele afeitas no âmbito municipal, promover a articulação para a 

devida compatibilização da legislação local pertinente (como Plano Diretor/Lei de Uso 

e Ocupação do Solo - LUOS), bem como considerar nos processos locais de 

licenciamento as diretrizes do Plano de Gestão Integrada (CARDOSO JR. et al, 2011 e 

MMA, 2010). 
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Tabela 7 - Resumo dos aspectos prioritários abrangidos pelo Seminário de Avaliação do Projeto 
Orla, Salvador, 2008. 

Tema em 
avaliação 

Principais resultados Principais Recomendações 

 

 

Divulgação, 
Mobilização e 
Sensibilização 
Pública 

• Não comprometimento 
político dos gestores 
municipais; 
• Pouca participação do 
Legislativo Municipal; 
• Pouco conhecimento dos 
objetivos e das ações do 
Projeto; 
• A população não tem 
conhecimento das ações dos 
PGIs (Planos de Gestão 
Integrada da Orla). 

 

REUNIÕES E ENCONTROS:  

• Seminário da Coordenação Nacional com 
os gestores de municípios em cada estado; 
• Seminários e encontros locais para discutir o 
Projeto, mobilizando a sociedade civil; 
PRÊMIOS 

• Concurso para premiação das experiências 
exitosas; 
• Lançamento do “Selo Verde” do Projeto Orla 
LEGISLAÇÃO 

• Fomentar a incorporação na legislação  
DIVULGAÇÃO 

• Divulgação do Projeto Orla e Cartilha 
simplificada do conteúdo do PGI; 
•  

 

 

Fortaleciment
o Institucional 

• Colegiados - Comissão 
Técnica Estadual e Comitê 
Gestor não foram instituídos na 
maioria dos municípios e 
estados; 

• Ausência do setor 
empresarial, inclusive da 
construção civil, nas discussões 
dos PGI’s; 

• Não envolvimento do 
Ministério Público no processo 
do Projeto; 

• Pouca capacidade técnica 
da maioria dos Executivos 
Municipais; 

• Indefinição das LPM’s e 
incapacidade das equipes locais 
de incorporarem esta 
informação nos seus mapas e 
nas suas bases de dados; 

 

ORGANIZAÇÃO E SISTEMA DE TRABALHO 

• Desenvolver modelos de organização para a 
composição do Comitê Gestor, a cargo da 
Coordenação Nacional; 

• Esclarecer competências e atribuições; 
• Envolver os Ministérios das Cidades e do 

Turismo no Projeto Orla; 
• Envolver o Ministério Público e a Capitania 

dos Portos desde o início do processo;  
• Promover a articulação do Projeto 

Orla com o SISNAMA; 
• Realizar a avaliação sistemática 

do andamento do projeto.  
CAPACITAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

• Divulgar aos estados e municípios as áreas que já 
possuem a Linha de Preamar Média (LPM) 
homologada; 
ARTICULAÇÃO MUNICIPAL 

• Incluir as ações definidas nos PGI’s nas LDO’s e 
nos PPA’s nas esferas federal, estadual e municipal; 
• Envolver preferencialmente pessoas do quadro 
efetivo nas representações do poder público  (CTE e 
CG), visando minimizar os efeitos negativos 
decorrentes da descontinuidade do processo; 

 

 

 

 

 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA 

• Fortalecer os Comitês Gestores e as 
Coordenações Estaduais;  
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Fomento e 
apoio à 
execução de 
ações dos 
PGI’s 

 

 

 

 

 

 

• Descontinuidade na 
implementação do Projeto Orla 
nos Municípios 

• A maioria dos PGI’s não 
tiveram as suas ações 
implementadas 

• Número insuficiente de 
oficinas para elaboração dos 
PGI’s 

• Falta de recursos 
financeiros específicos para a 
implementação das ações 
previstas nos PGIs 

 

• Buscar apoio da Advocacia Geral da União 
e do MP; 

• Sensibilizar os candidatos eleitos quanto à 
necessidade de continuidade do Projeto Orla; 

• Apoiar as Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES) para a formação de pessoal para 
atuar no planejamento e na gestão territorial com 
ênfase na orla; 

• Celebrar Convênios e Acordos de 
Cooperação Técnica com Universidades e entidades 
afins para apoiar, de forma regionalizada, o Projeto 
Orla e garantir a sua continuidade tanto para novos 
Planos quanto para a revisão dos Planos já 
elaborados. 

METODOLOGIA 

• Adequar a aplicação da metodologia do Projeto 
a particularidades locais; 
GESTÃO MUNICIPAL 

• Promover a inserção das ações dos PGI’s nos 
instrumentos legais pertinentes (ex. Planos 
Diretores); 
• Inserir ações previstas nos PGI’s nas peças 
orçamentárias; 
• Definir com clareza fontes de receitas específicas 
para as etapas de elaboração e de implantação dos 
PGI’s; 
• Garantir a criação de Comitês Gestores 
deliberativos, instituídos por Lei Municipal, com 
regimento oficializado 
• Fortalecer a participação e a mobilização de 
instituições da sociedade civil organizada; 

 

Fonte: Cardoso Jr. et al, (2011), apud Resultados do II Seminário Nacional para Avaliação do 
PROJETO ORLA , Salvador, BA – 2008. 
 

Embora haja exceções – como no caso da Bacia do Rio São João (no qual 

Búzios está inserido) onde foi criado uma “Gerência” específica e uma Câmara Técnica 

de Gerenciamento Costeiro, embora pouco atuantes - verifica-se que há uma 

participação muito reduzida de entidades da sociedade civil e dos diversos atores sociais 

envolvidos, como os próprios usuários dos recursos costeiros, nas ações de 

planejamento, tomadas de decisão e outras.  

Dos Comitês Gestores exigidos pelo Projeto ORLA como condição para 

implementação dos Planos Municipais, não se tem muitas informações a respeito, 

embora essa carência de dados de certa forma corrobore com a visão de que eles não 

estão funcionando a contento. Vale ressaltar que essa forma de participação/gestão já se 

se provou pouco eficaz em outras áreas, como nas Unidades de Conservação, e mesmo 

em outras áreas (e seus respectivos Conselhos) como Segurança, Saúde e Educação.  
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Seja Conselho (ser constituído por atores com conhecimento específico ou 

experts no tema, no caso o litoral) ou Comitê (ser participativo, constituído por atores 

diversos, considerando os vários interesses e opiniões sobre o tema), fato é que ambos 

os conceitos são utilizados indiscriminadamente no Brasil e, principalmente, não são 

investidos/possuem poder de fato. O Conselho gestor da APA estadual do Pau Brasil foi 

voto vencido tanto na mudança do Zoneamento do bairro do Peró, Cabo Frio, como no 

processo de licenciamento e aprovação do empreendimento Reserva Peró pelo órgão 

ambiental do Estado. 

De acordo com o estudo de Voivodic (2007), tendo como foco a região de 

Cabo Frio, há um esforço mais concentrado junto aos Órgãos Estaduais de Meio 

Ambiente (OEMA’s) no sentido de formação de quadros municipais (gestores) que 

possam atuar no Gerenciamento Costeiro em seus respectivos municípios. De uma 

maneira geral, com exceção da capacitação de gestores e implementação na elaboração 

de Planos Municipais, das recomendações para melhoria citadas como aspectos 

prioritários pelo Seminário do Projeto ORLA, pouco avanço pode ser verificado.  

O modelo de gestão costeira em uso repete de certa forma aquele praticado na 

gestão ambiental, idealizado e implementado em um modelo “de cima para baixo”, 

descendo da escala federal passando pela estadual até atingir a esfera local. Constata-se 

que ainda há grande carência de ação articulada, de recursos, e de participação dos 

diversos segmentos da sociedade que se relacionam direta ou indiretamente com o tema. 

Esses aspectos dificultam o incremento do Gerenciamento Costeiro como instrumento 

de gestão e planejamento, reduzindo o sucesso na proteção e uso mais sustentável dos 

recursos naturais costeiros, bem como no ordenamento das atividades e uso da faixa 

litorânea. Muitas iniciativas importantes ficam pelo caminho, em função da 

descontinuidade das ações e mesmo pela falta de inserção em um contexto de 

planejamento e ordenamento realmente eficaz (Figuras 37, 38, 39 e 40). O caso de 

Búzios pode ser considerado como emblemático. 

Em 2003/2004, a partir de um processo de capacitação de gestores locais, o 

município foi um dos primeiros no Brasil a assinar com a SPU e MMA um Convênio 

para implementação do compartilhamento da gestão da orla, tendo então desenvolvido 

um Plano Geral de Intervenção (MMA, 2003). 

Posteriormente, aproveitando uma demanda (ação civil pública) do MPF de 

São Pedro d’Aldeia, o município deu início, em 2009, a um projeto de ordenamento da 

Praia da Tartaruga, escolhida como piloto para o Projeto ORLA no balneário. Após a 
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retirada dos quiosques da praia pela Prefeitura local (Figuras 37 e 38), o projeto (que 

incluía também aspectos como ordenamento náutico, recuperação dos acessos públicos 

e de áreas degradadas, melhoria da infraestrutura de atendimento aos turistas, entre 

outros) foi levado a uma Audiência Pública e posteriormente teve sua aprovação pelo 

órgão ambiental (e pela CTE).  

 

Figura 37 e 38: Praias da Tartaruga logo após a retirada dos quiosques em 2009 
Fonte: Obraczka, (2010) 
 

Entretanto, o projeto esbarrou em impedimentos referentes à dominialidade 

existente e a cessão de uso da área da SPU ao município. A partir de 2012, os quiosques 

foram sendo paulatinamente reinstalados pelos antigos proprietários e hoje configura-se 

a mesma situação precária de outrora, porém acrescida de um enorme descrédito por 

parte de todos atores locais quanto a esse tipo de iniciativa (Figuras 37, 38, 39 e 40).   
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Figura 39, 40, 41 e 42: Nova “privatização” da Praia da Tartaruga, com retorno de quiosques em 

2012, dois anos após sua retirada.  
Fonte Roberto Campolina, 2013 
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6 GESTÃO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL COSTEIROS NA CALIFÓRNIA  

 

6.1 Considerações Gerais 

 

A região costeira da Califórnia possui atrativos naturais singulares e únicos, 

considerados por muitos como um patrimônio insubstituível. Trata-se de uma região 

econômica vital nos EUA, estimando-se que 80% da população do estado habitem uma 

faixa de apenas 50 km dessa costa, e que vem sendo o foco de crescente e contínuo 

processo de crescimento e de desenvolvimento econômico ao longo do século passado. 

(US CENSUS BUREAU, 2010). 

Ao longo do último século, a Califórnia perdeu de forma irremediável 

diversos sítios biológica e ecologicamente importantes, incluindo grande parte de suas 

wetlands e ecossistemas em áreas de costões rochosos. Também foi afetada uma parcela 

considerável do seu habitat de florestas de algas marinhas e fanerógamas, berçários 

essenciais para espécies do estoque pesqueiro e de papel de grande relevância no que se 

refere às variadas funções ecológicas que exercem e na continuidade de provimento de 

inúmeros serviços ecossistêmicos.  

A Califórnia é considerada como estado pioneiro em assuntos de proteção 

ambiental nos EUA, além de líder no desenvolvimento de novas políticas pertinentes a 

sustentabilidade, demonstrando um elevado grau de preocupação e de envolvimento de 

seus habitantes quanto a esse tema. A Califórnia foi o primeiro ente federativo 

americano a adotar legislação de Avaliação de Impacto Ambiental no nível estadual.  

Um bom exemplo dessa preocupação vanguardista com relação à proteção do 

meio ambiente e a importância da opinião pública é a adoção do Princípio da Precaução, 

como ilustrado pelo acordo entre a Califórnia e os estados costeiros vizinhos de Oregon 

e Washington. Nesse acordo se proíbe a perfuração de novos poços para extração de 

petróleo ao longo da costa desses estados (boa parte da costa do Pacífico) como forma 

de prevenção de acidentes e desastres ambientais, como o gigantesco vazamento de óleo 

que ocorreu em Santa Barbara, em 1969 (Figuras 41 e 42).  

O vazamento de óleo de Santa Barbara mudou o curso da história da 

Califórnia em termos ambientais ao desencadear um processo com tal reação e protesto 

da sociedade que culminou com a aprovação da Proposição (de iniciativa popular) n0 

20, a Lei de Proteção da Costa (Coastal Protection Act). Posteriormente essa iniciativa 
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levou à promulgação da Lei da Costa da Califórnia (California Coastal Act), bem como 

a preparação e adoção do Plano da Zona Costeira da Califórnia (CCMP), marcos 

fundamentais do movimento ambiental e que hoje regulamentam a gestão costeira no 

Estado. 

Nos últimos 40 (quarenta) anos, o arcabouço regulatório e legislativo formado 

pela Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia ( California Environmental Quality Act 

– CEQA), a Lei da Costa (CCA) e o Plano da Zona Costeira da Califórnia (CCMP), 

além das demais leis estaduais e federais levou a um processo de licenciamento de 

crescente complexidade, especialmente para novos projetos de expansão urbana em 

áreas costeiras.  

De acordo com Vasey (2012), mecanismos preventivos de proteção previstos 

na Lei da Costa – como as Áreas de Habitats Ambientalmente Sensíveis 

(Environmentally Sensitive Habitat Areas - ESHA) são potencialmente mais poderosos 

e restritivos do que leis mais específicas de proteção às espécies, como as respectivas 

leis federal e estadual de Proteção de Espécies Ameaçadas, ao enfatizar a proteção tanto 

no nível de paisagem e de ecossistema, como no de habitat, ao invés de se ater somente 

à proteção de espécies individuais.  

Segundo Lester (2013), o coração do gerenciamento costeiro na Califórnia é o 

Programa de Gestão Costeira (CCMP), aprovado pela Administração Nacional do 

Oceano e da Atmosfera (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA), 

em consonância com a Lei Federal de Gestão da Costa (CZMA) e efetivado por três 

agências que desempenham papel chave no sistema – a Comissão de Proteção e 

Desenvolvimento da Baia de São Francisco (BCDC), a Comissão Costeira da Califórnia 

(CCC), e a Agência de Conservação da Costa da Califórnia (CSCC).  
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Figura 43: Proteção de habitat de dunas, antes e pós a Lei da Costa da Califórnia(CA Coastal Act) 
Fonte: Lester, 3013 

 

O planejamento e a gestão costeira são implementados basicamente por essas 

três agências, delegadas pela Lei de Gestão da Zona Costeira e que compartilham essas 

responsabilidades com as jurisdições locais (condados, municípios, cidades) através dos 

Planos Costeiros Locais (LCP’s), que devem ser necessariamente aprovados pela CCC.  

De uma maneira geral, o planejamento e o uso do solo na zona costeira são 

identificados como sendo mais eficazes do que o zoneamento na esfera local ou de 

qualquer outro tipo de regulação ambiental no nível estadual, a despeito das 

reclamações dos proponentes e empreendedores de que os processos de licenciamento 

são custosos e muito demorados.  

O papel chave desempenhado por essas três agencias pode ser reconhecido 

atualmente através do sucesso alcançado ao atingir seus principais objetivos 

estatutários, qual seja, garantir o acesso público à faixa litorânea, bem como proteger e 

restaurar milhares de hectares de áreas frágeis e ameaçados. Desde a década de 60, 

encabeçadas pela CCC, essas organizações lograram resguardar importantes recursos 

costeiros, principalmente através de ações de planejamento e de regulação da aquisição 

de terras para projetos de expansão urbana. Elas também vêm apoiando ações de 

conservação, financiando projetos para a restauração de áreas e de acessos públicos a 

centenas de quilômetros da costa californiana (LESTER, 2013). Essas agências dispõem 
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de recursos, apoio institucional e respaldo junto a sociedade para implementar os 

projetos de interesse público junto a faixa costeira. 

Ainda de acordo com Lester (2013) alguns bons resultados dessa estratégia 

vêm aparecendo: a economia da costa da Califórnia se apoia atualmente no turismo e no 

setor de entretenimento e recreação, baseados no uso (mais sustentável) desses recursos 

litorâneos, demonstrando inequivocamente que uma efetiva gestão ambiental e o 

sucesso econômico podem caminhar de mãos dadas.  

 

Figura 44, 45 e 46: Vista da praia de Santa Cruz (Beach Boardwalk, Main Beach), onde coexistem 
áreas de turismo, lazer e fruição pública  
Fonte http://www.californiacoastline.org 
 

Vale também ressaltar a participação e o papel importante desempenhado pela 

sociedade civil no processo de planejamento e de tomada de decisão. Iniciativas 

voluntárias são constantes como as do California Coastal Records Project, de um 

grupo/entidade sem fins lucrativos, financiado por doações particulares que ano a anos 

desde 1997 fotografa de helicóptero toda a costa californiana. Esse material é 

disponibilizado sem custos, on-line, servindo como importante banco de dados para 

pesquisas, monitoramento e subsídios para ações futuras 

(http://www.californiacoastline.org/). 

   

Figura 47 e 48: Cliff House Restaurant, San Francisco em 2009 e 2013  
Fonte http://www.californiacoastline.org 
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6.2 Licenciamento e Planejamento de Uso de Solo na Costa da Califórnia 

 

A CCC foi criada em 1972 para planejar e regular projetos de expansão urbana 

na zona costeira da Califórnia, formalmente regulamentada como uma agência 

permanente inserida na estrutura da Agência de Recursos Naturais da Califórnia através 

do Estatuto da Lei da Costa de 1976, que estabelece exigências específicas de 

planejamento para áreas costeiras bem como instituiu legislativamente a Comissão 

Costeira Estadual. A Lei da Costa determina que qualquer indivíduo que queira 

construir na zona costeira deve primeiramente obter uma licença da Comissão ou do 

governo municipal, caso haja um Plano Costeiro Local (LCP) (PATTERSON, 2012).  

A Comissão Costeira Estadual compartilha a competência pelo licenciamento 

com o poder local (municípios e condados) através do desenvolvimento e adoção dos 

Planos Costeiros Locais (LCP’s) e a concessão de Licenças para projetos de 

desenvolvimento e Expansão Urbana (CDP’s). A CCC também estabelece critérios para 

estruturação dos LCP’s, onde o planejamento de uso do solo se encontra inserido.  

A CCC compartilha atualmente a competência e a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de Planos Costeiros com 60 cidades e 15 condados (LESTER, 2013). 

Esses planos definem as regras padrão e limites para localização e tipos de usos do solo 

possíveis na zona costeira.  Os LCP’s são desenvolvidos pelos governos locais e 

certificados/legitimados pela CCC, e a partir daí a Comissão transfere a autoridade para 

o licenciamento dos novos projetos de desenvolvimento urbano para o governo local. 

Segundo Lester (2013), atualmente, cerca de 90 % da zona costeira do Estado já está 

inserida em um LCP.  

A CCC retém, no entanto autoridade apelativa (pode questionar e reverter uma 

licença) em relação a uma faixa de 300 pés (cerca de 90 metros) da linha de preamar ou 

até o limite da primeira rodovia pública, o que se situar mais aquém no continente. A 

Comissão mantém a jurisdição sobre o licenciamento na faixa entre linha de preamar e o 

oceano. Vale salientar que a Comissão avalia ainda se atividades federais, ou 

licenciadas pelo poder federal central ou mesmo empreendimentos financiados por 

fundos federais situadas na costa se encontram em consonância com o Plano de Gestão 

Costeira da Califórnia (CCMP).  

Outras duas agências de área de atuação estadual na Califórnia contribuem 

decisivamente para as políticas de proteção na sua costa. A Coastal Conservancy 
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(CCCA) que foi instituída em conjunto com a CCC, em 1976, procura atingir o duplo 

objetivo de garantir o acesso público à faixa costeira bem como proteger os recursos 

costeiros ao longo da linha litorânea da Baía de São Francisco e de todo o Estado da 

Califórnia, entre vários outros objetivos importantes de proteção costeira e marinha.  

A Comissão para Conservação e Desenvolvimento da Baia de São Francisco 

(BCDC), em conjunto com a CCC e a CSCC, é responsável por conduzir o Plano de 

Gerenciamento Costeiro da Califórnia (CCMP), certificado a nível federal, sendo 

também responsável por analisar e emitir licenças para aterros, dragagens e quaisquer 

mudanças de uso do solo/recursos naturais na Baía de São Francisco, lagoas salinas, 

áreas alagadiças e brejosas e no litoral dessa região. A faixa litorânea de jurisdição da 

BCDC para regulação de seu uso e de projeto de desenvolvimento urbano se estende por 

cerca de 100 pés para o continente a partir da Baía. 

As tomadas de decisão quanto à concessão ou não dessas licenças são feitas 

com base e em consonância com as políticas de longo prazo estabelecidas no Plano da 

Baía de São Francisco, que especifica quais as áreas ao longo da linha do litoral podem 

e devem ser usadas para portos, recreação, refúgios de vida selvagem, e outros 

propósitos. O Plano prioriza, incentiva e canaliza a expansão urbana necessária para a 

ocupação para áreas já urbanizadas. 

 

Figura 49 e 50: Concentração da expansão urbana em áreas já “antropizadas” em acordo com o 
LCP de  Cambria, CA 
Fonte: Lester, 2013 

 

Há ainda o Conselho de Proteção ao Oceano da Califórnia (CA OPC), criado 

em 2004, que coordena as atividades das agências estaduais que atuam na costa e no 

oceano, provendo informações científicas em assuntos costeiros e marítimos.  
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De acordo com Lester (2013), ao implementar a Lei da Costa da Califórnia, a 

CCC -  em consonância com outras agências, governos locais, ONGs e com o público 

em geral - houve por bem concentrar os projetos de desenvolvimento e expansão urbana 

em áreas já antropizadas, fazendo dessa forma com que boa parte da zona costeira fora 

das cidades “se pareça como era ainda em 1972”. A Comissão protegeu e expandiu o 

acesso público ao litoral através de suas ações de regulação. Utilizando fortes 

argumentos ecológicos e científicos, a Comissão obteve também sucesso na garantia de 

proteção de uma variada gama de habitat e áreas alagadiças e brejosas sensíveis e 

biologicamente importantes. 

Consistente com a política emanada pelo Ato (federal) de Gestão da Zona 

Costeira (CZMA), que encoraja os estados a equilibrar a proteção dos recursos costeiros 

e o desenvolvimento econômico, o Ato da Costa da Califórnia estabelece a necessidade 

de balancear a utilização com a conservação dos recursos costeiros, levando em 

consideração as necessidades sociais e econômicas dos cidadãos do Estado 

(FREDRICKSON, 2013).  

 

 

6.3 Gerenciamento Costeiro no Condado/Cidade de Santa Cruz (Biorregião da 
Costa Central da Califórnia) 

 

A localidade (cidade) de Santa Cruz e o condado de mesmo nome se situam na 

porção norte da Baia de Monterrey e na extensão norte da porção litorânea da 

Biorregião Central Costeira. Santa Cruz se localiza a 75 milhas de São Francisco, 

imediatamente adjacente aos nove condados que constituem a área da Baia, área essa 

que conta com uma população estimada em 9 milhões de habitantes. Em relação à 

grande Los Angeles e à região Sul do Estado (população de 26 milhões), Santa Cruz 

dista cerca de 500 milhas (800 km), a 6 horas de distância de carro.  

Localizado na área offshore do Condado - e ainda englobando a Baía de 

Monterrey, além de 5 mil milhas quadradas (cerca de 1300 ha) da faixa costeira da 

região central californiana (Figura 51) – se situa um dos maiores santuários marinhos do 

mundo, o Santuário Nacional Marinho da Baía de Monterrey.  
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Figura 51 e 52: Biorregião Central Costeira da Califórnia e o Condado de Santa Cruz  
Fonte: Adaptado do Google Earth, 2012. Figura 44 – Região costeira do entorno da Baia de São 
Francisco. Fonte: Chris Hadfield, ISS, 2013 
 

Tanto o Condado (county) de Santa Cruz como suas cidades costeiras 

desenvolveram e obtiveram sucesso na aprovação de seus respectivos Programas de 

elaboração de Planos Locais Costeiros (California Coastal Commission, 2012). Não 

obstante, muitos “conflitos” no que tange ao licenciamento e regulação ocorreram sobre 

processos de projetos de desenvolvimento e expansão urbana desde a aprovação da 

Proposição 20 (Lei Costeira de Iniciativa popular) na década de 70, seguida da 

promulgação da Lei da Costa e adoção do Plano Costeiro pela Comissão de Assuntos da 

Costa da Califórnia (CCC).  

Esses tipos de projetos de expansão urbana na costa têm permanecido como 

um cenário ainda controverso, além de politicamente oneroso, em função da opinião 

pública ser usualmente contrária à perda de qualidade ambiental que eles implicam. 

Várias iniciativas para sua regulação foram efetivadas pelas Administrações locais de 

condados e municípios, no sentido de direcionar e controlar melhor a expansão urbana 

em comunidades costeiras. A partir da utilização dessa prática em inúmeras ocasiões 

nos últimos 40 anos, os instrumentos de Planejamento costeiro e as estruturas e o 

funcionamento da gestão governamental disponíveis vem sendo constante e 

rotineiramente testados, ampliados e aperfeiçoados.  
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6.4 A Lei da Qualidade Ambiental da Califórnia (CEQA) e a Análise de Impacto 
Ambiental (EIA)  

 

Os principais meios para os poderes (governos) estadual e municipal para 

enfrentar e procurar solucionar os impactos do desenvolvimento na costa e no litoral da 

Califórnia estão contemplados na Lei da Qualidade Ambiental da Califórnia (CEQA). 

De acordo com e sujeitos à CEQA (CA Public Resources Code Sections 21000 et seq.) 

as agências/entidades governamentais locais que emitem a licenças devem analisar e 

dentro do máximo possível, mitigar quaisquer impactos adversos de projetos de 

desenvolvimento a elas submetidos. Os projetos e documentos do processo de 

licenciamento em atendimento à CEQA devem ser levados a conhecimento público, e 

por ele revisto e comentado. A Secretaria de Recursos Naturais certificou a Lei da Costa 

e a as respectivas regulações por parte da Comissão da Costa (CCC) como o Programa 

Regulatório Certificado em acordo com CEQA. Os relatórios e pareceres da Comissão 

são os equivalentes funcionais de relatórios de impacto ambiental, certidões/declarações 

negativas (de não relevância) de impacto e declarações negativas de mitigação que se 

façam necessárias.  

Desde 1970, o Estado da Califórnia vem sendo um líder no processo de 

Análise de Impacto Ambiental com a promulgação de CEQA, em sequência a 

promulgação da Lei Nacional da Política Ambiental (NEPA) em 1969. CEQA é 

considerado como um modelo de EIA a ser seguido (UC DAVIS SCHOOL OF LAW, 

2011). Conhecido e referenciado por muitos como “NEPA de pequenas proporções”, 

CEQA é considerado em alguns importantes aspectos mais robusto e rigoroso que 

NEPA, incluindo a especificação da exigência de mitigação de “efeitos/impactos 

ambientais de significância”. De maneira similar a NEPA, CEQA exige que as agências 

estaduais e locais identifiquem os impactos significativos dos projetos, porém especifica 

claramente que através do processo de licenciamento esses órgãos evitem ou mitiguem 

esses impactos, se fisicamente for possível e/ou viável. O Estado da CA, através do 

Escritório de Planejamento e Pesquisa (CA OPR), é responsável por desenvolver as 

diretrizes gerais de desenvolvimento e expansão urbana para todo o território estadual. 

Entretanto, para os projetos locais e suas respectivas licenças/aprovações, a 

responsabilidade pela implementação da análise ambiental como agências condutoras 

do processo cabe aos governos e jurisdições locais. 
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Estudos realizados por Ma et al (2009) sobre o estágio de implementação das 

obrigações referentes à análise de impacto ambiental por parte das jurisdições locais na 

Califórnia levaram à conclusão de que de uma maneira geral esses governos atenderam 

aos diversos aspectos ambientais inerentes às suas respectivas especificidades locais, 

tais como a obediência a liturgia definida pela legislação, acesso a informação e 

participação pública, proteção de áreas costeiras relevantes e a exigência de ações de 

mitigação inerentes aos projetos.  

Qualquer agência pública no Estado da Califórnia deve atender a CEQA ao 

implementar um projeto, seja ele público ou privado. Essa atividade deve receber uma 

aprovação discricionária por agência governamental do Estado. Se esse projeto não for 

isento, tanto pela sua categoria como estatuariamente, o primeiro passo do processo de 

análise ambiental é a preparação de uma avaliação inicial para determinar o nível do 

estudo ambiental exigido, a ser desenvolvido (EIR). Os governos locais são 

responsáveis como agências “líder” na implementação dos processos de análise 

ambiental e licenciamento para os casos de projetos locais. Se essa avaliação inicial 

determinar que não há evidência substancial de que o projeto incorrerá em impactos 

ambientais de significância, a agência líder do processo poderá adotar uma Declaração 

Negativa de Impacto(ND).  

Se o resultado dessa análise evidenciar que poderão ocorrer significativos 

impactos adversos, mas que modificações no projeto podem eliminar esses impactos 

danosos, a agência poderá adotar uma Declaração Negativa por Mitigação dos impactos 

(MND). A Figura 53 apresenta de forma resumida um fluxograma para a determinação 

de aplicação de CEQA.  
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Figura 53: Verificação da aplicabilidade de CEQA. 
Fonte:	Townsley	e	Rivasplata	(2004).	
	

Se o projeto puder provocar um ou mais impactos com efeitos significativos e 

não for possível proceder e adotar uma MND, a Agência deve preparar uma Avaliação 

de Impacto Ambiental, que identifique e avalie uma gama de alternativas de projeto que 

evitem os impactos ambientais significativos previstos para o mesmo. No entanto, ainda 

de acordo com CEQA, a Agência que conduz o processo poderá aprovar um projeto 
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mesmo que ele apresente impacto adverso significativo através de uma Declaração de 

Considerações Prioritárias da Agência responsável pelo licenciamento, onde se 

detalham os aspectos específicos econômicos, sociais, legais, tecnológicos, entre outros 

que se sobrepõem de forma prioritária e preponderam em relação aos impactos 

significantes e não mitigados do referido projeto.   

Em atendimento a CEQA todas as agências públicas da CA são encorajadas a 

desenvolver e publicar seus Parâmetros Significativos (Thresholds of significance) – 

que devem ser revistos e comentados pelo público em geral, além de ter solida base 

científica que justifique sua adoção - aos quais se comparem os impactos ambientais dos 

empreendimentos. A Agência líder usualmente avalia se o projeto apresenta impactos 

significativos (não cabendo, portanto uma ND) com base na argumentação se o mesmo 

extrapola ou não esses limites. Entretanto, poucas agências desenvolvem atualmente de 

forma independente esses parâmetros, e em alguns casos são adotados pelos estudos os 

critérios já definidos em outras fontes, como no Apêndice G do “Check List” Ambiental 

dos Estatutos e Diretrizes de CEQA. Evidencia-se, portanto uma lacuna já que se esses 

parâmetros não estão sendo desenvolvidos/definidos. Ou seja, questiona-se sob quais 

critérios de suficiência ou não estão sendo avaliados os projetos (SEIVER e 

HATFIELD, 2011). Por outro lado, uma definição pode levar a uma “camisa de força”, 

transformando um processo que deve ser dinâmico e evolutivo em uma mera checagem 

de atendimento de determinados parâmetros.  

A Agência líder do processo pode também repassar sua autoridade para 

agências que já possuem suas diretrizes e parâmetros de significância publicados para os 

recursos naturais que elas regulam e/ou detém competência sobre eles.  

De acordo com Fulton e Shigley (2005), o maior número de apelações do 

público em geral, quando questionam judicialmente o processo e/ou a validade de 

licenças dadas a projetos pelas agências competentes, tomam por base de argumentação 

três pontos principais no (não) atendimento e liturgia determinados por CEQA: dispensa 

indevida de EIA do projeto por parte do órgão que conduz o licenciamento, não 

atendimento adequado das questões/dúvidas levantadas pelos interessados quanto aos 

projetos durante o licenciamento e questionamentos quanto ao escopo definido para o 

EIA.   

Já os interesses dos empreendedores ou de interesses particulares que se 

sentem prejudicados por decisões estão geralmente relacionados a aspectos de “taking”, 
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ou seja, por considerarem que sua propriedade ou interesse particular foi ou está sendo 

cerceado (“tomado”) pelo interesse público, sem que sejam compensados por isso. 

Como ocorre em boa parte da costa da Califórnia, muitas disputas/conflitos 

envolvendo projetos e o seu atendimento perante CEQA se sucederam na região de 

Santa Cruz nos últimos 40 anos, incluindo importantes projetos de desenvolvimento e 

expansão urbana, como o do Hotel La Bahia, situado no trecho mais importante da orla 

litorânea da cidade. Abrangendo todo o Estado e desde sua promulgação há cerca de 40 

anos, a aplicação de CEQA permanece controversa até os dias atuais. Os esforços 

políticos e legislativos no sentido de limitar substancialmente sua área de atuação e 

cobertura falharam insistentemente, não tendo conseguido obter a aprovação legislativa 

necessária para mudanças visando sua restrição.  

Ao contrário, ainda que o número de diferentes tipos de exceções estatutárias e 

por categoria tenham crescido ao longo do tempo e pequenas alterações tenham sido 

introduzidas pela legislação, de forma a racionalizar e tornar mais eficiente o processo 

de licenciamento, a autoridade legislativa de CEQA foi sendo expandida1 para o 

enfrentamento de novos desafios e ameaças ao meio ambiente, especialmente no que se 

refere às mudanças climáticas.  

Ao mesmo tempo em que CEQA continua a ser uma espécie de para-raios 

para disputas políticas, ela permanece como um pilar importante da gestão ambiental 

costeira na Califórnia, ao proporcionar o desenvolvimento de processos de 

licenciamento de forma transparente, incluindo aqueles onde se fazem necessárias as 

mitigações de impactos (Mogavero e Reznik, 2013). 

CEQA também faculta aos cidadãos da CA o poder de utilizar o sistema 

judiciário (cortes) para proteger a qualidade ambiental onde e quando julgarem 

necessário, se porventura sentirem que há falhas ou lacunas no processo. De maneira 

análoga, partes interessadas na implantação de um determinado projeto e/ou que se 

sintam lesadas por alguma restrição ou impedimento por parte do processo para 

atendimento de CEQA podem recorrer e pleitear na Justiça os seus direitos. 

Ao longo das últimas décadas, milhares de processos foram abertos e julgados, 

não somente provendo atualmente enorme jurisprudência sobre as mais diversas 

nuances e aspectos referentes ao licenciamento como também ajudando a aprimorar e 

fortalecer a aplicação de CEQA.  

                                                            
1 SB 226, passed in 2011, streamlined the CEA review process for “infill” development.   
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Por outro lado, CEQA é implementado na CA tanto no nível estadual 

(regional) como pela esfera local, sendo muito mais do que um simples instrumento 

legal para proteção ambiental, regulando a analise ambiental e a aprovação de projetos, 

sejam públicos ou privados. De acordo com Townsley e Rivasplata (2004), CEQA 

objetiva apresentar claramente os impactos ambientais dos projetos, identificar e 

prevenir danos ambientais, informar sobre o processo de tomada de decisão por parte da 

agência responsável pelo licenciamento, fortalecer a participação popular ao longo do 

mesmo, além de promover a ação coordenada intergovernamental.  

A responsabilidade primeira sobre o licenciamento pode variar entre os 

diversos níveis de governança envolvidos, em função da tipologia do projeto, plano ou 

programa a ser avaliado, mas é sempre da competência de uma agência pública (líder) e 

nunca da parte proponente (que, no entanto arca com os custos relativos aos estudos 

porventura necessários). Agências envolvidas e/ou responsáveis, organizações não 

governamentais, consultorias ambientais, proponente do projeto, público em geral e 

outros stakeholders relevantes interagem no processo cuja liturgia e funcionamento são 

regulamentados por CEQA, conduzido prioritariamente pela Agência “líder”, podendo 

mesmo envolver o sistema judiciário (Figura 54)  
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Figura 54: Participantes chave no Arranjo institucional de CEQA  
Fonte: Townsley e Rivasplata (2004).  
 

Glasson e Salvador (2000) sustentam ainda que um sistema (que opera um 

EIA) do tipo descentralizado é caracterizado por um grande nível de divisão de tarefas, 

sendo possível identificar pelo menos oito participantes no processo de licenciamento: a 

agência responsável, o órgão/agência proponente, a parte proponente do projeto (quando 

iniciativa privada), a consultoria/empresa responsável pela preparação do Relatório do 

EIA, o órgão responsável pela análise do EIA, a agência que define as regras de 

licenciamento, os órgãos competentes envolvidos (entidades governamentais com 

algum tipo de responsabilidade/interface com o projeto como agências de proteção, 

conservação, gestão de recursos hídricos e naturais, o Corpo de Engenheiros do Exército 

dos EUA, entre outras), o público em geral e a agência responsável pela outorga da 

licença.  

Um modelo descentralizado pode tomar basicamente duas formas: uma pelo 

seu funcionamento, no qual responsabilidades e competências são repartidas 

transversalmente entre as agências na esfera federal de governança enquanto que no 

modelo descentralizado do tipo hierárquico as funções são desempenhadas por agências 

de diferentes esferas de governança, como ocorre na Califórnia.  

De acordo com Grennel (1991), no entanto, dependendo do arranjo 

institucional e das especificidades envolvendo diversos órgãos governamentais e 

agências no licenciamento, a descentralização é caracterizada por um mosaico de 

entidades, cada qual com suas funções específicas e muitas vezes com áreas de atuação, 

responsabilidades e competências sendo exercidas em duplicidade com outras agências, 

resultando em sobreposição de ação, inconsistências e gerando por vezes até mesmo 

inúmeras lacunas nos processos administrativos, regulatórios e de planejamento.  

Nas últimas quatro décadas, o sistema baseado em CEQA proporcionou várias 

importantes mudanças nos processos de licenciamento e aprovação de projetos e 

programas. Entre os seus aspectos mais importantes podem ser citados, entre outros:  

Incorporação da avaliação ambiental no processo de tomada de decisão e de 

planejamento, como zoneamento e uso do solo; 

Incremento na coordenação/compatibilização de processos de planejamento e 

licenciamento, uma vez que planos, projetos, programas e outros instrumentos e estudos 

de planejamento devem ser submetidos e atender aos requisitos de CEQA; 
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Criação de uma sólida base de dados em crescente expansão e 

desenvolvimento, para subsidiar estudos e análises futuros, bem como para consulta do 

público, stakeholders, proponentes de projetos, empreendedores, entre outros 

interessados; 

Incremento na transparência dos processos e procedimentos de licenciamento, 

baseada na disponibilidade e acessibilidade a informação.  

Com base em CEQA e nos respectivos Planos Costeiros, boa parte dos 

municípios e cidades costeiras da CA operam seus sistemas de licenciamento de 

projetos e atividades através de suas próprias estruturas de gestão e planejamento, 

consorciando aspectos urbanísticos, uso do solo, ambientais e costeiros (Figura 55). 
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NOTA: As aprovações e o processo de uma maneira geral estão sujeitos a apelações do píblico e organizações em geral, tanto nos departamentos responsáveis 
como nas cortes de justiça.

* Etapas de EIR/EIS:
˚ Elaboração do escopo;
˚ Screening;
˚ Consulta/Participação pública;
˚ Análise ambiental;
˚ Aprovação dos demais órgãos competentes.

Três etapas regulamentares de CEQA (Three steps of CEQA).

MODELO DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS NA COSTA DA CALIFÓRNIA

FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO

PROJETO (NA COSTA)

DEPTO PLANEJ. 

MUNICIPAL ‐

Município 
possui 

LCO/LDP?

CCC  ‐

Aprovado na 

CCC?

PROPONENTE ‐

Revisões 

necessárias?

PROJETO ARQUIVADO

DEPTO PLANEJ. 

‐ Atende  

parâmetros? 
Projeto 

aprovado?

PROPONENTE ‐

Fez revisões 

necessárias?
PROJETO ARQUIVADO

AGÊNCIA 

"LÍDER" CEQA ‐

Isento de 
CEQA?

AGÊNCIA 

"LÍDER" CEQA ‐

Isento de 
EIR/EIS?

AGÊNCIA 

"LÍDER" CEQA ‐

Atendem a  
todas as 

etapas 

PROPONENTE 

+ AGÊNCIA 

"LÍDER" ‐ Fez
as  revisões 

necessárias?

AGÊNCIA LICENCIADORA       

Declaração de isento de  CEQA

AGÊNCIA LICENCIADORA       

Declaração negativa de impactos 

mitigados

AGÊNCIA LICENCIADORA             

Projeto aprovado em CEQA

DEPTO PLANEJ.

Projeto aprovado no município

CEQA ("NEPA DA CALIFÓRNIA")

NÃO NÃO NÃO

SIM

SIM

SIM
NÃO NÃO

SIM

NÃO NÃO NÃO

SIM SIM SIM

SIM

Figura 55: Fluxograma simplificado de Modelo de Licenciamento de projetos na Costa da 
Califórnia com base nos municípios (counties) ou cidades. 
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6.5 Regulação de recursos hídricos costeiros 

 

O Comitê Estadual de Controle de Recursos Hídricos (SWRCB) e os Comitês 

regionais de controle de qualidade da água são os responsáveis pela emissão de licenças 

(NPDES), que são requeridas para atendimento do disposto na Lei das Águas Limpas 

(Clean Water Act - CWA). 

Além disso, o Comitê Estadual elabora e adota o Plano Marítimo da Califórnia 

(California Ocean Plan), bem como suas revisões e atualizações trienais. O Corpo de 

Engenheiros do Exército americano (US Army Corps of Engineers) por sua vez 

administra a Seção 404 da Lei das Águas Limpas, exigindo o máximo possível de 

mitigação para ações e/ou intervenções de atividades humanas que impactem ou alterem 

condições naturais de wetlands e áreas brejosas, alagadiças.   

  

 

6.6 Proteção de Espécies e Habitat 

 

Agências e órgãos federais responsáveis pela implementação da Lei das 

Espécies Ameaçadas (Endangered Species Act – ESA) devem ser consultados e 

possuem seus sistemas próprios de licenciamento/aprovação e licenças específicas, 

sendo que a Califórnia possui sua própria ESA (California Endangered Species Act - 

CESA). O Estado desenvolveu também outros Programas de proteção ambiental com 

abordagens tanto sob o viés de Habitat (Habitat Conservation Plans - HCPs) como no 

nível de Paisagens/Cenários (Natural Communities Conservation Planning program - 

NCCPs). A Califórnia vem desenvolvendo também esforços específicos no sentido da 

proteção de habitat marinho através da criação de áreas especiais de proteção, como 

Áreas especiais de Relevância Biológica (Areas of Special Biological Significance – 

ASBS’s) e Áreas de Proteção Marinhas (Marine Protected Areas – MPA’s).  

O modelo de governança e a experiência nos EUA e no Estado da Califórnia 

se baseiam em um federalismo solidamente estabelecido, com muitas prerrogativas 

jurisdicionais repassadas à égide estadual. De maneira análoga, especialmente na 

Califórnia, existe uma forte relação de “compartilhamento de responsabilidades”, com 

uma tendência em direção à regulação e controle pelas jurisdições locais, caracterizando 
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uma determinada preponderância no sentido da maior atuação por parte da esfera 

municipal.  

 

 

7 - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS REGIÕES ESTUDADAS 

 

Este Capítulo caracteriza de forma resumida os vários aspectos levantados 

referentes às regiões selecionadas como estudos de caso para a comparação entre os 

sistemas de licenciamento ambiental utilizados nos EUA e no Brasil (Califórnia e do 

Rio de Janeiro, respectivamente). 

Com base na comparação entre aspectos como demografia, economia e meio 

ambiente, pesquisados através dos levantamentos iniciais, puderam ser constatadas 

importantes convergências (similaridades) bem como diferenças entre as duas 

realidades estudadas. Esses dados foram sintetizados e apresentados na Tabela 8, 

incluindo-se também as fontes consultadas para embasamento dos dados 

disponibilizados.  
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Tabela 8 – Similaridades e Diferenças entre as duas realidades comparadas para conceitos e critérios básicos representativos. 
 

Aspecto básico Critério básico Califórnia (fontes) Rio de Janeiro (fontes) Similaridade/ 
Difference 

Econômico/ 
Demográfico 
 

Crescimento populacional  Elevadas taxas, basicamente 
migração e sazonal (US 
Census,2010) 

Elevadas taxas basicamente 
migração e sazonal (IBGE, 2011) 

Similaridade 

Disponibilidade de Unidades 
e lotes residenciais 

Aumento crescente na oferta (US 
Census 2010) 

Aumento crescente na oferta 
(IBGE, 2010) 

Similaridade 

Vetor de desenvolvimento a 
nível nacional.   

Exploração de petróleo (em 
moratória), turismo, construção 
civil e naval, portos. 

Exploração de petróleo, turismo, 
construção civil naval, portos. 

Similaridade 

Influência da indústria do 
turismo na economia local 

Grande participação nas receitas Grande participação nas receitas 
(Bidegain & Pereira; 2005) 

Similaridade 

Custo da terra, valorização 
imobiliária  

Elevado, alto, tendência de 
crescimento 

Elevado, alto, tendência de 
crescimento Obraczka,2008 

Similaridade 

Econômico/ 
Ambiental 

Conversão de áreas naturais 
em projetos imobiliários 

Tendência de expansão contida 
parcialmente por CEQA e Coastal 
Act Czech et al. (2000) Lester, 
2013) 

Papel preponderante na economia 
local; Tendência de expansão em 
função da demanda crescente 
(Obraczka,2008; Dantas,2005)  

Diferença parcial 

Geográfico/ 
Ambiental 

Áreas de características  
litorâneas(restingas, 
costões,falésias);transição 
ambiente marinho-terrestre 

Griggs, 2010 Mansur et al,(2006, Dantas et al 
(2009);Myers(2000)SA, 
(1993;1992) 

Similaridade 

Ecossistemas frágeis e 
megadiversos, importância 
biológica, riqueza de cenário 
e paisagens.  

Sob ameaça; Chaparral marítimo, 
wetlands, Myers et al (2000); Vasey 
(2012) 

Centro de Diversidade de Cabo 
Frio (Hot Spot da 
Biodiversidade), ameaça a 
Restinga, Estepe arbórea aberta, 
Araujo (1997; 1998); Ab Saber 
(1974); Soffiatti (2014) SA, 
(1993;1992) 

Similaridade 
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Riscos a Saúde Ambiental e 
humana & a propriedade  

Desmoronamentos e erosão de 
penhascos (cliffs) devido mudanças 
climáticas e ação antrópica,  
(GRIGGS, 2010) 

Elevado Risco Social pelas baixas 
condições de habitabilidade 
(MMA, 2008) 

Similaridade 

Impacto ambiental e social 
da indústria do petróleo  

Alto embora minimizado pela atual 
moratória ao longo de boa parte da 
costa 

Elevado e crescente risco Bacia de 
Campos; Pré-Sal (OBRACZKA, 
2008) 

Similaridade 

Governança/ 
gestão 

 

Quantidade de áreas 
públicas protegidas  

Alta, acima de 50% do total, 
incluindo ação das Land Trust 
Agencies 

Baixa, menos de 20% do total, 
incluindo as de uso sustentável 
Medeiros e Garay (2006) 

Diferença 

Disponibilidade/acessibilida
de e qualidade da 
informação 

Elevada (CNPS and CNDDB 
Inventories /US and 
CalifDept.Fishing Game-
CDFG/Natural Diversity 
database); exigência por CEQA 
(TOWNSLEY e RIVASPLATA, 
2004). 

Baixa, acesso precário.   Diferença 

Agências ambientais para 
Conservação  

Papel de relevância Beyeler(2012) 
Grenell(1991) Lester (2013) 

Papel irrelevante, embora 
mencionado em Plano de Bacia 
Bidegain e Pereira (2005) Ação 
parcial das Agências de Água 
(SINGERH)  

Diferença (parcial) 

Complexidade da gestão 
ambiental e do processo de 
licenciamento  

Muito complexa 
Grennel (1991) Olshansky (1996) 

Muito complexa Riccioppo (2012) Similaridade 

Fiscalização, fazer cumprir a 
lei (enforcement) 

Enforcement muito elevado 
Olshansky (1996) 

Carência de fiscalização, elevada 
impunidade (SA, 1993;1992); 
Obraczka (2008) 

Diferença 

Integração ente 
órgãos/entidades; 
compatibilidade 

Exigências perante NEPA/CEQA, 
jurisprudência a partir de ações na 
justiça. Weiner (2005) Dificuldade 

Prevista na legislação: CF 88, 
PNMA, PNGC, mas não 
implementada na prática. 

Diferença 
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instrumentos 
Transversalidade no 
licenciamento 
 

devido número de agencias e 
competências envolvidas Olshansky 
(1996)  

Sobreposição e limbos 
institucionais Ricciopo (2012) 
Obraczka (2008) CNI (2013) 

Modelo institucional  Federalizado, suplementar, 
descentralizado, Implementado 
tranversalmente, baixa 
hierarquização Olshansky (1996) 
Townsley e Rivasplata 
(2004)Grenell (1991) 

Federalizado, suplementar, 
centralizado, implantado de cima 
para baixo, alta hierarquização 
Glasson e Salvador (2000) 

Diferença parcial 

Social 
 

Uso/ acesso de áreas 
publicas como praias e 
costões  

Conflitos de uso a partir do 
processo de privatização de praias e 
acessos ao litoral Griggs (2010)  
Lester (2013)  

Conflitos a partir do uso de 
recursos comuns; a partir do 
processo de privatização de praias 
e acessos ao litoral. 
Descaracterização de cenários e 
paisagens (INEPAC, 2003) 
Mansur et al (2006) SA 
(1993;1992) 

Similaridade 

Participação  Social  Elevada Fulton e Shigley (2005) 
Lester (2013) 

Incipiente Pereira (2004) Lima, 
(2006) 

Diferença 

Fonte: Elaboração própria, com base nas fontes citadas. 
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7.1 Similaridades 

 

Ao se deter um olhar sobre ambos os modelos, constata-se que apesar da 

distância de milhares de km e das desigualdades socioculturais que claramente os 

distinguem, os cenários avaliados apresentam também muitas semelhanças entre si.  

Entre as principais semelhanças, em ambas as regiões costeiras estudadas há 

diversos registros de ocorrência de ecossistemas e habitat de grande importância 

biológica e ambiental, ameaçados pela ação antrópica, como a restinga/estepe arbórea 

aberta na região de Cabo Frio (DANTAS, 2005), o Santuário Marinho da Baía de 

Monterrey e o chaparral mediterrâneo na região das Serras (“Sierras”) na Califórnia 

(VASEY, 2012). 

Outra similaridade diz respeito ao intenso processo de especulação imobiliária 

e ocupação das áreas próximas ao mar, em detrimento do uso público e da função social 

desses locais. O alto valor econômico agregado aos sítios costeiros vem contribuindo 

para a sistemática conversão de áreas naturais em condomínios e loteamentos. De 

maneira análoga ao que se verifica na Califórnia, a costa do Estado do Rio de Janeiro 

também sofre com contínuos problemas e conflitos relacionados a mudanças no uso e 

ocupação do solo e seus impactos ambientais (SA, 1993;1992 ; MANSUR et al, 2006; 

DANTAS, 2005).  

À perda de ecossistemas e de biodiversidade - geralmente ligada a construção 

de empreendimentos - agrega-se ainda o impacto negativo com a obstrução do cenário e 

depleção do valor dos cenários litorâneos. Muitos dos problemas ambientais e 

degradação/deterioração da paisagem estão também associados a um turismo de alto 

impacto, atualmente praticado em áreas costeiras mais atraentes como a da Região dos 

Lagos (Figuras 57).  
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Figura 57 e 58:  Navios de cruzeiro ancorados em Búzios na alta temporada Figura 36 – Esgoto 
vazando junto a quiosques na Praia de Geribá, no verão de 2012/13.   
Fontes: Revista Cidade e http://ipbuzios.blogspot.com.br/2012/04/vergonha-canto-esquerdo-de-
geriba.html#.U52j6_ldXAR 
 

A localização estratégica e a exploração de importantes recursos naturais - 

como o petróleo na plataforma continental - tornaram essas áreas importantes vetores de 

crescimento e de desenvolvimento econômico em seus respectivos países.  Essa 

tendência, entretanto foi sendo de certa forma freada na costa da Califórnia a partir da 

década de 70, em função de acidentes ambientais que afetaram o meio ambiente de 

forma muito negativa, prejudicando a qualidade de vida da população local, como foi o 

grande vazamento de óleo ocorrido em Santa Barbara em 1969. A região costeira 

californiana também convive com intensos processos erosivos, que vem colocando em 

risco milhares de residências situadas próximas às falésias locais (USGS, 2007). Ainda 

que influenciados pelas consequências das mudanças climáticas e elevação do nível do 

mar, esses eventos são exacerbados pela ocupação desordenada(e/ou inadequada), 

embora os resultados sejam os mesmos. 

   

Figura 59 e 60: Residências de alto padrão na costa californiana ameaçadas pela erosão e ação do 
mar.   
Fontes: www.visualphotos.com; soundwaves.usgs.gov 
 

Nos últimos anos, houve uma crescente dificuldade em se aprovar novos 

empreendimentos de expansão urbana, especialmente em áreas costeiras do Estado, a 

partir de inúmeras restrições do poder público e do forte lobby das entidades civis e 

ambientalistas.  

Em parte devido ao modelo federativo existente nos dois países, há uma 

sobreposição de atribuições de órgãos e agências federais, estaduais e locais cujas 

competências são afetadas de alguma forma pelos projetos a serem implantados. Em se 
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tratando de empreendimentos na costa da Califórnia, o licenciamento ainda perpassa 

fortemente pela questão (gestão costeira), ficando ainda mais complexo custoso e 

demorado. A participação popular e o incentivo a maior questionamento levam via de 

regra a um prolongamento do processo. Em função de crescentes demandas e 

exigências, esse período pode em alguns casos prolongar-se por vários anos, como no 

caso de uma rodovia. Em 2011, ele levou cerca de 8 anos enquanto que em 1970 

demorava-se cerca de 2 anos para completá-lo (Figura 61).  

 
 
Figura 61: Evolução do tempo médio requerido para completar o Relatório de Impacto Ambiental 

para o licenciamento de uma rodovia pela NEPA/EUA (1970-2011). 
Fonte: Associação de Planejamento Regional. Programa Nacional de Planejamento e Política de 

Infraestrutura (TODOROVICH e SCHNED, 2012). 
 

De uma maneira geral, os sistemas brasileiro e americano de governança e 

gestão ambiental (e costeira) se equiparam em termos de amplitude, perpassando os três 

níveis federativos. Possuem uma Agência federal central com forte atuação (IBAMA no 

Brasil e a EPA nos EUA) que estabelece e implementa a política ambiental a nível 

nacional, delegando às agências seccionais responsabilidades de atuação nos seus 

respectivos estados. Esses dispõem de autonomia para criar legislação supletiva sobre o 

assunto, desde que em consonância com a federal, podendo por sua vez delegar 

responsabilidades às jurisdições locais. Os sistemas se apoiam em vasto arcabouço 

institucional e legal, incluindo as devidas regulamentações e atos normativos para 

fundamentar a ação das respectivas agências de controle ambiental, além de vários 

outros órgãos que também possuem competência sobre o assunto e que atuam de 

maneira supletiva ou complementar. 

Apresentam também um sistema específico para gestão costeira, ainda que no 

Brasil ele possua um papel bem secundário, a despeito dos esforços do Governo Federal 

na implementação da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro. No Rio de Janeiro a 
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gestão costeira está agregada à agência ambiental estadual (INEA), através de uma 

Gerência de Águas e Território (GEGET). As duas principais vertentes atuais de 

atuação da GERCO são a implementação de planos municipais de intervenção na orla e 

do Zoneamento Ecológico da Costa do estado do RJ. A GEGET atua de forma 

secundária no sistema, não lhe cabendo qualquer papel de regulamentação, ou 

disciplinamento no uso dos recursos costeiros, bem como de decisão no processo de 

licenciamento. 

 

 

7.2 Principais diferenças constatadas  

 

Através da ênfase dada pelo estudo, a análise das diferenças encontradas entre 

os modelos estudados chegou-se a uma melhor percepção sobre as maiores fragilidades 

e, consequentemente, sobre possíveis mudanças que podem ser eventualmente 

realizadas no sistema, com o intuito de se aperfeiçoar principalmente o modelo em 

prática no Rio de Janeiro.  

Com exceção de um item do Conceito/Aspecto Social (Participação social) e 

outro Econômico/Ambiental (conversão de áreas naturais em projetos imobiliários e 

outros) os demais itens onde se constata uma diferença parcial ou marcante dizem 

respeito a aspectos agrupados no conceito denominado como Governança/Gestão 

ambiental: % de áreas protegidas, enforcement/fiscalização/fazer cumprir a lei, 

disponibilidade de informação/dados ambientais, ação de agências ambientais/ação 

coordenada de órgãos públicos/transversalidade e modelo institucional. 

Com base nessa premissa, procurou-se verificar como essas diferenças afetam 

e/ou são afetadas pelo processo de licenciamento ambiental, de forma a embasar a 

proposição de melhorias no sistema/modelo existente. No que se refere ao 

funcionamento atual dos respectivos sistemas eles apresentam importantes diferenças. 

Enquanto que no Brasil e no RJ prevalece uma estrutura muito hierarquizada, 

preponderante na esfera federal e decrescendo de importância em direção a mais local, 

nos EUA e na Califórnia constata-se uma divisão de responsabilidades muito mais 

equânime e transversal entre os poderes federal e estadual. Especialmente na costa da 

Califórnia, o estado e as jurisdições locais compartilham a gestão costeira e do 

território, havendo uma tendência no sentido de aumentar a responsabilidade de 
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municípios e condados tanto na regulação como no controle. Na Califórnia, ao contrário 

do Rio de Janeiro, a agência costeira ou seu preposto (jurisdição local) analisa e licencia 

(ou não) a execução do empreendimento.  

A pouca transparência existente pode ser constatada pela dificuldade de acesso 

à informação bem como pela carência de participação no processo de licenciamento 

utilizado no RJ/BRASIL. Em sua grande maioria, os conselhos municipais de meio 

ambiente funcionam esporadicamente e não possuem caráter deliberativo. Sua paridade 

também pode ser bastante questionada. A centralização da maior parte das funções mais 

importantes do processo de licenciamento na agência estadual (INEA) também é um 

fator que contribui para reduzir a participação dos demais setores governamentais, 

especialmente os municípios.  

Segundo Glasson e Salvador (2000), avaliando a performance do modelo 

brasileiro através de uma comparação entre sistemas locais e regionais de análise de 

impacto ambiental com a União Europeia (mais especificamente o Reino Unido), a 

principal diferença existente entre os cenários considerados é que no Brasil o sistema é 

“extremamente centralizado e sem uma base local forte que possa aprimorar sua 

eficiência. Ainda, no Brasil o processo é excessivamente burocratizado e facilmente 

desvirtuado por pressões políticas e econômicas, que tendem a ser mais severas no nível 

local/municipal.  

Ainda, pode ser constatado que no modelo adotado no país há um reduzido 

controle social no processo de licenciamento, que tende a ser ainda menor no que se 

refere às etapas de planejamento e a tomada de decisão, e à medida que elas se afastam 

do núcleo federal e estadual. 

Enquanto que na Califórnia a gestão ambiental e do próprio território é feita de 

forma mais transversal perpassa muitas vezes fronteiras e envolvendo uma pluralidade 

de agências ou órgãos, como no caso de áreas costeiras, no RJ esse compartilhamento é 

incipiente. 

A excessiva centralização contribui para que a ação dos órgãos envolvidos 

ocorra de maneira pouco coordenada, que também se deve em boa parte à sobreposição 

de competências e à falta de integração dos instrumentos de gestão e da própria 

legislação inerente a cada órgão, bem como pela reduzida participação e controle social 

do processo. Planos, programas e projetos são implementados muitas vezes sem a 

avaliação e o conhecimento de outras instituições competentes, fato esse ainda agravado 

pela reduzida ou mesmo a ausência de utilização de instrumentos de planejamento 
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ambiental, como AIA e AAE. Na costa da Califórnia, além da obrigação de serem 

licenciados perante CEQA, os programas, planos e projetos devem também se adequar à 

Lei e ao Plano da Costa, o que contribui para facilitar a integração de todos esses 

instrumentos bem como das agências e órgãos por eles responsáveis.  

Na realidade do RJ, as atividades inerentes às fases posteriores ao 

licenciamento como a fiscalização e o monitoramento são desempenhadas de forma 

precária, em função dos poucos recursos existentes para tal finalidade, sendo ela 

relegada a um plano secundário. Também o fazer cumprir a lei (enforcement) é esparso 

e somente as grandes empresas são monitoradas em alguns de seus projetos mais 

importantes. Há poucos registros de enquadramento de transgressores na vasta 

legislação disponível, como na Lei de Crimes Ambientais (9605/98), e mesmo uma 

parcela ínfima das multas aplicadas por não conformidade ambientais é paga, o que em 

parte pode ser também atribuído a difusividade da responsabilidade.  Na realidade, essa 

lei (9605/98) pode ser até mesmo inócua uma vez que só há a condenação quando existe 

um responsável. No sistema (presumidamente) participativo existente (com 

Conselhos/Comitês), como teoricamente todos os participantes são responsáveis, na 

prática ninguém responde diretamente pela não conformidade. E se a participação é na 

realidade efêmera – como pode ser constatado – resulta em um sistema duplamente 

negativo: não há os benefícios da participação e ao mesmo tempo verifica-se a mesma 

impunidade de costume.  

Na Califórnia há uma atuação de destaque de Agências como a Comissão 

(Agência) de Assuntos Costeiros (California Coastal Comission), a Agência da Baia de 

São Francisco e a Agência de Conservação Costeira. A CCC dispõe de autonomia para 

deliberar e legislar sobre a região costeira e a quem os municípios costeiros e demais 

instituições/agências devem se reportar. A maioria dos municípios (“counties”) e 

cidades costeiras dispõe de Planos Locais de Desenvolvimento Urbano na Costa, 

devidamente aprovados junto à Agência Costeira, instrumentos que regulamentam o uso 

do solo nessas localidades. Outras legislações importantes incidem sobre a área costeira 

como CEQA e as leis de proteção de recursos naturais (como a Lei das Espécies 

Ameaçadas), de criação de espaços protegidos, gestão de recursos hídricos, entre outras. 



116 
 

 
 

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1 Considerações Iniciais 

 

A comparação dos sistemas de licenciamento utilizados nas duas regiões de 

estudo (Brasil e EUA) permitiu não somente determinar pontos comuns e não comuns 

(ajudando a identificar pontos fortes e fracos de cada sistema) como também validar os 

conceitos adotados como referência para elaboração do questionário aplicado aos 

stakeholders do processo de licenciamento na etapa seguinte. Aspectos como (a falta 

de) participação e controle social, enforcement e integração com instrumentos de 

planejamento (como o Gerenciamento Costeiro) se sobressaíram no universo/cenários 

analisados.  

Os sistemas de licenciamento utilizados nas duas regiões de estudo foram 

avaliados primeiramente através de uma adaptação do modelo proposto por Leu, 

Williams e Bark (1996, apud GLASSON E SALVADOR, 2000), bem como por 

Glasson E Salvador (2000) e Wood (1995); e baseado nas avaliações de Ma, et. al., 

(2009), Tang et al, (2009), Tang (2009), Philips (2013) (Tabelas 9 e 10).  

Os resultados se baseiam na extensa gama de informações colhidas pelo autor, 

utilizando-se ainda uma adaptação de abordagem metodológica apresentada e depois 

revista por Wood (1995). Originariamente esses modelos foram desenvolvidos e 

utilizados pelas fontes citadas para avaliação e comparação de sistemas de EIA (AIA no 

Brasil) em determinados países.  

Considerando-se que a base do licenciamento ambiental no Brasil é 

justamente o EIA e dada a falta de transparência ou a forte centralização desse processo, 

pode-se depreender que esses fatores caracterizam o processo de licenciamento como 

um todo. A avaliação referente ao Reino Unido feita pelo estudo de Glasson e Salvador 

(2000) foi propositalmente deixada para servir também como mais um parâmetro de 

análise.  

Nos EUA, considerando o elevado nível de federalização/delegação do poder 

central para o Estado da Califórnia em particular, a avaliação foi subdivida pela esfera 

federal (US NEPA) e estadual (CEQA).  
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Tabela 9 - Comparação de performance de sistemas de EIA no Brasil, Reino Unido e EUA  
utilizando os critérios de avaliação propostos por Wood (1995). 

 
Critério BRASIL Reino 

Unido 
EUA-NEPA California-

CEQA 
OBS 

Base legal parcialmente Sim  Somente 
Federal  

Projetos públicos 
e privados na CA 

  

Cobertura parcialmente parcialmente  Sim Sim No Brasil 
somente para 
alguns projetos 
específicos  

Alternativas de 
projeto 

Não Não   Sim Sim   

Screening Sim  Sim  Sim  Sim    

Elaboração de 
Escopo 

Não Não Sim Sim  Aberto a 
comentário 
publico na CA 

Conteúdo de 
EIS(suficiência) 

Não parcialmente Sim Sim Parcialmente para 
alguns projetos e 
estados do Brasil  

Análise de  EIS parcialmente parcialmente Sim  Sim  Não em alguns 
estados do Brasil 

Tomada de 
decisão  

Não Não  parcialmente parcialmente Na CA- sujeitas a 
“Statement of  
Overriding 
Considerations”;  
Parcialmente em 
alguns casos no 
Brasil 

Monitoramento 
de impactos 

Não Não  Não parcialmente Exigências de 
mitigação e 
monitoramento 
em CEQA  

Mitigação parcialmente Sim  Sim  Sim  Não em muitos 
casos no Brasil 

Consulta 
popular e 
participação 

Não parcialmente Sim Sim   

Monitoramento 
sistema 

Não Não  parcialmente parcialmente   

Custos e 
benefícios  

Não Sim Sim Sim Philips 2013 

SEA Não Não   Sim parcialmente  Tang, 2009 

Fonte: adaptado de Glasson e Salvador (2000) e Wood (1995); e baseado em  Ma, et. al., 2009; Tang, 
2009; Philips, 2013. 
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As principais diferenças constatadas na Tabela 10 (mudança de status de 

“não” para “sim”, realce em vermelho) foram os critérios: Alternativas ao projeto, 

Definição do Escopo, Conteúdo de EIS, Consulta e Participação e Custos e Benefícios.   

Verifica-se também que para todos os critérios avaliados o sistema americano 

apresenta-se resultados melhores do que o brasileiro. Como a função básica do estudo 

ambiental no Brasil concentra-se na avaliação de impactos de projetos praticamente já 

definidos, não existe praticamente nenhum espaço para alternativas locacionais ou 

tecnológicas. Por outro lado, Elaboração de escopo é um aspecto característico de 

priorização do planejamento e consulta prévia aos envolvidos no projeto, sendo essa 

última também inerente ao critério Consulta e participação, que é um importante 

aspecto da descentralização e incentivo à participação no modelo dos EUA e da 

Califórnia, considerados fragilidades do sistema brasileiro. No que se refere ao aspecto 

Conteúdo de EIS, a avaliação precária do Brasil pode ser explicada pela baixa 

aplicabilidade (e muitas vezes de qualidade) dos estudos, muitos deles baseados em 

dados secundários e pesquisas bibliográficas, bem como pela deficiência em etapas 

fundamentais anteriores como o aspecto Elaboração de escopo. Essa reduzida 

aplicabilidade somada ao alto custo da elaboração dos estudos (ou a baixa 

disponibilidade de pagar os estudos necessários por parte dos 

empresários/empreendedores) é determinante para justificar o grau “precário” atribuído 

ao aspecto de custos e benefícios.  Uma carência uniforme digna de nota foi encontrada 

no aspecto Monitoramento do Sistema, que foi unanimemente considerado como não 

praticado no Brasil e no Reino Unido, e somente parcial nos EUA.  

Os resultados da segunda abordagem utilizada são apresentados na Tabela 12 

a seguir. Optou-se por manter os resultados do estudo original para o Reino Unido com 

fins comparativos.  
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Tabela 10 - Resultados da comparação de performance entre os sistemas de EIA no Brasil, Reino 
Unido e EUA com base na metodologia de utilizada por  Glasson e Salvador, 2000. 

 
Critério  adotado Brasil Reino Unido EUA 

Diretrizes e regulações de políticas 
ambientais  

Médio/Razoável Bom Bom 

Conjuntura institucional e 
administrativa  

Deficiente Médio/Razoável Bom 

Procedimentos de EIA Médio/Razoável Médio/Razoável Bom 
Papel desempenhado por 
staheholders chave  

Médio/Razoável Médio/Razoável Bom 

Atendimento ao monitoramento e 
enforcement 

muito 
Deficiente 

Deficiente  Médio/Razoável 

Implementação e efetividade na 
prática de EIA 

muito 
Deficiente 

Médio/Razoável Razoável-bom 

Disponibilidade de recursos Deficiente Razoável Médio/Razoável 
Fonte: própria, baseado em Glasson & Salvador, 2000 (adaptado de Leu et al, 1996) 
 

Foram consideradas como diferenças marcantes as mudanças de grau “mais 

radicais”, ou seja, de “deficiente” para “médio” ou “bom”, “muito deficiente” para 

“razoável” e assim por diante.  Constata-se dessa forma que as principais diferenças 

existentes entre os sistemas dizem respeito a aspectos como: Conjuntura institucional e 

administrativa, Disponibilidade de recursos, Atendimento ao monitoramento e 

enforcement, Implementação e efetividade na prática de EIA. De maneira análoga ao 

que se verifica na abordagem anterior, verifica-se que o desempenho no cenário 

americano é melhor avaliado do que o brasileiro em todos os critérios analisados, 

enquanto que o Reino Unido se situa em uma posição mais intermediária. 

Comparando-se com países desenvolvidos, possuidores de mais recursos e 

estrutura na área ambiental, as carências em aspectos como conjuntura institucional e 

administrativa e disponibilidade de recursos inerentes à realidade brasileira são 

esperadas, embora haja um abismo entre regiões (estados/municípios) mais ricas, onde a 

estrutura disponível é um pouco melhor, e as mais pobres (a grande maioria do país), 

onde ela praticamente inexiste.  

Quantos aos aspectos de Atendimento ao monitoramento e enforcement, 

implementação e efetividade na prática de EIA, eles podem ser também justificados 

tendo em vista a menor importância dada às fases posteriores do processo de 

licenciamento e por outro lado, a priorização em relação à obtenção da licença, uma vez 

que o Licenciamento é considerado por muitos como somente um entrave burocrático a 

ser vencido.  
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A partir dos resultados gerais dessa primeira análise foram desenvolvidas as 

questões que compuseram o questionário em que se basearam as entrevistas com os 

stakeholders do processo, na segunda etapa da pesquisa. 

 

 

8.2 Comparação e Análise dos resultados obtidos pelos questionários  

 

As constatações apresentadas a seguir se baseiam na análise preliminar dos 

resultados e dados obtidos em função das respostas aos questionários, aplicados a 

diversos stakeholders do processo de licenciamento, tanto nos EUA (CA) como no 

Brasil (RJ).  

Em uma primeira abordagem os dados foram representados a partir dos 

resultados para cada pergunta do questionário, por grupo setorial e por região de estudo 

(CA/EUA e RJ/Brasil).  Alguns dos gráficos mais representativos são apresentados no 

item 7.2.1 (Visualização por meio de Gráficos). Posteriormente as perguntas do tipo 

quantitativo (cujas respostas atribuem um grau de 1 a 5 ao item avaliado, associados a 

cores distintas) foram agrupadas por Cluster e organizadas na forma de tabelas, para os 

dois cenários estudados (item Visualização por meio de Tabelas).  

Através da organização e tabulação dos dados obtidos, foi possível se chegar a 

resultados que apontam entre outras deficiências no sistema do RJ a falta de informação 

e de participação dos setores sociais (especialmente os não governamentais) no 

licenciamento, a carência de ação coordenada das agências envolvidas, as dificuldades 

no “fazer cumprir a lei” (enforcement), bem como a incipiência de instrumentos 

adicionais importantes como Gerenciamento Costeiro, “sobrecarregando” e tornando 

menos eficaz o Licenciamento ambiental, mola-mestra para efetivação da PNMA.  

 

 

8.2.1 Análises qualitativa e quantitativa. Visualização dos resultados por meio de 
gráficos 

 

Embora tenha havido algumas variações entre os quatro distintos grupos 

pesquisados (Público, Privado, ONG e Academia), algumas tendências puderam ser 

constatadas nas avaliações dos entrevistados. No caso do RJ, verificou-se que a maior 

concentração de respostas com avaliação negativa se deu notadamente para os aspectos 



121 
 

 
 

de transparência/acesso à informação e enforcement, ou para a combinação deles, 

independentemente do grupo setorial, caracterizando uma avaliação de desempenho 

bem negativa do ponto de vista dos entrevistados.  

Já no que se refere à CA, essa concentração não ocorre de forma tão 

acentuada, variando de acordo com a pergunta e com o setor arguido, denotando, 

portanto uma avaliação melhor do sistema para os aspectos apresentados aos 

stakeholders locais. 

No caso do RJ (Brasil), as maiores insatisfações com o sistema são 

provenientes dos grupos não governamentais, com menor influência e acesso às 

informações do processo. Há também queixas por parte dos empresários (setor privado), 

que podem ser creditadas especialmente à complexidade, demora e custos envolvidos no 

processo de licenciamento ambiental, além da insegurança e complexidade envolvidas 

no processo regulatório e no próprio licenciamento. Essas dificuldades comprometem o 

planejamento dos negócios, chegando muitas vezes a inviabilizar os empreendimentos. 

Ou então por outro lado, podem até mesmo vir a gerar licenciamentos inadequados e 

indevidos. 

A maioria das diferenças encontradas se concentra nos itens referentes às 

carências de informação e de participação da sociedade no processo de licenciamento, já 

anteriormente mencionados no conceito básico de Governança e Gestão. Essa carência 

pode ser creditada às poucas oportunidades e meios disponibilizados pelos órgãos 

competentes para melhoria dessa participação. Parte dessa virtual ausência de 

participação também pode ser de certa forma creditada a questões culturais e a falta de 

conhecimento e embasamento técnico da maior parte da sociedade brasileira, que 

portanto não possui os “meios necessários” para realmente ser incentivada a participar. 

Essa falta de conhecimento atinge até mesmo setores teoricamente mais “instruídos” 

como gestores e tomadores de decisão, que muitas vezes encaminham de forma 

inadequada determinados temas da maior importância, ao confundir por exemplo 

conceitos básicos como Comitê e Conselho, ou mesmo criarem leis inócuas ou mesmo 

incompatíveis com a legislação maior pertinente. 

No Rio de Janeiro, os entrevistados também distribuíram sua não satisfação 

por outros aspectos como carências de mitigação e ação integrada das agências/órgãos 

públicos, carências de monitoramento e limitações do processo regulatório, enquanto 

que na Califórnia os maiores problemas indicados foram: carência de ação coordenada; 
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limitações do processo regulatório; e carências de mitigação e monitoramento. (Figura 

62). 

Question 11 - What problems do you see that affect permitting process efficiency ? 

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 64 18

Regulatory constraints

2 4 6

Lack of information

Lack of public participation

Lack of mitigation

Lack of monitoring

Lack of coordination

Others

5 7 9 11

8 10 12

number of responses

number of responses

1 3

 
Figura 62: Principais problemas do licenciamento identificados pela pesquisa.  
 

Como medidas para sanar os problemas e melhorar o processo atual (Figura 

63), foram citadas no RJ entre outras: aperfeiçoamento e facilitação da participação 

social; fornecimento de mais informação, com qualidade; maior cumprimento da lei e 

cobrança das multas aplicadas; Esse último aspecto caracteriza a carência de 

“enforcement”, no Brasil. Na CA, as respostas se concentraram nos seguintes pontos: 

aperfeiçoamento do monitoramento; fornecimento de mais informação; redução dos 

custos; e maior cumprimento de multas.  
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12.What measures do you feel would improve permitting process efficiency? 

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 62 21

142 4 6 8

number of responses
1 3 5 7 9 11 13 15

number of responses
10 12

Others

More mitigation(actions/measures required on permit to reduce, compensate 
social&environmental impacts from project)

More and better data

Improve/facilitate participation

More regulation

Less regulation

Improve monitoring

Reducing cost

More enforcement/higher bills

 
 
Figura 63: Medidas e ações recomendadas pelo stakeholders para aperfeiçoar o processo. 
 

Na CA e no RJ, a maioria dos representantes dos grupos estudados considera 

razoável a suficiência de informação sobre as solicitações de licença, embora no RJ as 

melhores avaliações concentram-se no setor governamental (Figura 64). A discrepância 

constatada especificamente em relação a esse grupo distinto pode ser explicada pelo fato 

de a responsabilidade pela disponibilização da informação caber ao poder público, que 

dificilmente admitiria uma atuação pouco satisfatória.  

.  
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Question 26 - Do you think access to this information is sufficient? 

Scores  Status
0 ‐ 1 precarious

2 ‐ 3 reasonable
4 ‐ 5 good

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 22 10

0

sc
or

es
 a

ss
ig

ne
d 

by
 s

ta
ke

ho
ld

er
s

5

3

4

2 4 6 8

number of responses

number of responses

1 3 5 7

2

1

 
Figura 64: Suficiência de informação sobre solicitação de licenças. 
 

Já com relação ao aspecto de qualidade da informação gerada e disponível - 

bem como o que é feito em termos práticos a partir do conhecimento gerado pelos 

estudos realizados - o modelo do RJ é pior avaliado (Figura 65).  

 
Question 25 - Do you think the existing level of information about project applications is sufficient? 

Scores
5 0 ‐ 1 precarious

2 ‐ 3 reasonable
4 ‐ 5 good

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 21 10

0

2 4 6
 Status

4

sc
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1 3 5 7

2

1

3

number of responses

number of responses

 
Figura 65: Suficiência de acesso aos dados e transparência dos projetos. 

 

Várias fontes entrevistadas se referem ao fato de os estudos serem feitos 

muitas vezes com a preocupação maior de se “vencer o obstáculo de obtenção da 
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licença” e menos para uma ação ambiental mais eficaz.  Também a transparência não é 

um dos pontos fortes do processo de licenciamento no modelo brasileiro.  Os dados do 

projeto podem ser acessados apenas quando há uma Audiência Pública, que geralmente 

só acontece quando a agência ou órgão licenciador exige a elaboração de um 

EIA/RIMA do empreendimento. No entanto, isso ocorre numa fase em que as principais 

premissas do projeto já se encontram aprovadas ― por intermédio de licenciamento 

prévio ― ou até mesmo com o projeto já em implantação. Não são usualmente 

consideradas alternativas locacionais ou tecnológicas ao projeto, ou muito menos a 

alternativa de sua não realização.  

Na CA, independentemente do setor social, as notas (graus) atribuídas foram 

bem melhores do que no RJ. Em parte esse aspecto pode ser explicado pela carência no 

Brasil de recursos que facilitem ao público em geral e aos setores interessados o acesso 

à informação. Mesmo com toda a tecnologia e ferramentas atualmente disponíveis, 

como a internet, a maioria dos entrevistados reitera a necessidade de melhora dessa 

ferramenta, além da qualidade da informação disponibilizada (Figura 66).  

 
Question 27 - What improvements would you recommend to provide more and better information and acess to information?

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 43 13

More public hearings

More information

More media&internet access

 Better quality of information available

Others

1 3 5 7 9

14 16

number of responses

number of responses
11 13 15 17

2 4 6 8 10 12

 
Figura 66: Sugestões para melhoria de acesso e de melhor informação aos processos. 
 

Com relação a aspectos de atuação coordenada da própria entidade do 

respondente, constatou-se a prevalência de avaliações positivas na CA em contraste com 

graus baixos obtidos no RJ. Apesar disso, os entrevistados nos EUA apontaram como 

maiores causas de ação não coordenada às limitações de staff, de recursos financeiros e 

de tempo. Os resultados que apontam a carência de ação coordenada como uma das 

maiores problemas do licenciamento no RJ parece ter origem na percepção de que o 
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problema não se encontra na ação não coordenada da agência do entrevistado, mas sim 

nas demais (Figura 67). Um dado importante e, até mesmo preocupante, é a indicação 

de alguns respondentes na CA sobre a existência de uma política interna da 

empresa/órgão, que dificulta a ação integrada de setores e agentes envolvidos no 

processo de licenciamento.  

 
Question 10 - If there are problems, could you specify them? 

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 18 17

7

Time constraints

Lack of information

Staffing capacity constraints

Others

Money constraints

Internal policy against it

number of responses

number of responses
1 3 5

2 4 6

 
 
Figura 67: Avaliação/identificação de problemas que afetam a ação coordenada. 
 

Segundo a avaliação dos stakeholders na Califórnia, a gestão ambiental 

pública apresenta um elevado nível praticado de fiscalização e de comprometimento no 

atendimento à legislação, em “fazer cumprir a lei” (“enforcement”), em contraposição 

ao que se constata no RJ. Há também incentivos para promover a participação dos 

diversos segmentos sociais em todas as etapas do processo de licenciamento. O 

“enforcement” na CA é quase sempre avaliado de forma bem positiva nas fases de 

análise, mitigação, monitoramento do licenciamento (embora em menor grau nesta 

última). Entretanto, em contrapartida, a “fiscalização” e o “fazer cumprir a lei” são 

justamente os aspectos pior avaliados pelos stakeholders no RJ.   

Com relação ao questionamento sobre medidas para aperfeiçoamento do 

processo de uma maneira geral, em ambos os casos (CA e RJ), não se considera que 

mais regulação ajudará a reforçá-lo, sendo que no caso do RJ houve diversas 

manifestações exatamente no sentido contrário, ou seja, na necessidade de sua 
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diminuição. É notório e de senso comum que no Brasil há “leis demais e cumprimento 

das leis de menos”.   

No que se refere ao modelo da CA, as medidas mais apontadas foram 

melhorar o monitoramento, aumentar as multas e prover mais informação, enquanto que 

no RJ foram o aperfeiçoamento da participação social e mais informação, com melhor 

qualidade).  

No Rio de Janeiro, o monitoramento pós-licenciamento foi considerado pela 

maioria dos stakeholders como “precário ou incipiente”. Um das principais motivadores 

de tal resultado pode ser a carência de recursos e investimentos do poder público nessa 

fase do processo (Figura 68). 

 
Question 20 - What improvements to monitoring would you recommend?

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 56 14

More money/resources

More data/studies needed

Less bureaucracy

Others

Improve permitee implementation

Improve public supervision

10 12

number of responses

number of responses
2 4 6 8

1 3 5 7 9 11

 
Figura 68: Medidas recomendadas para melhoria do monitoramento.  
 

Também o cumprimento das restrições impostas pelas licenças (Figura 69) foi 

considerado bem precário no Rio de Janeiro, em oposição à avaliação desse aspecto na 

CA.  A necessidade de maior controle social, mais educação e mais staff são também 

apontados no RJ como fundamentais, para atuar na fiscalização, acompanhamento e 

cumprimento das licenças ambientais. Isso reforça tanto a tese do enfoque primordial 

que é dado ao período pré-emissão das licenças (o licenciamento visto mais como um 

entrave a ser vencido) como do sub-dimensionamento do sistema ambiental público 

para atendimento desse tipo de demanda. 
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Question 15 - What should be done to improve the enforcement of permit conditions? 

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 44 15

More signs

More citations/fines

2

More education

More staff

Others

1 3 5 7

More public supervision/monitoring

14
number of responses

9 11 13 15
number of responses

4 6 8 10 12

 
Figura 69: Sugestões para aperfeiçoamento no fazer cumprir as restrições das licenças. 
 

A necessidade de maior controle social pode ser observada pela concentração 

de respostas que avaliam como ruim o acesso aos dados e à transparência dos projetos 

existentes no RJ, o que não ocorre no modelo da Califórnia. Na Califórnia, a 

participação é facultada e incentivada desde o início do processo, mesmo porque existe 

o receio da agência líder e/ou licenciadora em ser questionada (e vencida) em uma ação 

judicial por não ter tomado as providências necessárias para que tal participação 

ocorresse e fosse correspondida, como determina CEQA. Nesse caso, os custos em 

termos de tempo e dinheiro são contraproducentes.  

Com relação a proposições para melhoria da atual situação (Figura 70), a 

maioria das respostas considera que isso deve ser feito pela disponibilização de mais 

informação com melhor qualidade, via diferentes mídia ou pela internet. A menor 

relevância dada à necessidade de mais eventos presenciais pode ser creditada ao papel 

pouco significativo exercido por esses eventos, em termos da reduzida influência que 

eles possuem na modificação dos projetos e nas tomadas de decisão, muitas vezes já 

tendo sido feitas previamente nos “gabinetes”. Nos moldes atuais, a comunidade de uma 

maneira geral parece se sentir alienada do processo, sem dispor dos meios necessários 

para poder contribuir, questionar e participar de forma efetiva do mesmo.  
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Question 27 - What improvements would you recommend to provide more and better information and acess to information?

BRA USA

Group A Government
Group B NGO
Group C University
Group D Private Institution

Total 43 13

More public hearings

More information

More media&internet access

 Better quality of information available

Others

1 3 5 7 9

14 16

number of responses

number of responses
11 13 15 17

2 4 6 8 10 12

 
 
Figura 70: Melhorias sugeridas para proporcionar informação e acesso aos projetos. 
 

 
8.2.2 Visualização por meio de tabelas. Análise por clusters  

 

A seguir os resultados são apresentados na forma de Tabelas (11 e 12), por 

região estudada e por grupo setorial distinto, com base nas perguntas quantitativas 

existentes no questionário.  

Para auxílio na visualização e identificação dos aspectos mais críticos 

(fragilidades) bem como das maiores potencialidades foram associadas três tipos de 

cores para as faixas de notas/graus atribuídos pelos stakeholders aos aspectos avaliados.  

Com base nos conceitos e indicadores abrangidos por elas, as perguntas foram 

agrupadas sob três temas (clusters): 

Tema (cluster) 1: monitoramento, enforcement e fiscalização. 

Tema (cluster) 2: participação social, transparência e informação.  

Tema (cluster) 3:  desempenho e eficiência do sistema de licenciamento. 
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Tabela 11 – Graus conferidos pelos stakeholders brasileiros (RJ), por grupo setorial, as perguntas dos Clusters 1,2 e 3. 

BRA

Pergunta 13 Pergunta 14 Pergunta 16 Pergunta 18 Pergunta 19 Pergunta 21 Pergunta 23 Pergunta 25 Pergunta 26 Pergunta 28 Pergunta 29

Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau

Grupo 1 Sec_Estado_M_Amb 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1

Pref_Cabo_Frio 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3

Pref_Local 2 2 1 2 1 0 1 2 2 1 1

Pref_Arm_Buzios 3 2 * 4 0 * 2 * * 1 2

Inea 3 2 3 4 2 2 1 3 3 3 1

Sec_Amb_S_Pe_Al 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 1

Inst_Estad_Amb 2 2 3 3 2 4 2 4 4 3 3

Sec_Amb_Arr_Cab 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3

Sec_M_Amb_Ar_Bz 1 0 1 2 0 1 1 1 1 2 3

Sec_M_Amb_Cb_Fr 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 1

Grupo 2 Inst_Ecobuzios 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2

Ativa_buzios 1 0 1 1 0 1 0 1 1 * *

Lebma 3 2 2 2 3 1 1 * 1 3 3

Grupo 3 Faetec 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2

PPE_Coppe_Ufrj 3 3 3 4 3 3 2 3 3 * 2

Grupo 4 Muniz_Sp_Eng_Cs 2 1 3 3 1 2 2 1 1 2 1

Antonio_A_Arq * 0 2 * * * 0 0 0 * *

Pousada_Corais 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2

Amb_Eng_Consult 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 0

Grupo 1 - Público

Grupo 2 - Ong

Grupo 3 - Acadêmico

Grupo 4 - Privado

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

Elaboração própria  
LEGENDA vermelho – graus 0 e 1(precário); amarelo – graus 2 e 3(razoável); verde – graus 4 e 5 (bom) 
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No universo abrangido pelo Cluster 1, a característica do sistema abordada 

pela pergunta 14 foi a pior avaliada (disponibilidade de recursos para fiscalização e 

fazer cumprir a lei “enforcement”) enquanto que a pergunta 18 (adequabilidade das 

medidas de mitigação) foi a que teve a melhor avaliação. Vale a ressalva de que essa 

adequação se refere às medidas indicadas pelos estudos e não à sua efetiva 

implementação, uma vez que o aspecto “enforcement” obteve uma avaliação ruim. Os 

stakeholders do grupo das ONG’s se situam entre os mais descontentes, enquanto que o 

Setor Público é o menos crítico. Isso enfatiza o afastamento das entidades não 

governamentais do processo de licenciamento já captado anteriormente, sobretudo no 

que se refere à influência e tomada de decisão no processo.  

No que se refere ao Cluster 2, novamente só aparecem respostas positivas 

(acima de regular) nos setores públicos, mesmo assim em apenas 7 do total de 40 

respostas, reiterando o aspecto de que o licenciamento está bem mais próximo do setor 

governamental do que dos demais, o que também reitera o elevado teor de centralização 

constatado no modelo de gestão no Brasil, ao contrario do que se verifica no modelo da 

Califórnia (em função de CEQA e do Ato da Zona Costeira) . Na concepção desses 

setores “mais afastados” predominam os conceitos de precário para todos os aspectos 

avaliados (participação, paridade, informação, influencia no processo de licenciamento). 

O Cluster 3, que diz repeito à performance (desempenho;eficácia) do 

licenciamento bem como à sua capacidade de restringir o desenvolvimento, verifica-se 

que nenhuma resposta em qualquer grupo avalia o instrumento como atendendo 

plenamente seu objetivo, em oposição ao que se verifica na CA (EUA), onde a maioria 

das respostas o qualifica como “médio a bom” (Tabela 14).   
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Tabela 12 – Graus conferidos pelos stakeholders americanos (CA), por grupo setorial, as perguntas dos Clusters 1,2 e 3. 

EUA

Pergunta 13 Pergunta 14 Pergunta 16 Pergunta 18 Pergunta 19 Pergunta 21 Pergunta 23 Pergunta 25 Pergunta 26 Pergunta 28 Pergunta 29

Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau Grau

Grupo 1 Count_S_Cruz * 2 4 4 3 4 2 4 4 4 1

City_S_Cruz * 3 3 3 3 4 5 4 4 1 4

S_Cruz_Pln_Dep * 3 3 2 2 3 3 2 2 4 1

Grupo 3 Test_Tiff * 4 * 3 * 1 1 3 * 1 *

UCSC * * * 3 3 4 0 3 3 3 3

Grupo 4 MBA_Consult * 2 3 3 2 2 1 3 2 2 0

Witt_Park_Law * 1 1 2 2 2 0 2 2 4 0

ESA_PWA * 0 2 4 0 4 3 4 2 2 1

MBA_Consut * 1 2 2 2 4 2 2 3 * *

Lisa_Wise * 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2

Grupo 1 - Público

Grupo 2 - Ong

Grupo 3 - Acadêmico

Grupo 4 - Privado

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3

 

LEGENDA: vermelho – graus 0 e 1(precário); amarelo – graus 2 e 3(razoável); verde – graus 4 e 5 (bom) 
Elaboração própria  
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Os resultados obtidos junto aos stakeholders na Califórnia apresentam maior 

uniformidade na avaliação intersetorial, embora se verifique que o grupo setorial mais 

descontente é o privado, que compreende empresários e empreendedores (é importante 

mencionar que até o presente não foram recebidas manifestações/respostas aos 

questionários por parte das ONGs californianas). Credita-se esse maior 

descontentamento da iniciativa privada à demora, custos e complexidade (incluindo o 

nível de exigência) dos processos de licenciamento, que na região costeira da Califórnia 

são ainda mais contundentes. Da mesma forma que no Rio de Janeiro, o aspecto de pior 

avaliação (pergunta 14) no Cluster 1 foi a carência de recursos para o pós-licenciamento 

e a melhor a adequabilidade das medidas de mitigação do processo (pergunta 18).  

No que se refere ao Cluster 2, há uma ótima receptividade ao aspecto 

“suficiência de dispositivos de participação” e, dentre os aspectos abrangidos por esse 

cluster aquele, que menos se considera adequado é “paridade e oportunidades de se 

influenciar nas decisões sobre o processo de licença”.  

Com relação às respostas diretas dos participantes da pesquisa no RJ 

considerando as duas últimas perguntas do questionário – Se possível especifique 

alguma fraqueza ou ponto forte que mereça destaque no processo de licenciamento 

ambiental. Você gostaria de adicionar algum outro comentário sobre o tema (processo 

de licenciamento ambiental) ou para contribuir com essa pesquisa?  – vale mencionar 

algumas contribuições específicas dentre as muitas fornecidas. Entre elas podem ser 

elencadas como fragilidades principalmente a indicação de falta de 

experiência/conhecimento específico das equipes que elaboram os estudos ambientais, 

dos poucos dados, fatos e abordagens novas que esses estudos trazem ao processo, além 

da não apresentação de alternativas ao projeto. São ainda apontados como obstáculos 

relevantes a falta de critério na elaboração das Instruções Técnicas, a falta de controle 

no respeito às restrições das Licenças, no monitoramento e na execução de medidas 

compensatórias. Também são reiteradas como nocivas as influências políticas no 

processo (incluindo a “promiscuidade entre empreendedor e órgãos licenciadores”), a 

insuficiência da estrutura necessária aos órgãos ambientais, tendo em vista a elevada 

demanda por licenças e a carência na avaliação dos efeitos sinérgicos de várias 

atividades poluidoras funcionando simultaneamente.   

Vale ressaltar que de todos os colaboradores brasileiros, há somente indicação 

de ponto forte no licenciamento no que se refere à existência de legislação ambiental 
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adequada e quanto a medidas de controle/mitigação propostas nos EIA-RIMA, “embora 

raramente essas medidas sejam efetivamente implementadas”.   

Como formas de aperfeiçoar o processo foram propostas entre outras medidas 

a necessidade de desburocratização, de maior investimento pelas empresas na 

elaboração dos estudos ambientais, de capacitar adequadamente os analistas das 

agências ambientais, bem como de melhoria da interação entre essas agências e as 

Universidades. Outra contribuição importante diz respeito à necessidade de melhor 

qualificação dos demais atores (stakeholders) envolvidos no processo, potencializando 

os efeitos e os benefícios dessa participação. 

 Nas respostas diretas obtidas pelos colaboradores na Califórnia foi observado 

que o sistema ambiental baseado em CEQA tem como grande desafio a necessária 

simplificação do processo, evitando ainda as atuais “chantagens ecológicas”, embora 

sem perder suas importantes salvaguardas na proteção ambiental.      

Um colaborador americano reiterou a importância dos gestores públicos locais 

procurarem encarar os empreendimentos pelos vários ângulos/óticas existentes e não 

exclusivamente pelo viés de atendimento das demandas dos proponentes dos projetos. 

Ainda de acordo com alguns dos atores/colaboradores da Califórnia, CEQA deve ser 

aperfeiçoado, de forma a incluir incentivos ao “crescimento/desenvolvimento 

inteligente”, com projetos e construções mais ecológicas, eficiência e uso de energia de 

maneira mais sustentável, mais transporte alternativo aos veículos convencionais, entre 

outros.  

As respostas detalhadas aos questionários são apresentadas no Anexo 3.  
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9. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Os resultados obtidos pela comparação efetuada entre as duas regiões 

estudadas indicam um melhor desempenho do processo de licenciamento na CA do que 

no RJ. Há uma convergência dos resultados nas duas abordagens utilizadas, indicando 

determinadas carências em aspectos do licenciamento no RJ, sendo aqueles 

relacionados à transparência, participação social, falta de integração e o fazer cumprir a 

lei (enforcement), considerados como os mais críticos e prioritários. Merece destaque 

também o fato de que os stakeholders que não fazem parte dos quadros do setor público 

usualmente se consideram em maior ou menor grau como “alijados do processo”. No 

que se refere ao setor de governo, quanto mais distante do poder central (federal e 

estadual) menos significante é a participação dos gestores públicos nos processos de 

planejamento e de tomada de decisão.  

A necessidade de aperfeiçoamentos na sistemática do processo de 

licenciamento é também apontada por vários segmentos, sobretudo no Brasil e em 

particular no RJ. Nesse sentido, a tendência de descentralização verificada atualmente 

no modelo brasileiro é um fator positivo, podendo ajudar a atender a crescente demanda 

por uma maior democratização e aperfeiçoamento do processo.  

Entretanto, analogamente a outros estados brasileiros, e mesmo tendo logrado 

êxito na maior capacitação de quadros municipais, o modelo vigente no Rio de Janeiro 

possui ainda um perfil centralizador e pouco participativo, não somente em relação ao 

poder local como também em relação aos demais segmentos sociais envolvidos, como 

ONG’s, setor privado e universidades.  

Como fator agravante, a gestão ambiental se concentra no licenciamento, e por 

diversas vezes se restringem de forma inadequada a meros estudos ambientais que 

pouco contribuem com o processo. O licenciamento se encontra isolado e muitas vezes 

dissonante de outros instrumentos fundamentais, como é o caso do Gerenciamento 

Costeiro, especialmente em áreas litorâneas mais visadas e palco de potenciais conflitos.  

No RJ, a agência estadual ambiental (INEA) além de acumular atualmente as 

funções da gestão costeira, de recursos hídricos e florestais, assume também quase todas 

as funções de gestão e de andamento inerentes ao processo de licenciamento ambiental. 

Entre outras responsabilidades, estabelece o escopo, analisa os estudos e EIA/RIMA, 

emite licenças, define a tipologia dos empreendimentos passíveis serem licenciados pelo 
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poder municipal, chegando até em alguns casos até a determinar como deve ser feita a 

composição (paridade) dos Conselhos locais de Meio Ambiente. O caso dos Comitês de 

Bacia do Estado é bastante emblemático: eles possuem recursos (embora pouco) das 

outorgas, mas quem gasta é o INEA. Além disso, há um controle político muito forte 

dado não somente a vontade politica de centralizar o poder de fato, bem como ao baixo 

nível de conscientização, de capacitação e de educação da maioria dos participantes. Na 

realidade, esses fóruns não exercem a participação, a paridade e são usualmente 

controlados por alguns poucos de seus participantes.  

De acordo com Scardua e Bursztyn (2003), as experiências brasileiras recentes 

de descentralização de políticas públicas não permitem vislumbrar, até o momento 

atual, uma ruptura com o padrão histórico de “captura” do Estado, no nível local, por 

práticas tradicionais que marcam a vida política nacional desde os primórdios da 

colônia. É nesse sentido que o atual esforço de descentralização pode estar sendo tão 

somente mais um episódio de uma velha prática e a democracia participativa pode estar 

sendo capturada pela tradição, num sentido perverso. 

Em relação ao nível de planejamento e de gestão de projetos mais importantes 

– e causadores de maiores impactos - constata-se ainda a manutenção de elevado grau 

de centralização no Estado e União, em detrimento das jurisdições locais. Atividades 

potencialmente poluidoras e mais impactantes, que podem requerer compensações 

ambientais, permanecem sob a égide do poder estadual.  

A transferência do licenciamento para as jurisdições locais, aproximando os 

maiores usuários e as partes mais sensíveis aos impactos da tomada de decisão, é 

certamente uma alternativa para transformar o processo em mais democrático e mesmo 

mais eficiente. Por outro lado, procedimentos e medidas que visem o aperfeiçoamento 

do atual modelo devem ser adotados para evitar que uma excessiva “capilarização” 

torne o processo ineficaz.  

Não basta promover a mudança da responsabilidade pelo processo, já que há 

muitas questões relevantes que devem ser previamente solucionadas, tais como a 

carência de recursos e de capacidade de gestão a nível municipal e as dificuldades de 

ação integrada entre os diversos atores envolvidos no processo, entre tantas outras.  

Pressões políticas e econômicas de determinados grupos com maior influência 

são mais desbalanceadas em municípios de menor porte, extremamente carentes de 

recursos mesmo para áreas como saúde e educação, e que são a grande maioria dos 

casos no Brasil. Os municípios devem estar bem preparados e instrumentalizados para 
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desempenhar de forma adequada o licenciamento assim com os estados devem dispor de 

estrutura adequada para supervisionar adequadamente o processo e monitorar 

resultados. Ademais, atenção especial deve ser dada às fases pós-licenciamento, 

sobretudo porque se medidas mitigadoras e compensatórias não forem devidamente 

acompanhadas, possíveis correções de rumo serão inviabilizadas. A municipalização do 

licenciamento deve ser feita de maneira cuidadosa, procurando-se solucionar ou 

minimizar os gargalos existentes, caso contrário poderá gerar mais perdas do que 

ganhos para a sociedade. Por conta das fragilidades ainda inerentes ao sistema 

ambiental como um todo, o atual processo de descentralização necessita ser aprimorado.  

Entre outras recomendações e sugestões para aperfeiçoamento do processo, 

identificou-se prioritariamente a necessidade de melhorar a interface entre o 

Licenciamento ambiental e outras ferramentas de gestão especialmente o 

Gerenciamento Costeiro, prover maior participação, transparência e acesso de 

informação ao público em todas as fases do processo, descentralizar a gestão ambiental 

através da transferência de parte das responsabilidades pelo licenciamento do INEA 

para outras agências e órgãos, aparelhar devidamente os municípios, promover o 

licenciamento/avaliação ambiental não só de projetos como também de Programas, 

Planos e demais instrumentos.  

Entre outras razões, o modelo americano funciona melhor, pois seus 

operadores dispõem de poder e recursos para planejar, licenciar e investir. E a 

participação, o controle social, o sistema judiciário e o “enforcement” funcionam como 

reguladores bastante eficientes.  

Além das mazelas comuns a todas as áreas (demora, custos, corrupção), o 

Judiciário no Brasil se encontra bastante despreparado para atuar na área de meio 

ambiente.   

Para melhor visualização dos resultados e propostas de aperfeiçoamento do 

modelo atual, especificamente no caso do Estado do Rio de Janeiro, a Tabela 13 

apresenta uma análise dos principais aspectos apontados pelo estudo, com base na 

abordagem metodológica de ESTADO/PRESSÃO/RESPOSTA (STATE /PRESSURE 

/RESPONSE).  
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Tabela 13 – Principais Fragilidades constadas e medidas sugeridas para melhoria do sistema de 
licenciamento fluminense, com base na abordagem Pressão/Estado/Resposta ( 
“State/Pressure/Response”)  

ESTADO PRESSÃO RESPOSTA 

Carência de 
Transparência  
Carência e baixa 
qualidade da informação; 
Carência de ferramentas 
adequadas; Carência de 
sistema de informações 
integrado. 

Não representatividade e 
empobrecimento do processo; 
Não atendimento a legislação. 
Empobrecimento do processo; 
baixa qualidade ou não 
adequabilidade dos estudos; 
Não contabilização de impactos 
importantes; Pouca efetividade 
das ações de mitigação. 

Disponibilizar ferramentas 
adequadas (Site, informação via 
web); melhorar divulgação. 
Sistema de informações integrado 
e atualizado; Disponibilizar EIA’s 
e demais estudos pela internet. 
Contratação de empresas 
consultoras pelo órgão que conduz 
o licenciamento; Incentivar a 
participação das universidades, 
convênios científicos.  
Melhorar a Educação geral e 
ambiental; cidadania; implementar 
a conscientização e a  “resistência 
social” 

Participação social 
precária e pouco efetiva; 
Carência de incentivos e 
oportunidades para 
participação dos demais 
atores sociais.  

Excessiva centralização; baixa 
qualidade de participação; 
Baixa sustentabilidade dos 
projetos e empreendimentos. 

Descentralização do planejamento 
e da tomada de decisão; 
capacitação gestores; melhoria e 
mudanças na liturgia das 
Audiências Públicas; melhor 
divulgação.  

Carência de ação 
coordenada/ pouca 
interface e integração 
entre os órgãos; Reduzida 
transversalidade 
/planejamento; Carência 
de sistema de informações 
integrado/Carência de 
outros instrumentos de 
apoio ao licenciamento 

Dificuldades e demora no 
licenciamento; Isolamento dos 
municípios; Projetos e 
programas que não 
“conversam” entre si; 
Insegurança jurídica; 
Desperdício de recursos. 
Áreas/recursos costeiros não 
diferenciados e sendo 
depreciados continuamente 

Sistema informações integrado; 
Maior divisão responsabilidades; 
Agregar ferramentas de 
planejamento como GC, ZEE, 
AIA, Planos Diretores; Maior 
paridade e poder de decisão nas 
Câmaras e Conselhos; 
Compatibilização de leis, planos e 
programas. Implementação do GC 

Carência de 
Enforcement/fiscalização 
Descumprimento das leis 
Excesso de leis e 
dificuldade de 
aplicação/cumprimento 

Incentivo a não conformidades 
ambientais e seus impactos; 
Impunidade; Não mitigação; 
Ação desordenada e 
pulverizada; Ineficiência do 
sistema de controle; Baixa 
arrecadação das multas. 

Sistema de informações integrado 
e atualizado; Mais recursos para 
ações de fiscalização e 
monitoramento; 
Integração/convênio com outros 
órgãos; Capacitação e 
regulamentação da fiscalização 
local. Cobrança mais efetiva das 
multas (divida ativa, impedimento 
de acesso a crédito) 
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Carência de 
monitoramento 

Maior pressão sobre as etapas 
iniciais do licenciamento; 
Ineficiência do sistema de 
controle; Incentivo a não 
conformidades ambientais e 
seus impactos; Não mitigação, 
Ausência de feedback. 

Mais recursos para 
monitoramento; Autogestão; 
Integração/convênio com outros 
órgãos; Capacitação e 
regulamentação da fiscalização 
local. 

Fonte: Elaboração própria, com base na metodologia desenvolvida por Hammond et al (1995).   
 

É importante enfatizar que o poder público, legalmente constituído para 

empreender a política e a gestão ambiental, deve promover um maior envolvimento dos 

stakeholders locais, especialmente no que se refere ao licenciamento. Para isso, 

capacitação desses atores deve ser priorizada. Também não é viável se pensar em 

planejamento sem dispor do embasamento e conhecimento técnico sobre o seu objeto. 

A participação dos setores sociais em todas as etapas do licenciamento pode (e 

deve) ocorrer não necessariamente de forma presencial. Sugere-se ainda que essa 

participação se dê de forma mais equânime e distribuída ao longo do processo, bem 

como através da adoção de técnicas mais eficientes, como por exemplo, a formação de 

grupos de trabalho por tema ou por setor social e o uso de ferramentas disponíveis na 

internet. O andamento do processo de licenciamento só deve ocorrer após as demandas 

levantadas pelos interessados serem devidamente esclarecidas/respondidas.  

O provimento de mais e melhor informação ao público em geral são 

primordiais, como também o acesso a mais recursos materiais e financeiros pelas 

prefeituras e gestores locais, para viabilizar o cumprimento das responsabilidades com o 

licenciamento, inclusive nas fases posteriores de monitoramento e fiscalização. Para 

auxiliar nessa ação, um sistema de dados ambientais em constante atualização e que 

esteja disponível para gestores e stakeholders do processo ― deve ser desenvolvido e 

implantado. De uma maneira geral, os municípios necessitam ser melhor estruturados e 

capacitados tecnicamente para exercício do licenciamento ambiental, sendo que no caso 

das municipalidades menores isso pode ser mais facilmente atingido – e os recursos 

otimizados -  através da formação de consórcios municipais ambientais, conforme já 

previsto na LC 140/11,  baseados em experiências como a do CILSJ na Macro Região 

Ambiental 4 (MRA-4) do Estado do RJ.   

Na esteira da necessidade urgente de uma compatibilização entre os Planos e 

Programas de gestão costeira e ambiental, é fundamental que haja uma ação mais 

coordenada entre as agências e os gestores públicos envolvidos nessas questões, em 

todas as instâncias de governo e de distintas competências.  
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Como ocorre sob CEQA, com o objetivo de integração, projetos, planos, 

programas e outros instrumentos de gestão e planejamento em todas as esferas de 

governança devem passar por licenciamento ambiental. Os processos de licenciamento 

ambiental e o licenciamento urbanístico podem ser integrados pelo 

gerenciamento/licenciamento costeiro. 

Sugere-se ainda que mediante a celebração de convênios a Agência estadual 

(INEA) deva também transferir ou compartilhar funções hoje acumuladas e 

desempenhadas exclusivamente por ela no Licenciamento para outros órgãos e 

entidades, de forma a descentralizar de fato o processo e dividir responsabilidades, nos 

moldes do que ocorre com CEQA na Califórnia.  

O sistema americano (californiano) também pode ser utilizado como 

referência no aprimoramento da gestão costeira, pela forma como ela é efetivada, 

preponderando sobre o planejamento local bem como sobre fronteiras meramente 

geopolíticas, através da ação de agências costeiras como a CCC (e das demais que a 

apoiam) na implementação da Lei da Gestão da Costa (CZMA).  

Pode-se ainda sugerir estudar-se a viabilidade de criação de uma Agência ou 

Comissão de Assuntos Costeiros, que congregasse de forma mais efetiva e harmônica os 

múltiplos e específicos interesses e competências envolvidos na gestão costeira, 

dispondo de competência legal e recursos para fomentar o desenvolvimento sustentável 

e a preservação de ecossistemas e paisagens litorâneas para as gerações presentes e 

futuras. Entretanto, de nada adianta simplesmente criar outras agências, órgãos ou 

mesmo comitês que não possuam poder, respaldo e recursos para desempenhar 

adequadamente suas funções.   

No caso específico das regiões costeiras, a criação de uma entidade nesses 

moldes, dentro da estrutura de planejamento do governo estadual, com poderes para 

regulamentar, licenciar e fiscalizar empreendimentos na costa – além de recursos para 

investir em projetos de recuperação e proteção ambiental - poderá desempenhar um 

importante papel na gestão mais sustentável dos recursos locais e na implementação 

necessária e urgente do gerenciamento costeiro, atualmente profundamente estagnado.  
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9.1 TRABALHOS FUTUROS  

 

Em uma fase posterior, pretende-se dar prosseguimento ao projeto de pesquisa 

através de uma comparação mais específica, envolvendo o passo-a-passo de casos de 

licenciamento de projetos turístico-imobiliários nas duas regiões em estudo (Búzios, RJ 

e de Santa Cruz, CA). Trata-se de uma tipologia de empreendimento muito comum em 

ambas as costas enfocadas, que contrapõem diretamente direitos difusos e privados, 

sendo potenciais geradores de conflitos quanto ao uso e destinação dos recursos 

naturais, aspecto esse que pretende-se explorar mais a fundo.  

De forma a se obter mais subsídios para o aperfeiçoamento projetado, 

pretende-se também realizar comparações como a realidade de outros países como o 

Canadá e a Austrália.  

Outra linha da pesquisa que se pretende posteriormente aprofundar é a do 

fortalecimento da interface entre os instrumentos de Licenciamento Ambiental e o 

Gerenciamento Costeiro na realidade do Rio de Janeiro, incluindo a avaliação da 

pertinência de criação de uma Agência Costeira para implementação do GC e do 

manejo e gestão das áreas litorâneas do estado em bases mais sustentáveis. Encontra-se  

em elaboração o trabalho “Can the California Coastal Conservancy Model be Adapted 

for Improved Coastal Management in Rio de Janeiro?”, em parceria com colaborador 

Marc Beyeler, pesquisador/lecturer do ENVS da UCSC.  

Estuda-se também uma proposta de realização de um Seminário sobre Gestão 

Costeira no RJ, com a participação de pesquisadores, gestores e instituições da 

sociedade civil organizada e entidades governamentais para discutir o atual estágio e 

novas propostas para implementação do GC no Estado, incluindo a viabilidade de uma 

agência costeira.  

 

 

10. LIMITAÇÕES DO TRABALHO  

 

Entre as principais limitações identificadas para esse trabalho podem citadas: a 

dificuldade de obtenção de dados ambientais no RJ; a restrição quanto ao universo 

pesquisado (especialmente a ausência de retorno por parte de colaboradores das ONG’s 

americanas); a carência de indicadores de desempenho e de trabalhos anteriores que 
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envolvam comparação de sistemas de licenciamento; questões (diferenças) culturais 

extremamente distintas, com importantes reflexos em aspectos cruciais como Justiça e 

Enforcement; e finalmente o uso de algumas “terminologias” distintas que dificultam o 

processo comparativo.  
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ANEXO 1 -. Modelo de questionário a ser aplicado (isenção aprovada pelo 

IRB/UCSC) 
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ANEXO 2 – Questionário eletrônico padrão aplicado aos stakeholders (versão em 

português) 
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ANEXO 3 – Respostas aos questionários pelos stakeholders do Rio de Janeiro (BRASIL) 
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ANEXO 3 – Respostas aos questionários pelos stakeholders do Rio de Janeiro (BRASIL) – cont. 
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ANEXO 3 – Respostas aos questionários pelos stakeholders do Rio de Janeiro (BRASIL) – cont. 
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ANEXO 4 – Respostas aos questionários pelos stakeholders da Califórnia (EUA) 

 


