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RESUMO

Esta análise sobre o licenciamento ambiental está fundamentada numa pesquisa que
identifica fragilidades e avanços da aplicação deste instrumento de política do meio
ambiente na política ambiental do Rio Grande do Norte, no período de 1992 a 2003.
Tem como universo de estudo a Área Urbana Isolada de Búzios situada no Município
de Nísia Floresta, litoral oriental do Estado, onde se concentra a abordagem da questão
ambiental e suas especificidades no processo de urbanização brasileiro, sobretudo a
institucionalização e implementação do licenciamento ambiental. Destacam-se na
metodologia utilizada a consulta aos diversos segmentos sociais envolvidos com o 
tema ambiental em estudo, a exemplo dos gestores, técnicos e especialistas, bem como
a aplicação da legislação e normas técnicas, as formas de apropriação do patrimônio
público e os procedimentos de licenciamento ambiental dos órgãos competentes. Os
resultados da pesquisa assinalam  que o licenciamento ambiental enquanto instrumento
da política ambiental é uma das alternativas técnicas mais eficientes no processo de
desenvolvimento sustentável, visto que desfruta de  prerrogativas para conciliar a
operacionalização das atividades e empreendimentos impactantes com a conservação
dos recursos ambientais e naturais em benefício das sociedades. No RN constatou-se
progressos na legislação ambiental e nas instruções técnicas, e que as falhas e
limitações no sistema de licenciamento ambiental não estão diretamente ligadas aos
instrumentos, mas na implementação de mecanismos por parte dos órgãos ambientais
nas três esferas do poder. Isso porque não dispõem de estrutura operacional para
desempenharem na prática suas competências estabelecidas, notadamente quanto  à
gestão ambiental, articulação institucional e deliberações do Conselho Estadual do Meio
Ambiente.

Palavras-chave: Proteção ambiental. Licenciamento ambiental.  Políticas públicas. 

Direito ambiental. Controle ambiental.
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ABSTRACT

This analysis on the ambient licensing is based on a research that identifies the
fragilities and advances of the application of this instrument of politics of the environment
in the ambient politics of the Rio Grande do Norte, in the period of 1992 the 2003. The
isolated urban area of Búzios, situated in the City of  Nísia Floresta/RN, situated in the
eastern coast of the State, where concentrates the boarding of the ambient question as
a matter in the Brazilian process of urbanization, over all the institutionalization and
implementation of the ambient licensing. They are distinguished in the used
methodology in consultation to the diverse involved social segments with the ambient
subject in study, the example of the managers, technician and specialists, as well as the
application of the legislation and norms techniques, the forms of appropriation of the
common wealth and the procedures of ambient licensing of the competent agencies.
The results of the research designate that the ambient licensing while instrument of the
ambient politics is one of the alternatives more efficient as techniques in the process of
sustainable development, since it is beyond the prerogatives to conciliate the activities
and enterprises with the conservation of the environmental resources and natural 
benefits to the societies. In the RN one evidenced progress in the ambient legislation
and the instructions techniques, and that the imperfections and limitations in the system
of ambient licensing are not directly on to the instruments, but in the implementation of
mechanisms of the ambient agencies. This because they do not make use of operational
structure to apply  in practical and established abilities, as an ambient management,
institutional joint and deliberations of the State Counselor
for Environment.

Key-words: A|mbient protection. Ambient licensing. Public politics. Environmental law.
Ambient control.
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1 INTRODUÇÃO

Esta Dissertação faz uma análise sobre o licenciamento ambiental como

instrumento de política do meio ambiente no RN no período de 1992 a 2003, 

fundamentada numa pesquisa que identifica fragilidades e avanços na política

ambiental deste Estado.  Os estudos foram direcionados para o litoral oriental,

baseados em questões ambientais vivenciadas na Área Urbana Isolada de Búzios,

Município de Nísia Floresta. A escolha da praia de Búzios como universo empírico,

justifica-se pela expressividade de seus componentes ambientais, pela expansão do

processo de uso e ocupação do solo e por sua  localização e importância no contexto

espacial do RN, inclusive despontando como pólo turístico de alta categoria regional

em função de predicados como privacidade, acessibilidade, infra-estrutura, condições

climáticas, beleza cênica, tranqüilidade. Trata-se de uma localidade na qual já foram

realizados outros trabalhos e observações antes desta pesquisa, como exemplo o

EIA/RIMA da RN–063 do trecho Pirangi do Sul/Barra de Tabatinga elaborado pela

ECOPLAM em 1996 para o DER–RN, no entanto os empreendimentos/atividades

impactantes não estão sendo licenciados em sua grande maioria. Daí a ocupação e

gestão de Búzios, sujeitas a uma série de fatores interdependentes e heterogêneos,

necessitarem de estudos mais consistentes para disciplinar a imposição do capital-

lucro que vem paulatinamente ameaçando a sustentabilidade da paisagem, a

consciência ambiental, a justiça social, a convicção da população pioneira local;

também afetando a biodiversidade, a biota, as condições sanitárias, a estética,

aculturando e mexendo com a cidadania local. Este quadro decorre, em grande

parte, do isolamento entre os órgãos e deles com a comunidade, facilitando ações

 à margem da legislação por parte de quem sabe ou convive com tal situação. 
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Vale salientar que a Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada

em novembro de 2003, em Brasília, conclamou em suas reflexões a necessidade

de uma reestruturação dos sistemas de gestão institucional na busca de um

planejamento participativo, integrado, com identidade ambiental e cultural,

alegando que sem a qual as políticas públicas preconizadas não proporcionariam

o almejado desenvolvimento sustentável. A propósito, o Conselho Estadual do

Meio Ambiente – CONEMA, como Órgão Superior do Sistema Estadual do Meio

Ambiente e responsável pela política ambiental do Estado tem, dentre suas

atribuições, a tarefa de congregar seus membros para resgatar sua própria

confiança e a resolubilidade dos problemas ambientais no Estado. Não é uma

empreitada fácil, pois o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com

mais de 20 anos, ainda tem incompleta sua estrutura funcional. E na busca de

reparar estas distorções, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do RN traça

 as diretrizes da política ambiental focada em sete pontos principais:

1 - Descentralizar a gestão da Política Ambiental, envolvendo os municípios;

2 – Estimular a preservação e uso racional do meio ambiente; 3 – Fortalecer os

órgãos responsáveis pela implantação da política de controle e preservação do

meio ambiente; 4 – Garantir a participação da sociedade civil, estimulando a

criação de canais de participação popular, de forma a desenvolver consciência

ambiental e contribuir para a formação e construção da cidadania; 5 – Estimular

a elaboração de planos de gestão ambiental (a exemplo do Plano de Gestão do

Litoral Oriental do Estado) e de Planos Diretores Municipais; 6 – Promover

pesquisas de tecnologias compatíveis com o meio ambiente; 7 – Estabelecer

mecanismos que obriguem ao poluidor/predador recuperarem e/ou indenizarem



17

os danos causados (RIO GRANDE DO NORTE, 1997).

No âmbito destas questões encontra-se o tema central do trabalho:

licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio

Ambiente, institucionalizada em agosto de 1981. Como tal, os dados analisados na

pesquisa sobre a política ambiental do RN manifestam resultados com dimensão crítica

visando subsidiar o aprimoramento de procedimentos e mecanismos, ainda

praticamente inertes, na defesa do meio ambiente. Busca-se, igualmente, desmistificar

paradigmas locais como, por exemplo, de que as decisões da Prefeitura são

irreversíveis. O prazo do estudo, doze anos, corresponde ao período em que foram

identificados processos requerendo licença ambiental e denúncias nos setores

competentes do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (IDEMA),

apesar de as atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e de relevante impacto

ambiental se iniciarem em Búzios por volta do ano 1977 e as licenças ambientais serem

concedidas no RN a partir de 1982, sob a responsabilidade da Secretaria Especial do

Meio Ambiente — SEMA, órgão extinto e na época vinculado ao Ministério do Interior.

Esta alusão aos processos do IDEMA porque representam as ferramentas basilares

para a análise do processo de licenciamento ambiental.

Diante deste cenário os empreendimentos de Búzios sujeitos ao

licenciamento ambiental e que constam da presente análise são os loteamentos

 e desmembramentos, edificações em geral (bares, complexos turísticos, projetos

urbanísticos, restaurantes, condomínios, pousadas etc), parques aquáticos, rotas

de passeios turísticos nas dunas, estradas, barracas na praia, quiosques e placas

de propaganda, dispositivos e antenas para telecomunicações, transporte e

destinação de resíduos sólidos, linhas de transmissão de energia, sistemas de

drenagem, poços para abastecimento d’água, atividades de saneamento. São
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praticamente os mesmos que se processam no litoral oriental.

A pesquisa tem como objetivo compreender o processo de

institucionalização e implementação do licenciamento ambiental, visando

identificar fragilidades e avanços desse instrumento no âmbito da política de meio

ambiente do Rio Grande do Norte. Especificamente analisa-se: a) as estruturas

institucionais e seus instrumentos de política ambiental; b) a legislação e normas

técnicas que orientam o sistema de licenciamento ambiental, sua aplicação e

efeitos na proteção do meio ambiente; c) as formas de apropriação do espaço e

do patrimônio público; e, d)  os procedimentos empregados para implementação

do processo de licenciamento ambiental.

A Metodologia adotada foi direcionada para um estudo buscando produtos

quantitativos, qualitativos e explicativos, explicitados na descrição, interpretação,

análise, conclusão e sugestões realistas, onde procurou-se dar uma feição

didática na exposição dos procedimentos, roteiros e instrumental. Para

fundamentação do tema, recorreu-se a autores como Dulce Bentes (patrimônio

público), Ana Fani ( espaço urbano), Maria Ribeiro Franco (sustentabilidade das

cidades), Paulo Leme Machado (questão ambiental), Arlindo Philippi Jr (gestão

municipal), Beatriz Pontes (processo fundiário urbano), Milton Santos

(complexidade espacial). Ver anexo I. A eles junta-se a legislação e

documentação técnica que formam a base legal da política do meio ambiente.

Daí a coleta de dados e trabalho de campo assumir uma pluralidade de

ações, resumidas nas duas Tabelas e no Quadro seguintes. Como pode ser

observado na Tabela 1, a pesquisa constou de três etapas – Identificação da

Área, Coleta/Refinamento dos Dados e Redação Final – cada uma delas
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constituídas de quatro fases subseqüentes.

Tabela 1 – Etapas e fases do trabalho

Etapas

Fases 1ª - Identificação da
área

2ª - Coleta /
Refinamento dos

dados

3ª Etapa – Redação
Final

1 Reconhecimento da
área de estudo

Depoimentos,
entrevistas,
questionários

Descrição, análise,
interpretação

2 Bibliografia – dados e
informações

Tratamento
estatístico

Revisão

3 Esboço cartográfico Produção de imagens Conclusões
4 Checagem de campo Sistematização e

delineamento-
redação

Redação Final

Na primeira etapa (fase 1), foi feito um reconhecimento da área de estudo

observando-se e registrando-se suas características e particularidades de

interesse do trabalho. A bibliografia, dados e informações estão agrupadas na

Tabela 2 – Coleta de Dados, que mostra os Tipos e as Fontes correspondentes

às informações Documentais (dados secundários), Campo (dados primários) e

Laboratório (adequação dos dados). O esboço cartográfico e a checagem de

campo, fases 3 e 4,  consolidam esta etapa do trabalho: Identificação da Área da

Pesquisa.

   Tabela 2 – Coleta de dados

Variáveis Tipos Fontes

Documentos

Acervo muito variado: livros e
periódicos; monografias,
dissertações, teses; jornais e
revistas; legislação específica;
planos, programas e projetos;
normas e procedimentos técnicos;
processos de licenciamento
ambiental; material cartográfico e
aerofotogramétrico; rotas turísticas;

Bibliotecas oficiais
(IDEMA, UFRN, IBGE,
etc.) técnicos e
especialistas; moradores,
usuários e associações
de Búzios; imobiliárias e
construtoras; Prefeitura e
Promotoria; dirigentes de
instituições públicas;
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relatórios técnicos, artigos e
entrevistas; material censitário.

diretores de consultoria
ambiental.

Campo

Observação direta; checagem e
dados gerais; registro fotográfico;
depoimentos, entrevistas,
questionários; empreendimentos
imobiliários.

Identificação e
delimitação; formas de
apropriação ilegais;
checagem dos elementos
da base físico-ambiental;
ocupação/evolução
urbana; verificação de
denúncias e processos
do IDEMA; aplicação de
entrevistas, depoimentos
e questionários; rotas
turísticas e locais de
eventos.

Laboratório
Simulações; plotagem
aerofotogramétrica, superposição de
cartas temáticas, tratamento
estatístico, fotografias.

Computação gráfica,
vetorização, restituição de
imagens, plotagens,
fotografias.

A segunda etapa compreende a Coleta/Refinamento dos Dados, ou seja,

o levantamento seguido de tabulação, seleção de dados,  utilização de imagens

e fotografias, elaboração de quadros, tabelas e gráficos. Aplicou-se diversos

instrumentos de coleta de dados, tais como os depoimentos direcionados para a

 área de Búzios, as entrevistas estruturadas com roteiros estabelecidos dirigidas

a autoridades e técnicos que atuam na área ambiental  e os questionários

(receberam a orientação da CONSULEST/UFRN por ocasião da elaboração)

aplicados na Subcoordenadoria de Licenciamento e Controle Ambiental do

IDEMA, onde se alcançou 93,33% dos técnicos, público alvo deste censo. O

tratamento/técnico estatístico foi empregado na condensação do conjunto de

elementos numéricos – gráficos, tabelas, quadros.

A terceira etapa tratou da Redação Final, desde seus ajustes

circunstanciais até sua finalização.

As aplicações dos métodos empregados revelam que houve uma
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complementaridade entre eles, prevalecendo o método operativo observacional

que foi utilizado com mais freqüência no decorrer da pesquisa, onde se valeu da

flexibilidade, com atividades de campo contínuas, inclusive com mais atenção na

coleta de dados; a simultaneidade programada de etapas/fases foi utilizada para

diligenciar o andamento objetivado, como exemplo, coleta de dados secundários,

produção de imagem e redação (Quadro 1).

Quadro 1 – Métodos empregados

De Abordagem ou
Investigativo

Operacionais (Procedimentos)

Hipotético-dedutivo Observacional Comparativo

Descrição/análise/interpretação,
procurando as causas e efeitos
para identificar os avanços e
limites do licenciamento
ambiental em Búzios.

Considerado como o
passo inicial das
pesquisas científicas,
foi utilizado em todas
as etapas/fases para
subsidiar a descrição/
análise/interpretação/
conclusão

Utilizado para
facilitar o
entendimento de
divergências e
similitudes, temporal
e espacial.

O trabalho está estruturado em partes que se sucedem dedutivamente –

informativa, descritiva, analítica, interpretativa, conclusiva, enfocando a questão

ambiental global, passando pelo Brasil e Rio Grande do Norte até chegar em

Nísia Floresta e Búzios no litoral oriental, compreendendo sete capítulos

incluindo-se esta Introdução.

No Capítulo 2 contextualiza-se a questão ambiental no país desde as

relações da Revolução Industrial/meio ambiente até a consolidação do processo

de licenciamento ambiental.

No Capítulo 3 – o sistema de licenciamento ambiental no Brasil – reúne-

se a legislação ambiental confirmando ser ela uma das mais modernas do mundo,
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mostrando que cerca de 1/4 das Resoluções Conselho Nacional do Meio

Ambiente — CONAMA, diz respeito diretamente ao licenciamento ambiental;

apresenta-se ainda as licenças ambientais e as atividades/empreendimentos

sujeitos ao licenciamento ambiental, e em seguida uma breve caracterização dos

estudos ambientais mais requisitados juntamente com a competência institucional

dos órgãos que operam no licenciamento ambiental.

No Capítulo 4 descreve-se  as primeiras iniciativas de institucionalização

da política ambiental no Estado,  que culmina com a criação do IDEMA e suas

atribuições como componente do Sistema Estadual de Controle e Preservação do

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte;  mostra-se a legislação pertinente

aplicada no licenciamento ambiental  inclusive o Plano Diretor de Nísia Floresta,

apontando-se as prerrogativas que os dispositivos oferecem aos órgãos

ambientais para licenciar as atividades/empreendimentos previstos na forma da

lei; e  aborda-se  também os procedimentos de operacionalização acompanhados

de vasta documentação e diretrizes empregadas nas mais diferentes situações

que se interagem para a obtenção da licença ambiental.

No Capítulo 5 direciona-se os comentários para o OEMA visto que a

Prefeitura, mesmo tendo  autonomia na definição das atividades degradadoras

 do meio ambiente e o Plano Diretor legislando a ser favor, apresenta limitações

técnico-operacionais para proceder o licenciamento ambiental em seu território.

Como tal, o desempenho do órgão estadual é identificado e analisado através de

questionários, entrevistas, processos requerendo licença ambiental, opiniões e

depoimentos consubstanciados com o auxílio de material fotográfico.

No Capítulo 6 aponta-se as fragilidades e avanços do licenciamento

ambiental no RN, num universo de contradições envolvendo os instrumentos de
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licenciamento ambiental e a competência dos órgãos para licenciar.

No Capítulo 7 – Considerações Finais, relaciona-se em nível de

conclusão  os resultados mais relevantes identificados na pesquisa.

As referências bibliográficas que compõem este trabalho formam o

acervo básico com publicações atualizadas nas áreas de legislação e técnico-

funcional, fundamentação científica com alcance nas questões ambientais

globais, até os procedimentos de licenciamento ambiental na esfera municipal. Os

sete anexos (bibliografia comentada, a comunidade de Búzios, fotos, legislação

ambiental, atividades/empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental,

dispositivos de licenciamento ambiental e organogramas) complementam o

conteúdo apresentado nesta análise sobre o licenciamento ambiental como

instrumento de política do meio ambiente no Rio Grande do Norte.
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2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL: TRAJETÓRIA DE
INSTITUCIONALIZAÇÃO NO BRASIL

O licenciamento ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio

Ambiente tem referência nos dispositivos da Organização das Nações Unidas -

ONU desde seu funcionamento na década de 40, porém só veio a consolidar-se

no Brasil nos anos 90.

As modificações decorrentes da Revolução Industrial, tanto no campo

como nas cidades, massificando/manipulando a produção e o consumo,

redesenhando espaços, explorando recursos naturais e matérias-primas, criando

relações com o meio ambiente, se constituem num marco entre as relações

homem-natureza e homem-homem. No entanto, apesar de se constituir num feito

de alta significância mundial, elegeu-se como referência a ONU, que começou a

funcionar oficialmente em outubro de 1945, sob a tutela dos Estados Unidos e

referendada por cerca de 50 países, inclusive o Brasil, objetivando, dentre outros

aspectos, a reconstrução da economia internacional (abalada pela Segunda

Guerra Mundial) via Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional.

A ONU foi criada para intermediar a paz no mundo mas passou para o

campo das discussões que envolviam a questão ambiental porque a falta de

alimentos e a utilização dos recursos naturais eram - e continuam sendo - fontes

geradoras de conflitos. Daí o estabelecimento da Food and Agriculture

Organization – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a

Agricultura – FAO, que abrigou as primeiras negociações sobre questões

ambientais; a seguir veio a United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e

Cultura – UNESCO, que igualmente envolveu-se na temática ambiental, inclusive
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patrocinando conclaves como a United Nations Scientific Conference on the

Conservation and Utilization of Resources – Conferência das Nações Unidas para

a Conservação e Utilização dos Recursos – UNSCCUR, em 1946 nos Estados

Unidos, a Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases

Científicas para Uso e Conservação Racionais dos Recursos da Biosfera,

conhecida como a Conferência da Biosfera, em 1968 em Paris, além de outras a

respeito da Educação Ambiental, com a primeira acontecendo em Belgrado no

ano de 1975. A FAO foi criada em 1945 e tem sede em Roma e a UNESCO no

ano seguinte com sede em Paris, porém após a criação do United Nations

Environment Programme – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

– PNUMA, em 1973, esta organização distanciou-se das questões ambientais. A

ONU é formada por vários órgãos, tendo como principal o Conselho de

Segurança, que negocia conflitos entre países, entretanto, dos mais de 180

participantes, apenas os membros permanentes (China, Estados Unidos, França,

Inglaterra e Rússia) desfrutam da prerrogativa de veto a qualquer decisão; outra

jurisdição é a Assembléia Geral, que delibera, dentre outras atribuições, sobre as

Conferências. A partir daí estabeleceram-se acordos, planos, negociatas, regras,

normas, tratados, e uma série de eventos, entretanto ainda hoje as discussões

sobre a questão ambiental permanecem na ordem do dia.

Os questionamentos sobre o espaço e o meio ambiente iniciados na

década de 50 - marcados pelos primeiros instrumentos dirigidos para impactos

ambientais e a Conferência Internacional sobre a Prevenção de Poluição por

Petróleo, promovida pelo governo britânico em 1954 - intensificaram-se na

década seguinte, onde os movimentos ambientalistas se propagam em vários

segmentos, tais como a publicação do Primavera Silenciosa (1962), um clássico
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que trata do DDT na cadeia alimentar. O período de 1948 a 1968 corresponde à

primeira fase da moderna legislação americana relativa à institucionalização de

políticas públicas ambientais. O segundo período abrange as décadas de 70 e 80,

quando o conjunto da sociedade manifestou uma consciência ambiental e o

Estado definiu suas funções em relação ao tema ambiental. O terceiro estágio

iniciou-se em 1990.

Surgiu o Clube de Roma, em 1968, marcando o início do debate, em nível

mundial, acerca dos problemas gerados pelo consumo e uso dos recursos

naturais e suas conseqüências para o equilíbrio dos ecossistemas. No final da

década de 60, os Estados Unidos editam o National Environmental Policy Act –

NEPA, documento componente da política ambiental americana dirigido para o

estudo de impactos ambientais, mas que influenciou a criação de diretrizes e

mecanismos de proteção ao meio ambiente em todo o mundo, tornando-se um

elemento do processo de licenciamento ambiental. Mas nos anos 60 o meio

ambiente foi encarado de forma segmentada, mesmo procurando-se conservar

a natureza e combater a poluição.

No início dos anos 70 floresceu o movimento verde global com a criação

de grupos ambientalistas, colocando em escala mundial a preocupação com o

meio ambiente; criaram-se os partidos verdes e os EUA celebraram em abril de

70 o Earth Day. Em 1972 ocorreu a Conferência de Estocolmo (Conferência das

Nações Unidas para o Meio Ambiente, também denominada Conferência sobre

o Meio Ambiente Humano), onde suscitou a criação do PNUMA e o Dia Mundial

do Meio Ambiente (5 de junho), oportunidade em que a problemática ambiental

passou a ser encarada de forma planetária e os conceitos crescimento (1968) e

ecodesenvolvimento, este já considerando o meio ambiente como componente
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das atividades do homem (1971), foram desviados para o desenvolvimento

sustentável, termo lançado igualmente em 1971 na Conferência das Nações

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, em Founex na Suiça. Enfim,

a Conferência de Estocolmo constituiu-se num evento histórico direcionador de

políticas de gestão ambiental, com destaque para o crescimento da população,

com crescimento zero rejeitado, e a poluição atmosférica.

O PNUMA começou a funcionar a partir de 1973, onde coordena na sua

sede, em Nairobi, no Quênia, o Fundo Mundial para o Meio Ambiente (Global

Environmental Facility) no entanto somente iniciou sua participação internacional

cinco anos depois com a Conferência sobre Desertificação, mas segundo Ribeiro

(2001, p.88):

Ele [o PNUMA] foi criado para atender a uma pressão emergente,
principalmente de algumas ONGs, e acabou não conseguindo exercer
a função que poderia e que dele se esperava por decisão dos gestores
do sistema das Nações Unidas, [...] que atuam a partir de seus próprios
interesses. [...] Com o passar dos anos, [...] melhorou parcialmente seu
desempenho. [Mas] tudo leva a crer que ele foi construído para não
funcionar como uma instância supranacional, tomando parte da
soberania de suas partes.

Nos primeiros anos da década de 80 a poluição atmosférica dominava as

negociações internacionais, juntando-se a ela a bandeira das ONGs na

preservação de espécies em vias de extinção, contudo quase sempre prevaleceu

a vontade dos países mais fortes, mas o movimento ambientalista evidenciou-se

em função da nova fase do crescimento econômico e seus impactos negativos

sobre os recursos naturais. Em 1983 foi criada pelo PNUMA a Comissão Mundial

Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – CMMAD, tendo dentre os

resultados, quatros anos depois, o “Relatório Brudtland” ou Nosso Futuro Comum

(Our commom future), no qual se oficializa o termo desenvolvimento sustentável,
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globaliza as preocupações e lança as bases filosóficas e científicas, revelando a

dimensão estrutural da questão ambiental.

Em 1990, início do terceiro estágio da legislação americana cuja

característica maior é a internacionalização das decisões públicas ambientais, os

países latino-americanos editam Nossa Própria Agenda focalizando o

desenvolvimento e os problemas ambientais dessa região; no ano seguinte o

PNUMA elabora Cuidando do Planeta Terra estimulando a consciência ecológica

dirigida para a prevenção e conservação da natureza. Dois anos depois é a vez

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -

CNUMAD (United Nations Conference on the Environment and Development), a

RIO-92 ou ECO-92 para alguns, cuja tônica foi a crítica ao modelo vigente, ao

mesmo tempo em que prega para todo o mundo a conciliação desenvolvimento

econômico com a proteção de ambientes naturais. Como resultados, destaca-se

a consolidação do conceito atual de desenvolvimento sustentável e o lançamento

de suas bases para alcançá-lo em escala mundial, bem como convenções sobre

Mudanças Climáticas, Florestas, Diversidade Biológica. A Agenda 21 é outro

destaque, mas por se tratar de um plano de intenções que depende da vontade

governamental e mobilização das comunidades, apresenta limites, visto que, de

acordo com Franco (2001, p. 162):

Hoje, ao adentrarmos o século XXI, muitas das prospecções da Agenda
mostram-se irreais diante da crise econômica global, principalmente nas
questões da pobreza, da saúde e da habitação, para não citar outras. No
entanto, mesmo diante da imprecisão de seus prognósticos, o
documento continua se constituindo num importante marco referencial
para as ações mundiais, na direção da configuração do novo paradigma
ecológico.

Por outro lado, a CNUMAD foi a primeira das Conferências deste tema a

consentir, sem direito a voto, a participação de não delegados, possibilitando a
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realização do Fórum Global das ONGs e o fortalecimento dos movimentos

ambientalistas que pouco conseguiram concretamente mas suas propostas

ecoaram favoravelmente perante a opinião pública internacional. Depois da

CNUMAD as ações desenvolvidas no âmbito da questão ambiental giraram quase

sempre em função das deliberações aí tomadas, colocando em destaque temas

básicos como a diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas,

contribuindo para que o meio ambiente alcançasse dimensões que superaram até

aquelas prioridades dirigidas para a própria problemática, chegando na esfera dos

negócios, das diretrizes de políticas públicas, da biotecnologia. Todavia,

persistem as gritantes diferenças de interesses, problemas, a falta de recursos

financeiros antes acordados. Assim foi, por exemplo, na Convenção de Kyoto, em

1997, a respeito das emissões de gases para a atmosfera.

No Brasil, a questão ambiental registra fatos esporádicos, alguns

representativos, antes da década de setenta, quando realmente teve início a

implementação da política ambiental no país, mesmo considerando que desde a

criação da ONU as discussões em nível mundial repercutiram na agenda

governamental brasileira.

Contudo, não obstante medidas de cunho ambientais conservacionistas

desde o século XVII ressalta-se que na década de 30 foram criados instrumentos

que formam a base da política ambiental no Brasil. Dentre eles, o Código

Florestal, que é o documento legal mais antigo em defesa de um recurso natural

brasileiro, o Código das Minas, o Código das Águas, o Código de Pesca, os

primeiros Parques Nacionais (Itatiaia, Foz do Iguaçu e Serra dos Órgãos) e a

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN; ocorreu também

o pioneirismo da introdução de espécies nativas em projetos paisagísticos por



30

Burle Marx. Em 1940 foi instituído o Código de Mineração e em 1946, já criada

a ONU, o governo baixou o Decreto-Lei nº 9760 que “dispõe sobre os bens

imóveis da União e dá outras providências”, competência que ficou a cargo do

Serviço do Patrimônio da União. Na Constituição Federal de 1988 este tema é

tratado no Art. 20 e depois na Medida Provisória n° 1567-6/97.

Com a ONU, e a Constituição de 1946 que substitui o Estado Novo de

Getúlio Vargas / Constituição de 1937, ocorreu o revigoramento do regime

democrático, com a ordem direcionada para o crescimento, o crescimento

econômico financiado e associado a uma urbanização à base da industrialização,

porém dissociado das dimensões social e ambiental - onde as ações institucionais

(Plano de Metas 1956 a 1960) não conseguiram controlar as

queimadas/desmatamentos, as monoculturas com agrotóxicos e sem práticas

culturais adequadas, a poluição através de gases e resíduos industriais; a saúde

pública também foi abalada por falta de controle sanitário de alimentos e ausência

de saneamento básico.Tal situação perdurou até fins dos anos 70.

No final da década de 50 tem início o movimento ambientalista através de

grupos informais comunitários e associações abordando problemas pontuais, que

gradativamente evoluíram para uma conscientização pública até chegar ao

desenvolvimento sustentável (1986). Em contrapartida, em 1961 o governo

brasileiro oficializou a criação de parques e estabeleceu normas de proteção

ambiental condicionando o uso dos recursos naturais e outras atividades a prévia

autorização, como os loteamentos residenciais. Depois surgiram: o Serviço

Federal de Habitação e Urbanismo, o Estatuto da Terra (1964) e com ele o

conceito de “função social da propriedade” pregando o uso racional e a

conservação do meio ambiente, o novo Código Florestal (1965) com o conceito
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de “áreas de preservação permanente”, e a criação de Reservas Biológicas e

Florestas Naturais, estaduais e municipais, estabelecendo também condições uso

e exploração. Nesse mesmo ano instituiu-se o Conselho Nacional de Saneamento

Básico e dois anos depois o Conselho Nacional de Poluição Ambiental, quando

também foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, mas

são determinações setorizadas direcionadas para normatização de uso e

exploração. Veio a Constituição de 1967 sob a tutela despótica militar e logo

depois o Ato Institucional nº 5, no entanto a questão ambiental dinamizou-se e

conquistou mais e mais adeptos.

Começa a década de 70 e os ambientalistas acompanham o movimento

verde global, com destaque nas principais cidades, militando contra agressões

urbanas, desmatamentos, usinas nucleares. E o “milagre econômico brasileiro”

iniciado em 1968, omitindo o social e agredindo o ambiental, alcançou

repercussões mundiais fazendo com que os agentes financeiros submetessem

alguns projetos a estudos ambientais com normas internacionais ( pois o Brasil

não as dispunha e não tinha experiências no campo ambiental) impondo regras

utilizadas para modelos de desenvolvimento semelhantes ao dos países

desenvolvidos, em obediência a exigências externas. De positivo, ampliou-se o

controle ambiental. Os reflexos chegaram à Conferência de Estocolmo, que

recomendou a inclusão das avaliações de impactos ambientais nos projetos de

desenvolvimento. Daí as pressões sobre o Brasil, obrigando a se criar, em 1973,

a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) junto ao Ministério do Interior,

dando início à institucionalização de uma política do meio ambiente, entretanto

sem poder político, pois os organismos internacionais e agências financeiras

exigiam um órgão oficial para o repasse de verbas; mesmo assim, a SEMA
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passou a centralizar os protocolos de controle e legislação ambientais e a

intermediar sistemas de licenciamento entre governo e empreendimentos

empresariais. Surgem as unidades de conservação, como as Estações Ecológicas

(áreas destinadas a pesquisas básicas voltadas para a ecologia, educação

ambiental e proteção ambiental), as Áreas de Preservação Ambiental – APAs,

cujo uso está condicionado a um plano de manejo em conformidade com suas

características, as Áreas Naturais Protegidas, e mais recentemente as Reservas

Particulares do Patrimônio Natural.

Cabe registrar que na interpretação de Bursztyn  (1993, p. 87), a SEMA

“foi um ato quase simbólico de um poder público que pouco prezava, na prática,

o meio ambiente. Por mais de uma década aquela instituição vegetou, num

segundo plano, em termos de importância no conjunto das ações

governamentais”.

Ainda destaca-se nesta década de 70 a ação do governo federal

implementando políticas setoriais para as cidades, como controle de poluição

industrial, saneamento básico e ordenamento territorial, embora favorecendo a

expansão capitalista sugerida pelo Banco Mundial.  Nesse sentido, afirma Maia

 (1995, p. 35), que “o saneamento básico, ligado diretamente à saúde pública, foi

a primeira modalidade de controle ambiental a ser instituída, uma vez que, a

preocupação com a qualidade da água potável originou a implantação de

sistemas de esgotamento sanitário”. Tais políticas foram implementadas no

Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento - I PND, 1972 a 1974, direcionado

para as Regiões Metropolitanas; para tanto, criou a primeira Comissão Nacional

de Políticas e Estudos Urbanos, depois, em 1974, foi a vez dos OEMAs, e a partir

deles alguns Estados instituíram Sistema de Licenciamento Ambiental
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acompanhado de legislação específica destinada para o controle de poluição.

Paralelamente, o II Plano Nacional de Desenvolvimento, revestido de imediatismo

econômico, voltou-se para a diversificação de fontes energéticas e exportações,

explorando os recursos naturais e utilizando matérias-primas, bem como

aumentando a fronteira agrícola com técnicas predatórias e implantação de

indústrias poluidoras - fatos que ocasionaram protestos gerais, mas, propiciaram

a implantação de medidas anti-poluidoras. O II PND, 1975 a 1979, somado às

ações anteriores, foi dirigido para a implantação da infra-estrutura de cidades de

pequeno e médio portes e possibilitou a defesa em juízo pela proteção e

preservação do patrimônio público, a consolidação das Regiões Metropolitanas

com a aplicação de um planejamento integrado, estabeleceu as Áreas Especiais

e Locais de Interesse Turístico e condicionou o parcelamento do solo à

preservação do meio ambiente e da saúde pública; como exemplo, a Lei nº

6766/79 que “ dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras

providências” (BRASIL, 1979).

Dessa maneira, como foi citado anteriormente, o governo tratou pela

primeira vez da questão ambiental pondo em prática um planejamento que, não

obstante algum avanço, não definiu claramente os caminhos a serem trilhados e

o conjunto da sociedade não teve participação direta. Em resposta, logo no início

da década de 80, juntaram-se ao movimento ambientalista, notadamente no eixo

sul-sudeste, outras facções, ativistas sindicais e grupos das periferias das

cidades e posteriormente aderiram os trabalhadores rurais sem terra, os

seringueiros e outras categorias, no entanto dominavam numericamente as

classes média e média alta e a abordagem quase sempre recaia em matéria

característica do mundo subdesenvolvido. Outrossim, dentre as reivindicações e
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conquistas, enumera-se aqui a eleição de representantes parlamentares para a

Constituinte. A este quadro somam-se as imposições do governo militar e os

desequilíbrios ambientais conseqüentes do modelo desenvolvimentista

encorajando a opinião pública local e de fora do país para novos confrontos,

quase sempre abafados pela fértil legislação federal. Em 1981, mais de dez anos

depois da assinatura do NEPA (documento direcionador da política ambiental

americana) o Brasil instituiu através da Lei 6938/81 a Política Nacional do Meio

Ambiente - PNMA, feito considerado decisivo e de suma importância na história

da legislação ambiental brasileira - estabelecendo conceitos, diretrizes, princípios,

objetivos, instrumentos, penalidades; assim, entre seus princípios reza que o

meio ambiente deve ser considerado como patrimônio público e foi definido como

“o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química

e biológica, que permitem, abriga e rege a vida em todas as suas formas”

(CAMPOS et al, 1998). Na estruturação dessa Lei foram formalizados o Sistema

Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, que congrega vários órgãos das esferas

federal, estadual e municipal classificados como responsáveis diretos pela

proteção e melhoria da qualidade ambiental, e o Conselho Nacional de Meio

Ambiente - CONAMA, que, como regente e Órgão Superior na composição do

Sistema, desempenha função consultiva e deliberada e suas resoluções têm força

de lei.

No geral, a PNMA prega a conciliação do desenvolvimento econômico

com a preservação ambiental. Para alcançar seus objetivos foram criados

instrumentos (Art. 9º), dentre os quais destacam-se “a avaliação de impactos

ambientais [e] o licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente

poluidoras” (CAMPOS et al, 1998), entretanto somente em janeiro de 1986,
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através de Resoluções do CONAMA institucionalizando estudo e avaliação de

impactos ambientais, por exigências externas para permissão de créditos, é que

se definiu a operacionalização desses dois instrumentos, mas só depois da

formulação de instruções/guias específicos para cada estudo e de determinação

de procedimentos de licenciamento ambiental próprios para cada atividade.

Portanto, o estudo de impactos ambientais é um referencial primordial para o

processo de licenciamento ambiental, pois segundo o IBAMA (1995, p. 25):

Tem auxiliado os órgãos de meio ambiente na tomada de decisão quanto
à concessão de licenças ambientais e servido como instrumento de
negociação entre os agentes envolvidos nos projetos propostos.
Todavia, os EIA/RIMA têm contribuído muito pouco para aperfeiçoar a
concepção dos projetos e para a gestão ambiental no seu todo.

Mas, tais estudos garantem a participação da sociedade no

encaminhamento de deliberações por meio das audiências públicas que compõem

o andamento dos processos; nesta mesma linha participativa, a AIA assegura a

adequação de projetos antes do parecer técnico final dos OEMAs. No bojo desta

lei que estabelece a PNMA constam diversas referências ao licenciamento

ambiental, objeto de estudo neste trabalho.

Ainda na década de 80, a PNMA passou a ser representada

principalmente nas subseqüentes Resoluções do CONAMA, como a 006/86 que

aprova modelos para publicação de pedidos de licenciamento, a 006/87 que trata

do licenciamento de obras de grande porte e a 005/88 que regulamenta o

licenciamento de obras de saneamento básico (BRASIL, 1992); destaca-se

também, além da Constituição Federal – que apropriou vários dispositivos da

PNMA e foi a primeira do Brasil a dedicar um capítulo sobre o meio ambiente,

seguida pelas Constituições Estaduais e algumas Leis Orgânicas Municipais -, o

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, o Ministério do
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Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (1985) transformando em pasta da

Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (1989), a criação do Fundo

Nacional de Meio Ambiente, 16 anos depois do Fundo Mundial para o Meio

Ambiente, e a Lei nº 7347/85 (Ação Civil Pública) que permite a ação popular

contra autoridades públicas, conquista esta que contou com a persistência das

organizações ambientalistas, mais tarde ratificada na Constituição Federal, Art.

129 inciso III, quando estabelece dentre as funções do Ministério Público

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio

público e social, no meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”

(BRASIL, 1988).

O IBAMA incorporou a SEMA, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

Florestal – IBDF, a Superintendência de Desenvolvimento da Haveacultura –

SUDHEVEA, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE, e

será abordado oportunamente. Já o PNGC (Lei 7661/88) é parte integrante da

PNMA que preconiza diretrizes para implementação de múltiplos usos,

garantindo, de acordo com o Art.10, que “as praias são bens públicos de uso

comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e o mar,

em qualquer direção e sentido, ressaltados [...]” (BRASIL, 1988). Aliás, na

configuração estrutural acerca dos planos de gestão e programas de

monitoramento costeiro o licenciamento ambiental faz parte das medidas a serem

acionadas no controle das atividades impactantes.

Com a PNMA o município foi contemplado na gestão ambiental e com a

Constituição Federal se estabeleceu junto aos governos estaduais a idéia da

internacionalização dessa gestão. Portanto, é facultada ao município a
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competência do controle e equilíbrio ambiental, o que significa dar-lhe a

competência do licenciamento. A Carta Magna, por sua vez, ao dedicar um

Capítulo ao Meio Ambiente, no Art. 225, e certificar ao “Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras

gerações”, pode-se deduzir que prepara o terreno para o exercício do

licenciamento ambiental, quando, por exemplo, afirma no § 1º que “incumbe ao

Poder Público: [inciso] IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou

atividade potencialmente causadora [...] estudo prévio de impacto ambiental, a

que se dará publicidade”. Confirmando, para a instalação ou operacionalização

de tais obras ou atividades (e outras mais) exige-se a licença ambiental via

estudos de impactos ambientais ou outros instrumentos. Afora isso, esta

Constituição toma o lugar daquela de 1967 (pautada no regime militar autoritário)

constituindo-se num passo importante para a reconstrução nacional, pois

evidencia um sentimento de proteção ambiental agilizando formas de controle e

fortalecendo movimentos que apóiam a defesa do patrimônio público (BRASIL,

1988).

A partir de 1990 e, mais especificamente, depois da Convenção Rio-92,

o Brasil, já se mostrando relativamente contextualizado na ordem ambiental

internacional e apoiado numa política setorial mais participativa, embora com

maior consistência no eixo sul-sudeste, vem se regendo apoiado em resoluções

do CONAMA (BRASIL, 1992) e decretos diversos refletindo uma questão

ambiental ainda fragmentada em termos nacionais. Logo no início, no governo

Collor, foi criada a Secretaria Nacional do Meio Ambiente e com ela modificações

estruturais no SISNAMA e CONAMA, sem grandes novidades; com Itamar Franco

esta Secretaria foi guinada à condição de Ministério do Meio Ambiente e depois
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em Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal para, no governo seguinte,

em 1994, ser transformada em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos

Hídricos e da Amazônia Legal. Contudo, de forma assistemática e sem medidas

concretas planejadas que assegurassem a preservação e combatessem a

degradação ambientais, constituindo-se num paradoxo, tendo em vista que a

PNMA em vigência era encarada como uma ferramenta estruturadora das ações

ambientais no país, pois favorece diligências do Estado e possibilita

manifestações da sociedade civil em defesa do meio ambiente.

Por conseguinte, via de regra, os interesses econômicos persistem,

geralmente com a benevolência do poder público atrelado a posturas políticas

interesseiras em detrimento do almejado desenvolvimento sustentável. Nesta

linha de raciocínio, as depredações, devastações, e conflitos na Amazônia

brasileira, intensificados a partir da segunda metade dos anos 80, foram decisivos

na Assembléia Geral da ONU (em 1989) para que o Brasil sediasse a Conferência

de 92 no Rio de Janeiro.

Outrossim, entre erros e acertos e apesar das contradições, os OEMAs

estão progressivamente angariando confiança, até porque institucionalmente são

o foro que controlam o meio ambiente através de instrumentos e mecanismos

como a concessão ou não de licenças ambientais.

No final desta década passada, por iniciativa das ONGs, aconteceu no

Brasil a Rio+5, um encontro para avaliar a atuação da CNUMAD, em paralelo com

o evento oficial em Nova York; o balanço de ambos aponta para avanços muitos

tímidos, notadamente com relação aos financiamentos preconizados. E em Recife

realizou-se conclave para tomada de providências internacionais, com o

patrocínio da ONU, abordando a desertificação. Em nível regional, o Projeto
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Áridas, divulgado em 1994 pelo governo federal defendendo uma estratégia de

desenvolvimento sustentável para o Nordeste, teve boa repercussão e

receptividade, porém logo foi esquecido. Mas, a Conferência Latino Americana

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECOLATINA’ 98, realizada em Belo

Horizonte, constituiu-se num grande evento ambiental, com destaques para as

discussões sobre licenciamento ambiental envolvendo a Resolução CONAMA

237/97 e o apoio dispensado aos municípios a favor de uma gestão ambiental

local voltada para o cidadão (CAMPOS et al, 1998).

Portanto, o licenciamento ambiental no Brasil teve início junto às

indústrias, respaldado em modelos de países desenvolvidos. Com a PNMA foi

estendido para projetos de urbanização e atividades de mineração e, com a

obrigatoriedade da AIA para empreendimentos potencialmente poluidores, atingiu

obras diligenciadas por empresas públicas que eram antes liberadas por falta de

regulamentação especifica; posteriormente, a institucionalização do Estudo de

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) direcionado para

grandes empreendimentos e mais recentemente a listagem das atividades

sujeitas ao licenciamento, consolidaram o processo de licenciamento ambiental.
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3 O SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO BRASIL

O licenciamento ambiental no Brasil é regido por um acervo legislativo

bastante vasto e heterogêneo por está este instrumento componente da PNMA

inter-relacionado a outros segmentos que se complementam para assegurar o

que, no fundo, prescreve a Constituição Federal - que, por sua vez, diante da

complexidade e dubialidade, exige mecanismos para ser reverenciada; ainda

hoje, por exemplo, os Códigos de Águas e de Florestas instituídos no governo

Vargas estão em vigor. Daí, no caso das políticas ambientais, as Resoluções

CONAMA, sem falar nas Medidas Provisórias, que vão adequando a dinâmica

sócio/política/econômica ao meio ambiente, porém a cada instância — federal,

estadual, municipal — é facultada a competência constitucional. Mas o processo

legislativo [obedece a uma hierarquia expressada na Constituição Federal, na

qual o artigo 59 diz que compreende a elaboração de: I - emendas à Constituição;

II - leis complementares; III - leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas

provisórias; VI - decretos legislativos; VII – resoluções”. Depois desses atos

legislativos vem os decretos executivos, a seguir as portarias, as instruções, as

circulares, as ordens de serviços (BRASIL, 1988).

Portanto, independente de ser aplicada ou não, a legislação ambiental

brasileira, segundo especialistas, é uma das mais modernas do mundo. Para

Ferreira  (2001, p. 19) as dez principais leis ambientais brasileiras são:

Ação Civil Pública (7347/85), Agrotóxicos (7802/89), Atividades
Nucleares (6435/77), Crimes Ambientais (9605/98), Fauna Silvestre
(5197/67), Florestas (4771/65), Patrimônio Cultural (Decreto Lei 25, de
30/11/1937), Política Nacional do Meio Ambiente (6938/81), Recursos
Hídricos (9433/97), Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de
Poluição (6803/80).
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A estas dez leis julga-se possível acrescentar mais sete, consideradas

relevantes para a abordagem do tema de licenciamento ambiental: Lei nº 6766/79

- Parcelamento do Solo Urbano; Lei nº 6902/81 – Área de Proteção Ambiental; Lei

nº 7661/88 – Gerenciamento Costeiro; Lei nº 7735/89 – IBAMA; Lei nº 7805/89 -

Exploração Mineral; Lei nº 8171/91 – Política Agrícola; e, Lei nº 8974/95 –

Engenharia Genética.

Tais leis, direta ou indiretamente, condicionam suas legitimidades, na

prática, aos procedimentos do licenciamento ambiental, cuja legislação pertinente

compreende, além da Constituição Federal e da PNMA, outras leis, decretos,

medidas provisórias, portarias, resoluções, representadas na amostra — síntese

abaixo — observando-se, porém, que o estabelecimento do sistema de

licenciamento é fruto da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, mas,

regulamentado pelos Decretos nº 88351/83, 99274/90 e 2120/97 e normatizado

pelas Resoluções CONAMA nº 001/86 e 237/97 (CAMPOS et al, 1998), embora

já vigorasse desde a década de 70, iniciando-se pelo Rio de Janeiro, depois São

Paulo, Minas Gerais e Bahia, sob a tutela dos OEMAs.

3.1 LEGISLAÇÃO PERTINENTE

A Constituição Federal de 1988 dedica todo o Capítulo VI, que trata do

Meio Ambiente, no Art. 225 (BRASIL, 1988) estabelece que:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.

Mais especificamente, no item IV do primeiro parágrafo, quando exige o
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estudo do impacto ambiental – que é uma prévia do licenciamento de

empreendimentos potencialmente poluidores. Em conformidade com a

Constituição, as Leis, Decretos, Medidas Provisórias, Resoluções CONAMA,

direcionam o sistema de licenciamento ambiental. Dentre tais instrumentos

relaciona-se os principais, após a institucionalização da PNMA, cujo teor está

enunciado mais detalhadamente no Anexo IV, onde estão inseridos  leis federais,

decretos federais, medidas provisórias e resoluções do CONAMA.

a) Leis Federais

6938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente.

7661/88 - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.

7804/89 - Altera as Leis 6803/80 (Zoneamento Industrial), 6902/81

(Estações Ecológicas e APAs), 6938/81 (PNMA) e 7735/89 (IBAMA).

9314/96 - Altera dispositivos do Decreto – Lei 227/67 (Código de

Mineração).

9433/97 - Política Nacional dos Recursos Hídricos.

9605/98 - Crimes Ambientais.

9785/99 - Altera o Decreto-Lei 3365/41 (Desapropriação por Utilidade

Pública) e as Leis 6015/73 (Registros Públicos) e 6766/79 (Parcelamento do Solo

Urbano).

9960/00 -Taxa para a SUFRAMA.

9966/00 - Poluição por óleo e outras substâncias.

9985/00 - Regulamenta artigos da Constituição.

10257/01- Idem à Lei anterior, nº 9985/00.                                            

b) Decretos Federais
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88351/83 - Regulamenta as Leis 6902/81 e 6938/81.

97507/89 – Licenciamento para atividades minerais.

97632/89 - EIA/RIMA para atividades minerais.

99556/90 – Licenciamento de atividades na Mata Atlântica.

98812/90 - Regulamenta a Lei 7805/89.

99274/90 - Regulamenta a Lei 6938/81.

750/93 - Licenciamento em ecossistemas associados.

3179/99 - Sanções para atividades lesivas ao meio ambiente.

4074/02 - Regulamenta a Lei 7802/89.

4281/02 – Trata da Política Nacional de Educação Ambiental.

c) Medidas Provisórias

1567-6 /97 – Bens imóveis de domínio da União.

d) Resoluções CONAMA

A partir da regulamentação do CONAMA os atos aprovados e publicados

pelo Plenário diretamente ligados ao licenciamento ambiental estão relacionados

desde sua primeira reunião ordinária quando registrou a Resolução CONAMA

001, de 5/6/84, publicada no Boletim de Serviço do Ministério do Interior com o

nº 921 de 20/0784. Então, as Resoluções mais significativas referentes ao

licenciamento ambiental até o nº 341/2003, publicada no mês de setembro, estão

no Anexo III. A partir de 1º de janeiro de 1997 as Resoluções CONAMA passaram

a serem numeradas de forma seqüencial, mantendo-se inalterada a numeração

daquelas anteriormente publicadas, conforme Art. 1º da Resolução nº 225, de 20

de agosto de 1997 . Do total destas Resoluções, cerca de 24% dizem respeito



44

diretamente ao licenciamento ambiental.

3.2 LICENÇAS AMBIENTAIS E ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

Conforme informações citadas anteriormente, ratifica-se que o sistema

de licenciamento ambiental foi normatizado através das Resoluções CONAMA

01/86 (BRASIL, 1992) e 237/97 (CAMPOS et al, 1998); como tal, a legislação

ambiental adota basicamente três tipos de licenças:

-Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento de
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua
implementação;
-Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento
ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante;
-Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental
determinados para a operação.

As características e a natureza do empreendimento ou atividade poderão

determinar a expedição de licenças ambientais específicas que, juntamente com

os prazos de validade e outras peculiaridades, ficam a critério do órgão ambiental

competente em consonância com a legislação estabelecida. Por exemplo; o

Departamento do Uso do Solo Metropolitano do Estado de São Paulo, com área

de atuação em 39 municípios, emite a Licença Metropolitana para esta área e nas

Áreas de Proteção aos Mananciais; o sistema da Bahia é composto pelas

Licenças de Localização, de Implantação, de Operação, Precária de Operação,

de Ampliação, de Operação de Ampliação, de Reequipamento, de Reformulação

de Processo, e Renovação de Licença de Operação; no Amapá, além da LP, LI
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e LO expede-se uma Autorização Ambiental para atividades artesanais e

empreendimentos de pequeno porte; o IBAMA em casos específicos emprega a

Licença Pré-Operação. Ver Quadro 2 apresentado no final deste capítulo.

Quanto às Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental, a Resolução

CONAMA 237/97 (CAMPOS et al, 1998), em seu Anexo I relaciona que as

atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental estão

agrupados em 23 categorias. No Anexo V desta Dissertação estão transcritas

estas atividades/empreendimentos que formam cada uma dessas categorias, que

são: extração e tratamento de minerais; indústria de produtos minerais não

metálicos; indústria metalúrgica; indústria mecânica; indústria de material elétrico,

eletrônico e comunicações; indústria de material de transporte;indústria de

madeira; indústria de papel e celulose; indústria de borracha; indústria de couros

e peles; indústria química; indústria de produtos de matéria plástica; indústria

têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos; indústria de produtos

alimentares e bebidas; indústria de fumo; indústrias diversas; obras civis; serviços

de utilidade; transporte, terminais e depósitos; turismo; atividades diversas;

atividades agropecuárias; e uso dos recursos naturais.

Deve-se colocar que a Resolução CONAMA 001/86 já tinha relacionado

as “atividades modificadoras do meio ambiente” que necessitam de EIA/RIMA

para serem licenciadas; são elas, de acordo com o Art. 2º (BRASIL, 1992, p.40):

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental -RIMA, a serem submetidos à
aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio
ambiente, tais como:

 Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;

 Ferrovias;

 Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;

 Aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, artigo 48, do Decreto-
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Lei nº 32, de 18.11.66;

 Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários
de esgotos sanitários;

 Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230Kv;

 Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como:
barragem para fins hidrelétricos, acima de 100MW, de saneamento
ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e
irrigação, retificação de cursos d’água, abertura de barras e
embocaduras, transposição de bacias, diques;

 Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);

 Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de
Mineração;

 Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos
ou perigosos;

 Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de
energia primária, acima de 10MW;

 Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos,
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e
cultivo de recursos hídricos);

 Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;

 Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de
100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em
termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;

 Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de
relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos
municipais e estaduais competentes;

 Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior
a dez toneladas por dia.

O OEMA segue o que pregam as Resoluções CONAMA, adaptando à

realidade local quais as atividades sujeitas ao licenciamento. Acontece que na

área do estudo/pesquisa várias dessas atividades/empreendimentos

(loteamentos, parques aquáticos, barracas de praia etc) estão em operação sem

a respectiva licença ambiental. A propósito, no RN as atividades sujeitas ao

licenciamento ambiental, independentes da necessidade do EIA/RIMA, estão

distribuídas em  oito grupos, formados pelas obras civis, atividades de

mineração/cerâmica, agricultura e extração de sal marinho, atividades

petrolíferas, atividades industriais, atividades agropecuárias, atividades de
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saneamento e atividades diversas.
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3.3 ESTUDOS AMBIENTAIS E ÓRGÃOS COMPETENTES

Nos procedimentos de licenciamento ambiental incluem-se os estudos

ambientais do sistema ambiental (meios físico, biológico e antrópico) passando

pela vistoria técnica e análise documental. A Resolução CONAMA 237/97 mostra

como os estudos ambientais compõem as etapas do procedimento supracitado

(CAMPOS et al, 1998):

Art. 10: [...]
I - definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais,
necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à
licença a ser requerida;
II - requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado
dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se
a devida publicidade;
III - análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA,
dos documentos projetos e estudos ambientais apresentados e a
realização de vistorias técnicas, quando necessárias;
IV - solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão
ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em
decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais
apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios;
V - audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação
pertinente;
VI - solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão
ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando
couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;
VII - emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer
jurídico;
VIII - deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a
devida publicidade. (O grifo não é do original)

Portanto, os estudos ambientais compõem os documentos técnicos

necessários para o licenciamento ambiental, dentre os quais se destaca o

EIA/RIMA, porém outros instrumentos legais de implementação da avaliação de

impacto ambiental cada vez mais são utilizados conforme definição do órgão

ambiental competente e o tipo de atividade a ser licenciada.

No EIA são propostas análises sobre as atividades potencialmente
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modificadoras do meio ambiente submetidas ao licenciamento ambiental, sendo

composto basicamente das informações do empreendimento, do diagnóstico

ambiental, da análise dos impactos ambientais, da definição das medidas

mitigadoras e do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos

ambientais; é apresentado de acordo com o termo de referência - documento

emitido pelo órgão ambiental competente, onde constam critérios direcionadores

para a elaboração dos estudos do empreendimento considerado, desde os

objetivos até a bibliografia e equipe técnica envolvida. O RIMA também obedece

o termo de referência e deve resumir clara e objetivamente, em linguagem

acessível às comunidades inseridas na área de influência do empreendimento,

as conclusões do EIA; é um documento acessível ao público e, respeitado o sigilo

industrial, o órgão ambiental o submeterá a audiência pública para discussão do

projeto e seus impactos - caso julgue necessário, ou quando solicitada por

entidade civil, ou por 50 ou mais cidadãos, ou pelo Ministério Público. A audiência

pública, conforme o Art. 1º da Resolução CONAMA 09/87  (BRASIL, 1992) “tem

por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu

referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e

sugestões a respeito”; de outra forma, é uma reunião para discutir o

empreendimento com a comunidade para auxiliar e redirecionar as considerações

e condicionantes da licença ambiental caso se julgue conveniente.

Outros estudos poderão ser requisitados, cujo conteúdo deverá obedecer

aos respectivos termos de referência emitidos pelo órgão ambiental competente,

dentre os quais se  destacam os seguintes: 

O Plano de Controle Ambiental - PCA, Relatório de Impactos Ambientais

-  RCA e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, inicialmente
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muito requisitados para empreendimentos de extração mineral, ultimamente têm

sido exigidos para outras atividades. Em linhas gerais, o PCA definirá através de

projetos as medidas mitigadoras dos impactos ambientais que serão

implementadas; o RCA fornecerá informações para avaliação dos impactos

resultantes das atividades implantadas; e o PRAD objetiva alternativas para

reintegrar tais áreas aos respectivos ecossistemas. Todos os três estudos

seguem as orientações do termo de referência.

O Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, pode ser acionado

esporadicamente para atividades com baixa capacidade mas que podem causar

impactos adversos. O Projeto Básico Ambiental — PBA — é um documento

necessário nos estudos para geração de energia elétrica que deverá conter

programas e projetos ambientais com as medidas mitigadores correspondentes;

com ele, para esses mesmos estudos, pode ser solicitado o Relatório de Estudo

e Viabilidade — REV. O EVA e o PBA estão relacionados no Anexo da Resolução

CONAMA 06/87 como documentos básicos nos estudos ambientais.

O Relatório Ambiental Simplificado — RAS, foi instituído através da

Resolução CONAMA 279/01 para subsidiar a emissão da LP para

empreendimentos elétricos com “impacto ambiental de pequeno porte”; deverá

conter no mínimo a descrição do projeto, o diagnóstico e prognóstico ambiental,

as medidas mitigadoras e compensatórias.

O Estudo de Análise de Risco — EAR, Relatório Ambiental Preliminar —

RAP, Relatório de Impacto de Vizinhança — RIV, Estudo de Impacto de

Vizinhança — EIV, Programa de Monitoramento Ambiental — PMA, Relatório de

Avaliação Ambiental — RAA (utilizado pela Prefeitura do Natal), o Memorial

Descritivo, o Plano de Manejo, dentre outras alternativas, onde se inclui o Termo
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de Ajuste de Conduta, são requeridos isoladamente e/ou em complemento a

outros estudos ambientais em função das circunstâncias e peculiaridades do

projeto. O Relatório de Qualidade do Meio Ambiente — RQMA — geralmente é

utilizado com a monitoragem e acompanhamento da qualidade ambiental.

Outros dezesseis dispositivos de licenciamento ambiental, encontram-se

agrupados no Anexo VI.

Para melhor entender a competência dos órgãos ambientais, mais uma

vez se recorre à legislação, onde a Resolução CONAMA 237/97  (CAMPOS et al,

1998) estabelece os princípios de licenciamento ambiental, determinando as

esferas de competência - federal, estadual ou municipal, considerando que nosso

regime constitucional em vigor é federativo e descentralizado, funcionando

portanto, do ponto de vista ambiental, em cooperação e num sistema de

competências concorrentes; ressalta-se porém que o Art. 23 da Constituição

Federal diz que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios [nos incisos VI e VII] proteger o meio ambiente e combater a

poluição em qualquer de suas formas [e] preservar as florestas, a fauna e a flora”.

Competência federal - o IBAMA é o órgão executor do SISNAMA,

cabendo-lhe o licenciamento ambiental de atividades e

empreendimentos “ com significativo impacto ambiental de âmbito

nacional e regional” listados no Art. 4º da Resolução CONAMA 237/97

(CAMPOS et al, 1998), onde observa que quando se trata de energia

nuclear e material radioativo faz-se necessário a mediação da

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN. O IBAMA poderá

delegar o licenciamento de atividades regionais aos Estados, pois lhe

é facultado exercer e usufruir de sua competência supletiva.
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Competência estadual (e do Distrito Federal) - cabe ao órgão ambiental

o licenciamento de atividades e empreendimentos localizados: em

áreas de mais de um município, em unidades de conservação de

domínio estadual, nas formas de vegetação natural de preservação

institucionalizada e no que for delegado ou conveniado.

Competência municipal - a Constituição Federal assegura aos

municípios, no Art. 30, incisos I e II, “legislar sobre assuntos de

interesse local [e] suplementar a legislação federal e a estadual no que

couber”; isso está confirmado na Resolução CONAMA 237/97

(CAMPOS et al, 1998) que lhe confere o licenciamento ambiental em

conformidade com as demais instâncias hierárquicas. Daí os Planos

Diretores com a função de orientar a política de desenvolvimento

urbano do Município.

Cabe destacar que o sistema de licenciamento ambiental, no âmbito de

seu foro, propriedades e circunstâncias, sob a tutela do CONAMA, “definirá,

quando necessário, licenças ambientais específicas, observadas a natureza,

características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a

compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento,

implantação e operação” (Art. 9º Resolução CONAMA 237/97) (CAMPOS et al,

1998). Paralelamente, o Ministério Público poderá “promover o inquérito civil e a

ação pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente

e de outros interesses difusos e coletivos” (Art. 129 Constituição Federal). Nos

casos extremos se recorre às Auditorias Ambientais (BRASIL, 1988).

Dada essa complexidade outros órgãos operacionais poderão ser
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envolvidos atuando no campo de suas competências. Afora a CNEN já citada,

inclui-se o Departamento de Avaliação Civil - DAC, para projetos neste setor; o

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, para implantação

de atividades rurais; o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER,

na construção de rodovias; a Gerência Regional do Patrimônio da União - GRPU,

referente à ocupação/uso/integridade dos imóveis da União; o Departamento

Nacional de Produção Mineral - DNPM, para autorização, normas e

procedimentos de atividades de lavras, pesquisas e/ou beneficiamento mineral;

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, no caso da

ocorrência de sítios arqueológicos. Portanto, cada órgão tem sua esfera de

competência, cabendo, porém, ao OEMA a emissão da licença ambiental; assim

os órgãos são acionados de acordo com o tipo de atividade/empreendimento.

Para ilustrar, mostra-se a participação e competência de cada órgão numa licença

ambiental para carcinicultura: Ministério da Agricultura – cadastro e registro do

empreendedor; GRPU – regularização do imóvel se for da União; IBAMA –

autorização para o desmatamento e averbação da Reserva Legal; Secretaria de

Recursos Hídricos – outorga de uso da água; Prefeitura – certidão de uso do solo;

Cartório – regularização do imóvel se particular; CREA e outros Conselhos –

anotação de responsabilidade técnica; Diário Oficial e outro jornal – publicação

do pedido de licença (RIO GRANDE DO NORTE, 2003).



54

QUADRO 2 – AS LICENÇAS AMBIENTAIS –

           CONCESSÃO/EVOLUÇÃO CONCEITUAL (1983 – 2003)

FONTE LICENÇA PRÉVIA
LICENÇA DE
INSTALAÇÃO

LICENÇA DE
OPERAÇÃO

Decreto
estadual nº
8.600/MAR
83: aprova o
regulamento
da Política e

Sistema
Estaduais de
Controle e

Preservação do
Meio

Ambiente.

Expedida na fase inicial
do planejamento da
atividade, contendo
requisitos básicos a

serem atendidos nas fases
de localização, instalação

e operação, não sendo
concedida licença em

desacordo com os planos
municipais, estaduais ou
federais de uso do solo;

Expedida após o exame do
Projeto Executivo, autorizando

o início da implantação, de
acordo com as especificações

constantes do projeto
aprovado;

Expedida após
vistoria, teste de

operação ou outro
método de verificação,
autorizando a entrada
em funcionamento da
atividade licenciada e
seus equipamentos de
controle de poluição,

de acordo com o
previsto na Licença
Prévia e Licença de

Instalação.

Resolução
CECTEMA nº
02/83, DEZ:

aprova normas
de registro e
execução de

licenças
ambientais.

Representa a aprovação
do CECTEMA aos
termos de uma carta

consulta na qual
constarão as informações
preliminares básicas do

empreendimento e o
conseqüente

compromisso de manter
o projeto final

compatível com as
condições impostas na
licença; a LP autoriza o
início da implantação, e

terá sua validade
declarada

especificamente em cada
caso, pelo máximo de 2

(dois) anos, extinguindo-
se automaticamente ao
ser iniciada a instalação

do empreendimento;

Será concedida com base no
projeto executivo final, e

autorizará o início da
instalação do empreendimento,

pressupondo sua viabilidade
técnica, quanto à ausência de

poluição ambiental, bem como
à montagem dos sistemas
antipoluidores; a LI terá

validade até a fase final de
testes da indústria, após o que

deverá ser imediatamente
requerida a Licença de

Operação;

Será concedida de
acordo com os

critérios, normas e
padrões fixados pelos
Governos Federal e

Estadual, e em
conformidade com as
diretrizes e instruções

oriundas do
CECTEMA, que

poderá fixar prazos ou
impor condições às

atividades poluidoras
ou potencialmente

poluidoras, visando a
prevenir, corrigir,

diminuir ou controlar a
poluição e prejuízos
causados ao  meio
ambiente. Terá sua
validade declarada,
especificamente, em

cada caso, e pelo prazo
máximo de 4 (quatro)

anos, podendo ser
renovada, a critério do

CECTEMA.
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Curso de
Aperfeiçoame

nto em
Fiscalização e
Licenciamento
de Atividades

Poluidoras,
promovido

pela SEPLAN
e ministrado

pela Secretaria
do

Planejamento
da Presidência
da República
/Secretaria de
Articulação

com os
Estados e

Municípios, no
IDEC/CMA
em NOV 84.

Concedida na fase
preliminar de atividades,

correspondente ao
momento de

planejamento dos
projetos; é opcional e

visa possibilitar o
levantamento das

condições para que o
empreendimento possa

prosseguir com
segurança resultando

numa aceitação de
compromisso entre o
empreendimento e o

Órgão Ambiental, de que
o projeto final será
mantido em termos
compatíveis com as
condições em que a

Licença foi deferida. É
um instrumento

indispensável para a
abertura e liberação de
financiamentos para a

contratação de
Consultoria e Elaboração
de projetos destinados a
aplicação de medidas de

proteção ambiental;

É uma licença de caráter
obrigatório, que deve ser

solicitada antes da implantação
da atividade e implica, por

parte do interessado, na
manutenção das especificações

constantes do projeto
apresentado ou de comunicar
eventuais alterações destas

condições, constituindo
obrigatoriedade do
interessado, prestar

esclarecimentos necessários à
análise e avaliação do projeto,
para indicação sobre o nível de
tratamento a ser exigido. É um
instrumento indispensável para

abertura e liberação de
financiamento para o início e

execução de obras de
implantação da atividade

licenciada;

Sua concessão
autoriza, após vistoria,
teste de operação ou

outro meio de medição
e confirmação de

dados, a entrada em
funcionamento da
atividade e seus

adequados
equipamentos

antipoluição; deverá
ser solicitada tanto

para as novas
atividades quanto para

os projetos já
implantados.

Instruções
Técnicas para
loteamentos e

desmembrame
ntos, a cargo

da CMA,
1987.

A licença Prévia (LP)
para execução de um

empreendimento
corresponde a fase

preliminar de consultas à
CMA sobre as condições
ambientais da área a ser
loteada, e se constitui

numa orientação para a
elaboração do projeto

executivo;

Expedida com base na análise
do projeto executivo final, é o

instrumento que libera o
loteamento e/ou o

desmembramento, presupondo
sua viabilidade técnica quanto

a ausência de degradação
ambiental;

É dispensável para
loteamentos e

desmembramentos.
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Manual de
Instrução do
Sistema de

Licenciamento
de Atividades
Poluidoras, do
IDEC, JUL 88.

Representa a aprovação
do CECTEMA aos
termos de uma carta

consulta, na qual
constarão as informações
preliminares básicas do
empreendimento. A LP

autoriza o início da
implantação, e terá a sua

validade declarada
especificamente em cada
caso, pelo máximo de 02
(dois) anos extinguindo-
se automaticamente ao
ser iniciada a instalação

do empreendimento;

Será concedida com base no
projeto executivo final, e

autorizará o início da
instalação do empreendimento,

pressupondo sua viabilidade
técnica, quanto à ausência de

poluição ambiental, bem como
à montagem dos sistemas
antipoluidores. A  LI terá

validade até a fase final de
testes da indústria;

Será concedida de
acordo com os

critérios, normas e
padrões fixados pelos
Governos Federal e

Estadual, e em
conformidade com as
diretrizes e instruções

oriundas de
CECTEMA, que

poderá fixar prazos ou
impor condições às

atividades poluidoras
ou potencialmente
poluidoras, visando
previnir, corrigir,

diminuir ou controlar a
poluição e prejuízos

causados ao meio
ambiente.

Lei
Complementar

estadual nº
148/DEZ96:

trata da
Política

Estadual de
Controle e

Preservação do
Meio

Ambiente.

Expedida na fase
preliminar de

planejamento da
atividade, contendo
requisitos básicos a

serem atendidos nas fases
de localização, instalação
e operação, observados
os planos municipais,

estaduais ou federais de
uso do solo;

Autoriza o início da
implantação de acordo com as
especificações constantes do
Projeto Executivo aprovado;

Autoriza, após as
verificações

necessárias, o início da
atividade licenciada e
o funcionamento de

seus equipamentos de
controle de poluição,

de acordo com o
previsto na Licença
Prévia e Licença de

Instalação.

Resolução
CONAMA nº
237/DEZ 97:

mostra os
procedimentos

e critérios
utilizados no
licenciamento

ambiental

Concedida na fase
preliminar do

planejamento do
empreendimento ou

atividade aprovando sua
localização e concepção,
atestando a viabilidade

ambiental e
estabelecendo os

requisitos básicos e
condicionantes a serem
atendidos nas próximas

fases de sua
implementação;

Autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade
de acordo com as
especificações constantes dos
planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental
e demais condicionantes, da
qual constituem motivo
determinante;

Autoriza a operação da
atividade ou

empreendimento, após
a verificação do

efetivo cumprimento
do que consta das

licenças anteriores,
com as medidas de

controle ambiental e
condicionantes

determinados para a
operação.



57

Manual de
Licenciamento
Ambiental do
IDEMA, SET/
99: especifica
os processos e

diretrizes
básicas do

licenciamento
ambiental no

RN.

Instrumento a ser emitido
na etapa preliminar do

planejamento da
atividade, tendo como

principal objetivo
informar ao interessado
sobre a pertinência da

implantação do
empreendimento no local

pretendido, além de
fornecer as seguintes

informações:
- Requisitos

fundamentais para a
implantação do

empreendimento ou
atividade no local

pretendido;
- Exigências de

apresentação dos projetos
executivos e demais
documentos técnicos

necessários à instalação e
operação do

empreendimento ou
atividade;

Instrumento que autoriza o
início da implantação do

empreendimento, de acordo
com as especificações
constantes do Projeto
Executivo aprovado;

Instrumento que
autoriza, após as

verificações
necessárias, o início de

operação do
empreendimento/ativid

ade licenciada e o
funcionamento de seus

equipamentos de
controle, de acordo
com o previsto nas

Licenças Prévia e de
Instalação.

Manual de
Licenciamento
Ambiental do
IDEMA, DEZ
03: sistematiza

e atualiza os
procedimentos
referentes ao
licenciamento
ambiental - em

discussão.

Instrumento a ser emitido
na etapa preliminar do

planejamento da
atividade, tendo como

principal objetivo
informar ao interessado
sobre a pertinência do
empreendimento ou
atividade no local

pretendido. Nessa fase,
também são fornecidas
informações sobre os

requisitos fundamentais à
implantação do

empreendimento e as
exigências de

apresentação dos projetos
executivos e demais
documentos técnicos

necessários à sua
instalação e operação.
Sua validade é de no
máximo 01 (um) ano,

extinguindo-se
automaticamente quando

iniciado o processo de
instalação;

Instrumento que autoriza o
início da implantação do

empreendimento, de acordo
com as especificações
constantes do Projeto

Executivo aprovado. É válida
pelo prazo máximo de 02
(dois) anos, podendo ser

renovada por igual período,
após vistoria;

Instrumento que
autoriza, após as

verificações
necessárias, o início da

operação do
empreendimento

/atividade licenciada e
o funcionamento de

seus equipamentos de
controle, de acordo
com o previsto nas

Licenças prévia e de
Instalação.
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4 PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO RIO GRANDE DO NORTE

Neste Capítulo será desenvolvida, inicialmente, uma síntese evolutiva

cronológica do OEMA, consolidando-a no item seguinte onde se divulga a

legislação que regulamenta as diretrizes básicas do licenciamento ambiental no

RN; na última parte serão exibidos os procedimentos de operacionalização,

particularizando-se as licenças, os empreendimentos, a documentação, as

instruções técnicas, cadastros e a tramitação. Ver informações complementares

  ( organogramas, fluxogramas e documentação técnica) nos Anexos.

4.1 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL: INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO (1973) – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE (1996)

Através da legislação ambiental os passos do processo de licenciamento

do Estado poderão ser conhecidos, entretanto sua história passa pelo Instituto de

Desenvolvimento do RN – IDEC, que foi criado pela Lei nº. 4286, de 6 de

dezembro de 1973, no ano em que o PNUMA começou a funcionar e quando foi

criada a SEMA, evidenciando os primeiros passos da institucionalização da

política do meio ambiente no Brasil; coincidentemente no período de evidência do

I PND (1972 a 1974), com as políticas direcionadas para as cidades. Embora

sendo um órgão autônomo o IDEC passou a integrar (juntamente com a

Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral) o Sistema Estadual de

Planejamento institucionalizado em 1971 pela Lei nº 3957, onde lhe coube a

atribuição de prestar apoio técnico a esta secretaria estadual, não havendo,

contudo, referências diretas sobre meio ambiente.
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Em 1974 o IDEC passou a ser uma Fundação e em 1996 denominado

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do RN, permanecendo

a mesma sigla, sendo nesta data oficializado como órgão ambiental do Estado.

Três anos depois, com esta denominação, transformou-se em IDEMA.

Enquanto Fundação tinha, dentre seus objetivos, os estudos, pesquisas,

projetos, trabalhos técnicos nas áreas de planejamento, desenvolvimento urbano

e regional, formulação de políticas de investimentos, articulação com os

municípios. No momento, o IDEMA agregou às suas atribuições a implementação

e execução da Política Ambiental do Estado; para tanto conta com uma estrutura

organizacional responsável pelo licenciamento e controle ambiental, planejamento

e educação ambiental, gerenciamento costeiro, e estudos socioeconômicos.

Neste ínterim, o processo de licenciamento recebeu ocorrências marcantes no

caminho da institucionalização, tais como:

a) O Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente –

CECTEMA, foi criado em 1982 e passou a Conselho Estadual de Meio Ambiente

– CONEMA, em 1996;

b) A Coordenadoria do Meio Ambiente – CMA, foi criada em 1983 para

coordenar o CECTEMA e foi absorvida pelo IDEC em 1996 quando foi oficializado

como o Órgão Estadual do Meio Ambiente – OEMA;

c) Em 1984 a CMA elaborou a Cartilha de Parcelamento do Solo Urbano;

licenciamento para loteamentos, e em 1990 foi publicado o Sistema de Controle

Ambiental e Sanitário do Litoral;

d) Foram editados três manuais de licenciamento: Manual de Instrução do

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (JUL/88), Manual de

Licenciamento Ambiental (SET/99) e Manual de Licenciamento/ação emergencial
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de apoio ao licenciamento e fiscalização ambiental do RN (lançamento previsto

para início de 2004).

No Anexo VII encontram-se seis Organogramas: IDEC, 1978 (sem

referências ao meio ambiente); IDEC, 1988 (com pequenas modificações,

continuando sem alusão ao meio ambiente); IDEC, 1998 (já com a CMA e a

Subcoordenadoria de Licenciamento e Controle Ambiental - SLCA); IDEMA, 1999

(algumas nuances mas permanece o núcleo da CMA). Os outros dois mostram,

respectivamente: estrutura do CECTEMA/CMA (1983) onde o licenciamento

ambiental é realizado pela CMA e o IDEC pertence à Câmara Técnica de Ciência

e Tecnologia; e o SISNEMA (1996) com o CONEMA em substituição ao

CECTEMA.

4.2 LEGISLAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Reiterando o que foi colocado, ao focalizar a legislação ambiental do RN,

não se pode excluir o IDEC, até porque o OEMA teve suas origens nesta

instituição.

Em 1974, a Lei nº 4.414, que preconiza a organização do Sistema

Estadual de Planejamento transformou o IDEC em “fundação de direito privado,

com personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e patrimônio

próprio” (RIO GRANDE DO NORTE, 1974), permanecendo a mesma sigla, com

a denominação Fundação Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte.

Com o desenrolar dos acontecimentos, para se ter uma idéia da visão ambiental

no Estado, no Regimento Interno da Fundação IDEC, datado de agosto de 1978,

o meio ambiente permanecia obscuro, sendo as ações voltadas para estudos
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programas, projetos no campo do planejamento/desenvolvimento urbano.

Na verdade, os primeiros passos no campo da Política Ambiental foram

dados com a criação da Comissão Especial de Defesa do Meio Ambiente –

CEDEMA (Decreto 7224/77 de 23 de novembro) e da Subcoordenadoria de Meio

Ambiente – SUMA (Decreto 7519/78 de 27 de dezembro) mas ambas sem

competência facultada para licenciar e/ou suspender licenças ambientais.

Em 1982, com o estabelecimento da Política do Sistema Estadual de

Controle e Preservação do Meio Ambiente, via Lei  nº 5.147/82, foi dado outro

passo importante sob o ponto de vista estrutural em direção ao tema ambiental.

O artigo 1º diz que a Política Estadual de Controle e Preservação do Meio

Ambiente, no âmbito de suas prerrogativas (RIO GRANDE DO NORTE, 2000).

Tem por objetivo a proteção, a melhoria e a recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida [... no Art. 5º, inciso IV, aparece] o
licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidora” como instrumentos balizadores. Em outros trechos o
licenciamento ambiental é recomendado, porém sempre em consonância
com a política nacional; quando tratado na esfera local assegura à
Secretaria do Planejamento do Rio Grande do Norte - SEPLAN, a propor
ao CECTEMA, “normas e padrões do licenciamento ambiental”.

No ano seguinte, através do Decreto nº 8.600, de 3 de março de 1983, foi

aprovado o Regulamento desta Política e Sistema Estaduais, onde acolhe o

Licenciamento de Atividades no Título I, Capítulo IV, Seção II, Artigos 22 a 27 -

cabendo ao CECTEMA o prévio licenciamento com a fixação de critérios para

estudos de impactos ambientais contemplados através de diagnóstico, análise,

descrição; coube igualmente ao CECTEMA a expedição das licenças (LP, LI, LO),

mas em casos excepcionais a SEMA poderia expedi-las pois desempenha ação

supletiva em consonância com os OEMAs. Para SEPLAN restou a competência

de propor, fiscalizar e controlar normas para “implantação, acompanhamento e
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fiscalização do licenciamento [...] com o objetivo de preservar ou recuperar os

recursos ambientais afetados por processos de exploração predatória ou

poluidora” (RIO GRANDE DO NORTE, 2000). O citado Regulamento estabeleceu,

como Órgão Superior da estrutura do Sistema, o CECTEMA; como Órgão Central

foi designado a SEPLAN, também com a incumbência de secretariar o CECTEMA

e implementar a Política Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente;

os Órgãos Setoriais e os Órgãos Locais completam as partes do Sistema

Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente. O IDEC, fundação

subordinada à SEPLAN, ficou com o apoio técnico e científico.

O CECTEMA, por sua vez, constituiu-se por duas Câmaras Técnicas

(Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia) e um Plenário formado pelo Secretário

de Estado do Planejamento – que será o Presidente -, pelos demais Secretários

de Estado, por representantes de vários outros organismos e pelo Titular da

Coordenadoria de apoio ao CECTEMA.

Ainda, em 1983, foi criada a Coordenadoria do Meio Ambiente - CMA,

através do Decreto 8718, datado do dia 16 de setembro, porém compondo a

estrutura administrativa da SEPLAN e competindo-lhe principalmente atribuições

delegadas por esta Secretaria e coordenar as atividades do CECTEMA, visando

assegurar a programação da educação ambiental e a execução do

macrozoneamento, bem como o funcionamento da Política Estadual de Controle

e Preservação do Meio Ambiente - embora voltada, no início, para questões

relacionadas com a poluição industrial (como em nível federal) da Grande Natal

e Mossoró. A CMA é um marco na política ambiental do RN e já nasceu

respaldada nas experiências de outros instrumentos da esfera federal, como o

Código Florestal (1965), Áreas de Interesse Turístico (1977), Parcelamento do
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Solo Urbano (1979), Zoneamento Industrial (1980), Áreas de Proteção Ambiental

(1981), sem citar a criação da SEMA (1973) e da institucionalização da Política

Nacional do Meio Ambiente (1981). No Estado, a fundação do Parque das Dunas

no Município do Natal (1978), Semana Nacional do Meio Ambiente (1981),

Unidade de Conservação no Município de Serra Negra do Norte (Estação

Ecológica do Seridó, 1982) e as seguintes Áreas de Preservação: manguezais,

restingas, dunas, bordas de tabuleiros ou chapadas, reservatório naturais (lagoas)

e artificiais (açudes e barragens), sistemas fluviais, reservas florestais em

projetos de assentamentos, espaços verdes urbanos, serras, montes e

montanhas, área de pouso de aves de arribação.

Após  institucionalização da CMA,a legislação ambiental mais significativa

voltada para o licenciamento ambiental norte-rio-grandense é a seguinte:

Portaria SEPLAN nº. 095/83, de 7 de DEZ/83 - aprova o regimento

interno do CECTEMA, competindo-lhe em relação ao licenciamento, Art.

4º, estabelecer normas, critérios e requisitos técnicos, inclusive a

realização de estudos antes do licenciamento.

Resoluções CECTEMA 001, 002 e 003, todas de DEZ/83 -

respectivamente delegam à SEPLAN através da CMA a competência de

emitir licenças ambientais, aprovar normas de registro e execução de

licenças, e aprovar tabela de taxas para expedição de licenças

ambientais e certificados de registro.

Portaria SEPLAN 048/84 - atribui à CMA as ações de fiscalização e

imposição de multas, mas também prescreve que é de sua competência

avaliar impactos ambientais e analisar projetos para concessão de

licenças ambientais
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Veio a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, promulgada em

3 de outubro de 1989, a qual informa, no Capítulo referente ao meio ambiente e

recursos hídricos, no Art. 150, incisos IV e V, que a necessidade do estudo de

impacto ambiental e as medidas cabíveis (hoje incorporados em algumas

atividades como condicionante para emissão da licença ambiental); o Art. 152

relaciona a Mata Atlântica e a Zona Costeira e outras três áreas como objeto de

zoneamento econômico-ecológico (que tornou-se um instrumento aliado do

licenciamento ambiental). Nos artigos 19 e 20, a Constituição Estadual mostra,

respectivamente, a “competência comum do Estado e dos Municípios [e o que]

compete ao Estado, concorrentemente com a União legislar”, quando ambos

defendem o patrimônio histórico, cultural, turístico, artístico, paisagístico,

arqueológico e a proteção do meio ambiente; e o Art. 84 mostra as “funções

institucionais do Ministério Público”, aí incluídas aquelas direcionadas para o meio

ambiente. Com relação aos Municípios, relata apenas que “as autoridades

estaduais e municipais incluem nos projetos rodoviários o plantio de essências

florestais à margem das estradas, obrigando-se ao mesmo procedimento nas

estradas já existentes” (Art. 150 § 7º). Por outro lado, cabe ressaltar que o Plano

Estadual de Gerenciamento Costeiro, em consonância com o Plano Nacional,

confere aos Municípios a participação na elaboração do Zoneamento Ecológico-

Econômico e no Plano de Gestão além do Plano Diretor; o Zoneamento

Ecológico-Econômico do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte (Lei 7872/00) e

a Área de Proteção Ambiental Bonfim/Guaraíra (Lei 14369/99) disciplinam o uso

da faixa costeira oriental do RN, entretanto não determinam as atribuições dos

Municípios. Todavia, o Sistema Nacional de Controle e Preservação do Meio

Ambiente em todo tempo colocou, na composição da sua estrutura, “os órgãos e
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entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades

pertinentes ao sistema” na categoria Outros Órgãos (RIO GRANDE DO NORTE,

1989).

Depois das constituições federal e estadual e das leis orgânicas o ritmo

da legislação sob o ponto de vista do licenciamento ambiental no Estado

arrefeceu para somente ser retomado em 1996, com a Lei Complementar 139/96;

antes, porém, deve-se citar, pela importância para o meio ambiente como um

todo, a Lei 6678/94 que cria o Fundo Estadual de Preservação do Meio Ambiente

– FEPEMA, e a Lei 6769/95 que dispõe sobre a Política Florestal do Estado (RIO

GRANDE DO NORTE, 2000).

Lei Complementar 139/96 - transforma a Fundação Instituto de

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte - IDEC em autarquia -

Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio

Grande do Norte - IDEC, que continua vinculado à SEPLAN, entretanto

com a competência de supervisionar a política estadual dirigida para

o meio ambiente.

Lei Complementar 140/96 - regulamenta os artigos 150 e 154 da

Constituição Estadual, renovando a Política Estadual de Controle e

Preservação do Meio Ambiente: o órgão superior do SISNEMA passa

a ser o CONEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente (no lugar do

CECTEMA - Conselho Estadual de Ciência Tecnologia e Meio

Ambiente). A Fundação IDEC continua sendo o órgão responsável pelo

apoio técnico e científico da SEPLAN. Assim, compete ao CONEMA no

que diz respeito ao licenciamento ambiental, estabelecer normas e

critérios, determinar realização de estudos, padrões para fiscalização,
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dentre outras atribuições. Como na Política Nacional do Meio

Ambiente, “o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou

potencialmente poluidora” se constitui num dos instrumentos da

Política Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente (Art.

7º). No geral apenas mudança de siglas.

Lei 6908/96 – dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos,

institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos e dá

outras providências; mostra atuação conjunta com o OEMA/IDEC,

concedendo licença para construção de obras e outorgas relativas aos

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, sem prejuízo da licença

ambiental obrigatória.

Lei 6950/96 - trata do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro onde,

nas Disposições Gerais fala que o Zoneamento Ecológico-Econômico

definirá as atividades que dependerão de licenciamento ambiental [e

que] o licenciamento e a fiscalização serão realizados [também] com

base nas normas e critérios estabelecidos neste Zoneamento. O

referido zoneamento ainda não está vigorando.

Lei Complementar 148/96 - altera a Lei Complementar 140/96: na

composição do SISNEMA, formado pelos Órgãos Superior, Central,

Setoriais e Locais, foi introduzido o Órgão Executor a cargo do IDEC

que passou a “prover os serviços da Secretaria do CONEMA e suas

câmaras”, recebeu a estrutura da CMA que pertencia à SEPLAN e

assumiu a emissão das licenças ambientais antes sob a

responsabilidade do Órgão Central (SEPLAN); a Lei confirma os três

tipos de licenças – LP, LI, LO, e mais a Licença Prévia para Perfuração
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(LPper) e a Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro) para

“as atividades de exploração e lavra de jazidas de combustíveis

líquidos e gás natural”; e relaciona os estudos para a concessão das

licenças, EIA/RIMA, RCA, PCA, EVA, RAA, quando couber.

Decreto 13211/97 - prorroga a suspensão do licenciamento ambiental

da zona costeira dos municípios do litoral oriental até a vigência da Lei

que institucionalizará o Zoneamento Ecológico-Econômico, exceto para

aqueles que dispõem de Plano Diretor.

Decreto 13798/98 - aprova o regulamento do IDEC, creditando-o a

competência de “coordenar, supervisionar e executar a Política

Estadual de Controle e Prevenção do Meio Ambiente[...]” (Art. 2º, III),

e relaciona as funções da SLCA.

Decreto 13799/98 - aprova o Regulamento à Lei Complementar 140/96

que estabelece a Política e o Sistema Estadual de Controle e

Preservação do Meio Ambiente, ficando a estrutura do Sistema

composta como mostra o Art 6º apresentando a seguir; a CMA

permanece na estrutura básica do IDEC funcionando como “unidade

administrativa responsável pela coordenação das atividades relativas

ao órgão executor do Sistema.” Portanto, a estrutura do citado Sistema

Estadual compõe-se dos seguintes órgãos:

I - órgão superior - O Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONEMA),

de natureza consultiva e deliberativa, tem função de assessoramento

ao Governador do Estado, na formulação da política estadual e na

definição das diretrizes governamentais para o meio ambiente e

recursos naturais;
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II - órgão central - A Secretaria de Planejamento e Finanças (SEPLAN),

órgão integrante da Administração Direta, com a finalidade de planejar,

elaborar e avaliar a Política Estadual de Controle e Preservação do

Meio Ambiente;

III - órgão executor - O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio

Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEC), autarquia vinculada à

Secretaria de Planejamento e Finanças (SEPLAN), com atribuições de

coordenar, supervisionar e executor a Política Estadual de Controle e

Preservação do Meio Ambiente;

IV - órgãos setoriais - Os órgãos e as entidades da Administração

Direta e Indireta do Estado, com atividades voltadas à preservação da

qualidade ambiental ou ao disciplinamento do uso de recursos

ambientais;

V - órgãos locais - Os órgãos e entidades municipais responsáveis pelo

controle e fiscalização das atividades pertinentes ao sistema, nas suas

respectivas áreas de jurisdição”.

Ao CONEMA, que é o órgão responsável pela política ambiental do

Estado, afora outras prerrogativas, cabe “observar especialmente [que] as normas

e critérios para o licenciamento de atividades potencial ou efetivamente poluidora

devem estabelecer os requisitos técnicos indispensáveis à proteção ambiental”;

sua estrutura é formada pelo Plenário, Câmaras Técnicas e Secretaria Executiva.

Ao IDEC, enquanto órgão executor do Sistema e integrante do Plenário do

CONEMA, cabe-lhe outras atribuições legais conferidas. Na Seção que versa

sobre o Licenciamento das Atividades, conforme o Art. 20 (RIO GRANDE DO

NORTE, 2000):
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O parcelamento do solo, a construção, a instalação, a ampliação e o
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos
ambientais... dependem de prévio licenciamento pelo órgão executor do
Sistema, sem prejuízo de outras exigências.

Nos artigos subseqüentes essa legislação explica passo a passo a

concessão das licenças ambientais. Este Decreto nº 13799/98 exibe ainda as

atividades consideradas potencialmente impactantes para efeito de análise de

impacto ambiental, dentre as quais se encontram aquelas que ocorrem em Búzios

e fazem parte do estudo em evidência, como loteamentos, alteração de dunas,

descaracterização de contexto paisagístico, empreendimentos imobiliários  (RIO

GRANDE DO NORTE, 2000).

Decreto 13957/98 - aprova o Regulamento do Programa de Apoio ao

Desenvolvimento das Atividades do Pólo Gás-Sal - PROGÁS e coloca

que quando for feito o “pedido de concessão do benefício do PROGÁS

[deve ser] acompanhado pela licença ambiental fornecida pelo IDEC”,

dentre outros documentos; é interessante registrar que 81,0 % da taxa

da LO se constituem recursos do programa.

Lei Complementar 163/99, de 5 de fevereiro, modifica a sigla IDEC

para IDEMA permanecendo a mesma denominação de Instituto de

Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

Decreto 14338/99 - aprova o Regulamento do IDEMA, que ficou com

a estrutura organizacional distribuída em três órgãos e seus

componentes - Órgão de Direção Superior (Conselho de Administração

e Diretoria Geral), Órgão de Assessoria à Direção Geral (Secretaria

Executiva) e Órgãos de Execução Programática e Atuação Instrumental

(Diretoria Técnica formada por duas Unidades Instrumentais e duas
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Coordenadorias com respectivas Subdivisões), conforme Organograma

4, no Anexo VII, já sem a presença formal do aspecto urbano. Na SLCA

está expresso entre suas funções “efetuar vistorias e fiscalizar as

atividades, efetiva ou potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do

meio ambiente [e] receber e apurar denúncias relativas à agressões ao

meio ambiente”; já à Subcoordenadoria de Gerenciamento Costeiro

cabe, caso solicitada, participar de ações de licenciamento e

monitoramento na Zona Costeira.

Decreto 14369/99 - cria a APA Bonfim/Guaraíra em cuja área está

inserida Búzios, motivo de sua inclusão nesta relação, visto que prega

como objetivo ordenar o uso, proteger e preservar” os ecossistemas,

recursos hídricos e os animais/vegetais.

Decreto 14920/00 - suspende o licenciamento de empreendimentos

situados às margens do Rio Pitimbu, atendendo a pressões das

comunidades prejudicadas; daí sua inclusão em reconhecimento e

incentivo aos movimentos ambientais conscientes e coerentes.

Decreto 14922/00 - institui a Comissão Interinstitucional de Educação

Ambiental do RN, aqui evidenciado pela importância do tema para com

o meio ambiente e em particular para o licenciamento ambiental; até

porque consta na estrutura do IDEMA uma Subcoordenadoria que

conduz a Educação Ambiental no Estado (?).

Lei 7872/00 - dispõe sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do

Litoral Oriental do Rio Grande do Norte, no qual defende a

obrigatoriedade do licenciamento para todas as atividades nas áreas

de preservação e outras diretrizes para os diversos empreendimentos
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neste litoral, sem prejuízo para os municípios que têm Plano Diretor.

Decreto 15117/00 - aprova o Regimento Interno do CONEMA que, além

de assessorar o governo na formulação da política do meio ambiente,

estabelece normas e critérios para o licenciamento ambiental; o Diretor

Geral e o Coordenador da CMA, ambos do IDEMA, são membros

efetivos na composição do CONEMA.

Lei Complementar 262/03, de 29 de dezembro - dentre as alterações

e providências, remaneja do Quadro de Pessoal da extinta Secretaria

Especial de Governo - SEGOV, para o IDEMA os cargos de Chefe de

Gabinete, um Coordenador e um Subcoordenador, além de criar mais

dois cargos para Assessor Técnico.

Cabe observar que com a Constituição Federal  (BRASIL, 1988) os

municípios passaram a desfrutar de autonomia e poderes constitucionais,

respeitadas as competências estadual e federal. O Artigo 23 inciso VI, por

exemplo, diz que é atribuição dos três poderes a proteção do meio ambiente e o

combate da poluição em qualquer de suas formas, e o Art 30 incisos I e VIII

assegura que é da alçada dos municípios “legislar sobre assuntos de interesse

local, [bem como o] adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. E´ uma

autonomia sincronizada.

Antes, porém, a Lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio

Ambiente, 6938/81, coloca “os órgãos e entidades dos Municípios como

componentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, na qualidade

de Órgãos Locais, facultando-lhes a prerrogativa da elaboração de normas

relacionadas ao meio ambiente. 
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Ainda no âmbito federal, enquadrando o Município ao tema

ambiental/licenciamento, destaca-se a Resolução CONAMA 237/97, quando no

Art. 6º estabelece que “Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos

competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental

local e daqueles que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou

convênio” (CAMPOS et al, 1998, p. 89). O grifo foi acrescentado neste estudo.

A Lei Orgânica de Nísia Floresta, de 30/03/90, por sua vez, no Capítulo

do Meio Ambiente, Art 161, § 2º, IV e IX, estabelece que “[...] para assegurar a

todos os cidadãos o direito do meio ambiente ecologicamente saudável e

equilibrado [deve] exigir, [...] estudo prévio de impacto ambiental, [podendo

recorrer aos órgãos federais e estaduais visando] ações preventivas e

controladoras da poluição e seus efeitos [...]” (NÍSIA FLORESTA, 1990, p. 128).

É interessante frisar que embora não especifique claramente a

prerrogativa do licenciamento ambiental como incumbência do Município, é dele

a obrigação de exigir estudos prévios de impacto ambiental para atividades

potencialmente e/ou degradadoras; registra também, desta feita no Capítulo Da

Competência do Município, atribuições como “planejar o uso e a ocupação do

solo[...] conceder e renovar licença para localização e funcionamento de

estabelecimentos[...] cassar a licença que houver concedido[...] normas de

loteamento e arruamento[...]”

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Nísia Floresta (Lei nº

474/2001), no geral se apropria do conteúdo da Lei Orgânica, inserindo uma

roupagem mais ampla e atualizada, entretanto emprega linguagem dúbia quando

se reporta ao licenciamento ambiental, (a versão correta é licença ambiental, e
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não apenas licença como está no documento); isto porque, provavelmente o

“município [ainda] instituirá o Sistema Municipal de Meio Ambiente [...]”, conforme

estabelece o Art. 41; e o “Poder Executivo [igualmente] instituirá o Sistema

Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental [...]”, como  prevê o  Art. 93. 

À Secretaria Municipal de Administração, como órgão central do Sistema

de Planejamento Urbano e Ambiental, caberá “elaborar, apreciar, analisar e

encaminhar propostas de legislação urbanística, edilícia e ambiental [...]” (Art. 93,

II). Já nas diretrizes da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, o licenciamento

ambiental não está bem exposto, embora lhe caiba, conforme o Plano Diretor, a

“competência para gestão nas questões de ordem ambiental [...].” ainda que no

ato de sua criação (Lei 312/92) conste que sua “finalidade [é] dá assistência e

desenvolvimento no potencial Turístico e na preservação do Meio Ambiente deste

município”. Por outro lado, o Capítulo que trata do Parcelamento do Solo traz

informações básicas para a licença de loteamentos. Como este Plano está voltado

para o espaço urbano, (Búzios é uma área isolada urbana), se constitui num

instrumento bastante significativo, mesmo considerando-se a ausência de

processos de Búzios registrados no IDEMA requerendo a licença ambiental

depois de sua validade institucional. Dessa maneira, enquanto ferramenta básica

do processo de licenciamento ambiental foi pouco aplicada, pois as aspirações

da população local expressas no Plano de Gestão do Município de Nísia Floresta

em 1998 (ordenamento de ruas, definição de estacionamentos, disciplinamento

de acessos,rota de bugres, áreas de lazer dos loteamentos) continuam à espera

dos

serviços da Prefeitura. A legislação está posta à espera de sua devida aplicação

por parte  dos órgãos competentes  das três esferas de poder.
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4.3 PROCEDIMENTOS DE OPERACIONALIZAÇÃO

O processo de licenciamento ambiental envolve procedimentos complexos

e plurais para sua operacionalização, conforme especifica o Art. 10 da Resolução

CONAMA 237/97 (CAMPOS et al, 1998) quando define quais as etapas que

deverão ser obedecidas. Além disso, deve acatar uma série de condicionantes

próprios de cada  instituição e o respectivo gerenciamento de suas atividades.

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais,
necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à
licença a ser requerida;

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor,
acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais
pertinentes, dando-se a devida publicidade;

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA,
dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a
realização de vistorias técnicas, quando necessárias;

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão
ambiental competente integrante do SISNAMA, uma única vez, em
decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais
apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma
solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios;

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação
pertinente;

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão
ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando
couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios;

VII - Emissão de parecer técnico e, quando couber, parecer jurídico;

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a
devida publicidade.

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade
com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o
caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso
da água, emitidas pelos órgãos competentes.

§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de
impacto ambiental - EIA, se verificada a necessidade de nova
complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados,
competente, conforme incisos IV e VI, órgão ambiental mediante decisão
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motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular novo
pedido de complementação.

           A operacionalização do processo  de  licenciamento  ambiental  no   Rio

 Grande do Norte está sendo alvo de constantes adaptações técnicas – em

conformidade com a legislação, a dinâmica do mercado empreendedor, a

configuração espacial, a participação efetiva da sociedade, a disposição dos

órgãos ambientais, os rumos do CONEMA, sem esquecer as danosas ingerências

político-partidárias. A propósito, está em fase de

discussão/adequação/elaboração o “novo” Manual de Licenciamento Ambiental

do IDEMA, versão 2004, a cargo de uma Fundação local intitulada Ação

Emergencial de Apoio ao Licenciamento e Fiscalização Ambiental no Rio Grande

do Norte, em complementação ao manual em vigor datado de setembro de 1999,

no qual esta Operacionalização está baseada. Dessa maneira, aqui serão

mostradas as diretrizes essenciais, representadas nas licenças aplicadas no

licenciamento ambiental, nos empreendimentos sujeitos ao licenciamento

ambiental, na documentação básica para o licenciamento ambiental, nas

instruções técnicas para apresentação de documentos e projetos para

licenciamento ambiental, nos cadastros de atividades; mostrar-se-á, também, os

passos gerais da tramitação processual do licenciamento ambiental, conforme o

manual em vigência em dezembro de 2003.

Uma análise mais consistente será feita no Capítulo que procura

identificar os avanços e limites no processo de Licenciamento.

a) Licenças           

As licenças aplicadas no licenciamento ambiental são do tipo Licença

Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) e suas
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renovações em conformidade com os prazos de validade e análise a critério do

órgão ambiental e em função do tipo, porte, localização etc da

atividade/empreendimento. A análise compreende vários estudos, como

EIA/RIMA, RCA, PCA, PRAD, EVA, RAA, e outros, já apresentados neste estudo.

Na LP são fornecidos os requisitos, as orientações e a listagem de documentos

para implantação e operação do empreendimento, na LI é autorizada a

implantação do empreendimento de acordo com o projeto concebido e aprovado,

e na emissão da LO o empreendimento está autorizado para iniciar a operação

seguindo as próprias determinações e das duas licenças anteriores. Comparando-

se os formulários utilizados para a concessão da LP, nota-se que o do Manual de

1988 identifica a atividade/empreendimento, enquanto que o Manual de 1999, em

vigor, está adaptado para qualquer atividade/empreendimento (Ver Quadro 2,

Capítulo 3, a evolução conceitual das licenças ambientais).

b) Empreendimentos

Nestes procedimentos de operacionalização, o IDEMA acompanha o que

determina a Resolução CONAMA 237/97.

A – Obras Civis - conjuntos habitacionais, condomínios residenciais,

complexos turísticos e de lazer, bares, clubes, restaurantes, hotéis, motéis,

pousadas, residências, projetos urbanísticos, hospitais, aeroportos, cemitérios,

postos de combustíveis, loteamentos, ferrovias, rodovias, hidrovias,

barragens/açudes/diques, portos, transposição de bacias hidrográficas, retificação

de cursos d’água, poço de abastecimento d’água.

B – Atividades de Mineração/Cerâmica

C – Atividades de Aquicultura e Extração de Sal Marinho
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D – Atividades Petrolíferas - oleodutos e gasodutos, extração de

combustível fóssil (petróleo e gás natural), estações coletoras (satélites e

centrais) e estação de vapor, terminal de petróleo, centrais de resíduos,

complexos industriais, estações de tratamento de efluentes líquidos.

E – Atividades Industriais - couros e peles, papel e celulose, bebidas

(cervejarias e refrigerantes), têxtil/confecção/calçados, sabão/detergente, óleos,

cimento, álcool, açúcar, produtos alimentares, abatedouros, laticínios, químicas,

galvanoplastias, madeiras, usinas de produção de concreto/asfalto.

F – Atividades Agropecuárias

G – Atividades de Saneamento - abastecimento d’água, esgotamento

sanitário, drenagem de águas pluviais, tratamento e/ou disposição final de

resíduos sólidos urbanos.

H – Atividades Diversas - aterro de resíduos industriais, central de

resíduos, incinerador, emissário, distrito e pólo industrial, sistemas de

transmissão e distribuição de energia elétrica, sistemas de geração de energia,

sistemas de telecomunicações terminais, uso de recursos naturais.

Para a operacionalização destas atividades, isto é, a emissão da licença

ambiental, são cobradas taxas fixadas em UFIR (Unidade Fiscal de Referência)

que estão especificadas em nove tabelas que constam na Lei Complementar

148/96; a tabela nove, por exemplo, discrimina “outras taxas de licenciamento

ambiental” para análise de EIA/RIMA, RCA, PCA, PRAD, EVA, RAA, análise de

Estação de Tratamento de Esgotos Domésticos, Renovação de Licenças

Ambientais, Expedição de Declaração/Certidão.

c) Documentação
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A  documentação  para  concessão  das  licenças  ambientais é bastante

diversificada, compreendendo formulários, modelos, requerimentos e cadastros,

os quais serão abordados a seguir, lembrando que a tramitação funcional dos

processos ainda é precária, pois o OEMA não está informatizado.

Requerimento - documento a ser preenchido com o empreendedor

no início do processo de licenciamento.

Relação de Documentos Básicos Para Licenciamento - geralmente

expedido quando no preenchimento do requerimento, busca atender

a todo tipo de empreendimento e os procedimentos com outros

órgãos como a GRPU, Prefeitura, SERHID, DNPM, Ministério da

Agricultura, IBAMA; outros documentos, para EIA/RIMA, análise de

risco, Departamento de Avaliação Civil, projeto de drenagem de

águas pluviais etc, serão listadas nas instruções técnicas, ou numa

Solicitação para Providências (SP), ou no conteúdo do Memorial

Descritivo solicitado para LP.

Solicitação para Providências - relação de estudos complementares

necessários para a emissão da respectiva licença ambiental, bem

como, se for o caso, pareceres de instituições correlatas.

Declarações e Comunicados – documentos que se destinam a várias

finalidades, dentre as quais isenção do licenciamento ambiental e

autorização para implantação de obras.

Modelos para Controle Ambiental - a denúncia, o auto de infração,

a intimação e a notificação, juntamente com a fiscalização são os

recursos mais utilizados no momento, todos com formulários

próprios. O termo de ajuste de conduta, igualmente, é uma
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alternativa negociada em defesa do meio ambiente.

d) Instruções

As instruções técnicas direcionam os procedimentos de licenciamento

ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras/degradadoras do

meio ambiente. Neste sentido, o IDEMA dispõe de uma miscelânea considerável

para atender convenientemente aos diferentes tipos de empreendimentos; como

exemplo: instrução técnica para licença prévia (comum a todas as atividades) e

licença de instalação para conjuntos habitacionais, condomínios residenciais,

hotéis e pousadas; termos de referência para diagnóstico ambiental,

monitoramento para aquicultura, elaboração de RCA/PCA/PRAD; diretrizes e

instruções para EIA/RIMA, RAS, Memorial Descritivo.

e) Cadastros

O Manual de Licenciamento Ambiental do IDEMA oferece uma listagem

com mais de dez formulários/atividades de Cadastros Técnicos (Cadastro Técnico

Estadual de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental) direcionando o

credenciamento de pessoas físicas ou empresas de consultoria que atuam nesta

área do licenciamento ambiental.

f) Tramitação

Ao se comparar os dois Fluxogramas de licenciamento ambiental (o que

compõe a Lei nº 5.147/82 e o que consta no Manual de Licenciamento Ambiental

do IDEMA, de 1999), pode-se admitir que a concessão das licenças ambientais,

desde o início até chegar às mãos do empreendedor, continua bastante complexa

— mesmo se sabendo da adoção de medidas agilizadoras já em funcionamento
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e do prazo (30 dias) declarado nas instruções técnicas para liberação das

licenças ambientais. Mas quando se trata apenas da Análise Técnica o

licenciamento ambiental é bastante simplificado. Ainda assim a tramitação dos

processos  falta muito para atingir um padrão de qualidade satisfatório.

Conforme foi relatado, na competência dos órgãos ambientais poderão ser

arrolados diretamente várias instituições no processo de licenciamento,

mostrando que esta matéria não é uma exclusividade do Ministério do Meio

Ambiente. Ratificando, na Relação de Documentos Básicos para Licenciamento,

antes citada, constam seis órgãos mas tem outras entidades envolvidas, como os

Cartórios - que legalizam publicamente o direito de uso da área/local da atividade,

e os Conselhos de Classe - que realizam controle técnico, como o CREA ao emitir

a ART do técnico responsável pelo projeto do empreendimento. Os seis órgãos

e respectivas prerrogativas no processo de licenciamento ambiental são:

DPU, transformada em GRPU - regularização  do empreendimento

se localizado em terrenos públicos da União na faixa litorânea;

Prefeituras - certidão assegurando que o local e o empreendimento

estão compatíveis com a legislação de uso do solo;

SERHID - licença para obra hidráulica e outorga de uso da água;

DNPM - alvará de pesquisa para atividades mineradoras, porém

abrange, além da pesquisa, a concessão de lavra e permissão de

garimpo para aproveitamento de recursos minerais;

Ministério da Agricultura - cadastro e autorização para uso da água

da União, através da Agência Nacional de Águas - ANA; este

Ministério atua também no caso de uso de agrotóxicos;

IBAMA -  tem uma ação muito ampla,como supressão de vegetação,
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controle da fauna e criatório, unidades de conservação. 

Em algumas situações, como já foi colocado, pode-se recorrer a outros

órgãos da esfera federal, tais como: DNER, DAC, IPHAN, ou àqueles com

atuação específica como a COSERN, Corpo de Bombeiros, COVISA, ou em

ocasiões especiais ao Ministério Público, quando acionado principalmente em se

tratando de EIA/RIMA.

Em dezembro de 2003, o IDEMA passa por um processo de revisão dos

procedimentos de licenciamento ambiental, no entanto persistem

discussões/disputas públicas com destaque para a carcinicultura, a partir das

multas aplicadas pelo IBAMA entre novembro de 2001 e abril de 2002. Aliás, já

em setembro de 2001 a Promotoria do Meio Ambiente manifestou-se contra as

licenças emitidas, fato esse repetido exatamente dois anos depois (Ver item 5.5).

A propósito, em julho de 2003 foi celebrado um Termo de Cooperação Técnica,

promovido pelo Centro de Apoio às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio

Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Norte, que contou com os

órgãos envolvidos no setor, cujas cláusulas versaram sobre poder de polícia,

divergências técnicas e administrativas, e cooperação entre os diversos órgãos

administrativos. Tudo isso, provavelmente um paliativo para acalmar os ânimos,

por falta de Zoneamento Ecológico-Econômico que é um dos instrumentos do

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro destinado a disciplinar o uso e

ocupação do solo na zona costeira; o Plano de Gerenciamento é de agosto de 96

e a Lei que institucionaliza o Zoneamento é de julho de 2000.

Em síntese, o processo de licenciamento ambiental no Rio Grande do

Norte é parte integrante do contexto nacional. Depois dos anos 70 a

predominância local da estrutura primária foi aos poucos minada pelos primeiros
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passos da política urbana nacional (Plano Nacional de Habitação/BNH e o

SERFHAU, instituídos em 1964) que incentivou a indústria da construção civil

voltada para o setor habitacional e organização do espaço urbano. Veio o I PND

(1972 – 1974), porém a política ambiental manifestou-se com a SEMA (1973) e

os OEMAs (1974) que possibilitaram um desempenho melhor no campo ambiental

que no plano urbano, culminando com a PNMA (1981).

Foi assim com o IDEC — depois IDEMA: processaram-se avanços nos

instrumentos da legislação mas pouco progresso nos mecanismos de proteção

ambiental. Entretanto, em 1985 foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano

e Meio Ambiente reintegrando ou ratificando a ação conjunta cidade/meio

ambiente, visto que um ano antes fora instituído o Plano Diretor do Município do

Natal. No início dos anos 90 veio a ECO-NATAL, hoje Secretaria Municipal de

Urbanismo e Meio Ambiente – SEMURB, e Natal assumiu o papel de cuidar da

cidade; outros Planos Diretores surgiram culminando com o Estatuto da Cidade

(2001) onde se estabelece as diretrizes gerais da política urbana. Portanto, o

antigo IDEC depois de 1996 caracterizou-se e identificou-se como o OEMA –

passando a tratar as cidades no âmbito do controle e licenciamento ambiental.
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO RN: UMA
ANÁLISE A PARTIR DOS GESTORES, CONSULTORES E MOVIMENTO
AMBIENTALISTA

Para se dar mais consistência à implementação do licenciamento

ambiental no RN, procurou-se subsidiá-la com informações credenciadas

abrangendo segmentos representativos do tema ambiental. Para tanto, foram

contemplados fontes diversificadas em questionários junto aos técnicos que

realizam o processo de licenciamento ambiental no Estado, aqueles lotados na

Sub-Coordenadoria de Licenciamento e Controle Ambiental – SLCA do IDEMA,

entrevistas com representantes institucionais ligados ao tema em estudo e

depoimentos da comunidade. Incorporam-se a esses dados, além da bibliografia

consultada, levantamentos diligenciados na legislação, os processos requerendo

a licença ambiental e as denúncias que deram entrada no IDEMA, ambos em

Búzios, e as opiniões colhidas nos veículos da mídia impressa.

5.1 QUESTIONÁRIOS DO CORPO TÉCNICO DO OEMA

A manifestação dos técnicos da SLCA/IDEMA, obtida durante os meses

de novembro e dezembro de 2003 auxilia a identificação do foco da posição

oficial do OEMA e direcioná-lo para o corpo funcional da instituição através de

questionários aplicados junto a eles, técnicos. Na realidade trata-se de um censo

por visar todos os 33 técnicos objetos da consulta; 31 deles responderam,

correspondendo a uma representação de 93,33% do universo. Nesta

oportunidade foram obtidos os seguintes resultados/síntese, com destaque para

os mais significativos abaixo comentados no que se refere ou interfere, direta ou
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indiretamente, nos procedimentos de licenciamento ambiental – em particular nas

atividades degradadoras e poluidoras ou com potencial para tal. O conjunto dos

itens/questões possibilitou o enquadramento do estudo em sete grupos: perfil,

capacitação/participação, atividades, avaliação técnica, o empresariado, o tema

ambiental, nível de satisfação.

5.1.1 Perfil

Do total dos técnicos da SLCA, 96,77% são funcionários públicos

estaduais e 64,51% pertencem ao quadro IDEMA; 22,58% trabalham no

licenciamento e controle  ambiental a menos de um ano e 51,61% a mais de cinco

anos; o técnico mais antigo desta área tem 25 anos de IDEMA. O nível de

instrução dos técnicos está demonstrado na Tabela 3, onde a maior incidência

ocorre nos graduados com especialização; os números de mestres e doutores

(12,90%) juntos aos dos técnicos de nível médio e graduados, sem especialização

(35,48%) revelam quantidades pouco recomendáveis para a incontestável

importância do licenciamento e controle ambiental. Somando-se à provável

inexperiência dos 22,58% dos técnicos com menos de 1 ano de trabalho aos

29,02% daqueles que no ano de 2003 não freqüentaram nenhum evento na área

ambiental e mais os 70,96% que não participaram do Programa Nacional do Meio

Ambiente/Subcomponente Licenciamento Ambiental, o perfil técnico da SLCA

precisa melhorar para implementar a Política Estadual do Meio Ambiente. Como

particularidade, alguns técnicos graduados estão enquadrados na  Instituição

como técnico de nível médio.
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Tabela 3 – Nível de instrução dos Técnicos da SLCA/IDEMA

Nível de instrução Nº %

Técnico de nível médio 2 6,45

Graduado 9 29,04

Com Especialização 13 41,93

Cursando Mestrado 3 9,68

Mestre 2 6,45
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Doutor 2 6,45

Total 31 100,0

Obs: A área de conhecimento é bastante variada, destacando-se a Sociologia, Agronomia,
Biologia, Engenharia Civil, mas consta até Licenciado em Letras.

5.1.2 Capacitação/participação em eventos e Programa Nacional do Meio
Ambiente

Os dados coletados revelam disparidades marcantes; tomando-se como

referência o ano de 2003, 1/3 (29,02%) não esteve presente em nenhum evento,

enquanto que apenas dois técnicos (6,45%) tiveram acesso a 4 eventos relativos

ao meio ambiente. Sobre a participação no Programa Nacional do Meio

Ambiente/Subcomponente Licenciamento Ambiental, conforme os técnicos da

SLCA, dos 70,96% ausentes, 45,45% destes ausentes alegaram “Não tomei

conhecimento/não sabia/não fui convidado”[...] não divulgaram.

5.1.3 Atividades (suporte, atribuições e intercâmbio)

Nenhum técnico recebe produtividade e insalubridade, mas 6,45%

conseguiram periculosidade. Para os trabalhos do campo, 54,83% afirmaram não
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dispor de indumentária e 96,77% não têm kit para primeiros socorros, além da

total inexistência de telefone para eventuais necessidades. O órgão não oferece

plano de saúde nem seguro de vida de qualquer natureza, porém 45,16% dos

técnicos são beneficiados com gratificação. Pelo exposto, deduz-se que a

isonomia apregoada está desprezada.

Dentre as atribuições desenvolvidas destaca-se o engajamento de 83,87%

dos técnicos no processo de licenciamento e a boa participação em quase todos

os dispositivos de controle ambiental, como o envolvimento de 83,87% e

80,64%dos técnicos, respectivamente na notificação e no auto de infração.

Quando o assunto é a análise da documentação técnica, 80,64% dos técnicos já

analisaram Memorial Descritivo, que é um documento comum exigido para a

emissão da Licença Prévia de todo empreendimento; mas quando se trata de

EIA/RIMA o percentual cai para 41,93%. Por outro lado, a elaboração de

documentos técnicos, de acordo com os dados levantados, é muito tímida:

apenas 16,12% e 3,22%, pela ordem, fizeram os dois tipos de trabalho acima. Isto

é, no geral os técnicos não elaboram documentos técnicos mas analisam tais

documentos.

O intercâmbio técnico mantido através de trabalhos com outros órgãos,

representado na Tabela 4, evidencia distanciamento ou autonomia pois o leque

de atividades licenciadas tem estreita relação com as instituições listadas. A

tabela está montada mostrando o prestígio de cada órgão (nas escalas federal,

estadual, Prefeituras e outros Estados) de forma decrescente de cima para baixo

com o IBAMA liderando as preferências e o IBGE e a SECTUR nas últimas

colocações; as Prefeituras, com quem teoricamente o IDEMA deveria trabalhar,

não são consideradas por 25,80% dos técnicos, entretanto verifica-se com elas
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o intercâmbio mais duradouro dos técnicos. No trabalho integrado com outros

setores do IDEMA, os destaques são: 38,70% sempre trabalham com a

Coordenação; 45,16% e 41,93%, respectivamente, às vezes trabalham com o

Gerenciamento Costeiro e com a Assessoria Jurídica; 35,48% nunca trabalharam

com a área de Estatística.

Tabela 4 – Intercâmbio dos técnicos da SLCA/IDEMA com outros órgãos
(%)

Órgãos Sempre Às vezes Nunca

IBAMA 3,22 48,38 9,67

UFRN 3,22 25,80 22,58

GRPU 3,22 19,35 32,25

DNPM 0,00 12,90 38,70

IBGE 0,00 3,22 51,61

SERHID 3,22 41,93 25,80

SAAB 0,00 9,67 38,70

SECTUR 0,00 3,22 54,83

Prefeituras 12,90 25,80 25,80

Outros Estados 0,00 19,35 32,25

Obs: Omitiu-se da tabela os percentuais dos dados coletados referentes aos itens raramente e
sem opinião.

5.1.4 Avaliação técnica

Diz respeito ao julgamento do processo de licenciamento praticado pelo

IDEMA (procedimentos, normas técnicas e atividades) e da atuação das
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instituições que se dedicam também ao controle deste processo. Os

procedimentos de licenciamento ambiental praticados pelo IDEMA são aprovados

em certos aspectos por 58,07%, desaprovados em certos aspectos por 22,59%

e aprovados totalmente por apenas 9,67% na opinião dos 93,93% dos técnicos.

Sobre as normas técnicas, persistem as dúvidas, onde 48,39% as conhecem

parcialmente e 16,12% tendo total conhecimento.

Gráfico 1 – Avaliação dos Técnicos da SLCA sobre os procedimentos de
licenciamento ambiental

58,07%22,59%

9,67%
9,67%

Aprova em certos aspectos Desaprova em certos aspectos

Aprova totalmente Sem opinião

Gráfico 2 – Avaliação dos Técnicos da SLCA sobre as normas técnicas
utilizadas no processo de licenciamento ambiental

48,39%

29,03%

16,12%
6,46%

Conhece parcialmente Conhece bastante

Tem total conhecimento Sem opinião

Os Gráficos 1 e 2 expõem os julgamentos dos procedimentos e normas

técnicas, indicando que suscitam dúvidas na operacionalização destes

instrumentos. Dentre as principais atividades desenvolvidas pela SLCA verifica-se
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uma maioria, 67,74%, achando que o licenciamento precisar melhorar, contra

12,90% achando-o satisfatório; a respeito da fiscalização, 64,51% dos técnicos

defendem que precisa melhorar, 16,12% que não existe (ausente) e apenas um

técnico afirma que a fiscalização praticada pelo IDEMA é satisfatória, mas 93,54%

já realizaram esta atividade. O monitoramento é a atividade mais criticada, onde

48,38% registraram ausente sem nenhuma pontuação em satisfatório, e somente

38,70% desempenharam esta função; a propósito, o IDEMA iniciou um Estudo de

Balneabilidade das Praias do Estado do Rio Grande do Norte, em maio de 2001,

em parceria/convênio com o CEFET, beneficiando em princípio os municípios de

Nísia Floresta (Búzios incluso), Parnamirim e Extremoz. As formas de “controle

punitivo” (denúncia, auto de infração, intimação e notificação) confirmam no

Gráfico 3 que tais atividades desenvolvidas pelo IDEMA precisam melhorar, com

57,25% defendendo esta idéia.

Gráfico 3 – Avaliação das atividades de controle ambiental
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Na atuação das instituições, no que se refere ao processo de

licenciamento ambiental, predominou a alternativa pouco eficiente, colocando o
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IDEMA na liderança dessa categoria quando recebeu mais da metade dos votos

dos técnicos, mas também ocupa a melhor colocação como eficiente; somente a

Promotoria recebeu pontuação muito eficiente e as Prefeituras foram taxadas de

sem eficiência por quase 40,00 % dos técnicos. A Tabela 5 resume os dados

correspondentes revelando também o desconhecimento da atuação (sem opinião)

dos órgãos, onde 45,17% não conceituaram a atuação do IBAMA; na avaliação

do conjunto de órgãos menos de 2,00 % os qualificam de muito eficiente,

enquanto a maioria repete que os órgãos ambientais são pouco eficientes no

processo de licenciamento ambiental.

Tabela 5 – Eficiência dos órgãos ambientais no processo de
licenciamento ambiental (%)

Órgãos
Muito

eficiente
Eficiente

Pouco
Eficiente

Sem
Eficiência

Sem
Opinião

Total
(Individual)

IBAMA 0,00 22,58 32,25 0,00 45,17 100,00

IDEMA 0,00 38,70 51,61 3,22 6,47 100,00

Promotoria 6,45 25,80 38,70 0,00 29,05 100,00

Prefeituras 0,00 3,22 29,03 38,70 29,05 100,00

Total
(Conjunto)

1,61 22,58 37,90 10,48 27,43 100,00

5.1.5 O empresariado

Nas duas alternativas - porque o empresariado está acatando as

determinações da legislação ambiental e porque o empresário não acata as

determinações da legislação ambiental, acontece o seguinte: na visão dos

técnicos, para a primeira alternativa, aparece com maior freqüência teme

penalidades e multas e receio de paralisação do empreendimento, contrapondo-

se aos 3,22% quer prestar um bom serviço; isto é, o empresário só pensa nele
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mesmo. Na outra alternativa predominaram não há fiscalização e morosidade na

tramitação do processo, debitando tal atitude às omissões dos órgãos

licenciadores.

5.1.6 O tema ambiental (o meio ambiente dos técnicos)

Neste aspecto, em particular, 87,09% dos técnicos responderam que

estão muito empenhados em defender o meio ambiente e se interam da questão

ambiental, principalmente, mediante exposição em programas de TV, internet e

revistas especializadas; parece muito cômodo pois simboliza uma defesa passiva,

já que se trata de um “trabalho sentado”: assistir TV, acessar computador e ler

depoimentos. A legislação ambiental é acompanhada com mais freqüência junto

aos colegas de trabalho e internet, no entanto só 51,61% leram na íntegra a Lei

6938/81 que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Quando opinam sobre

a legislação aplicada no licenciamento ambiental a maioria (64,51%) acha que é

satisfatória, embora 12,92% ainda estejam sem opinião; 16,12% acham legislação

aplicada no licenciamento ambiental é pouco satisfatória e 6,45% que é

insatisfatória.

5.1.7 Nível de satisfação

Da listagem de dez variáveis sobre o nível de satisfação para serem

enquadradas numa escala de valores (excelente, muito bom, regular, ruim,

péssimo, não tem) o conceito regular aparece em sete delas; o bom prevaleceu

para relacionamento técnico, atividades desenvolvidas e ambiente de trabalho,
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sendo o primeiro a variável que alcançou os maiores índices nos conceitos muito

bom (32,25%) e excelente (6,45%). O salário alcança os maiores índices nos

valores regular (48,38%) e péssimo (9,67%), não recebeu nenhuma pontuação

em excelente e muito bom e destaca-se juntamente com as diárias e condições

de trabalho no quesito ruim. No geral o nível de satisfação dos técnicos que

fazem o licenciamento ambiental do Estado caracteriza-se como regular tendendo

mais para bom do que para ruim. Para quem trabalha com o meio ambiente,

notadamente com o licenciamento ambiental, o nível de satisfação deveria ser no

mínimo muito bom.

Em síntese, os 93,33% dos técnicos do OEMA que executam a vistoria

técnica e análise documental dos processos requerendo a licença ambiental, ou

seja, co-responsáveis pela sua emissão, destacam sete pontos positivos, porém

superados pelos negativos. Entre os primeiros: 93,54% e 83,87% já fizeram e

aplicaram, respectivamente, fiscalização e notificação, que são dois componentes

importantes de controle ambiental auxiliares do licenciamento; 80,64% já

analisaram Memorial Descritivo, documento básico para a liberação da LP;

77,41% sempre trabalham com colegas/técnicos da SLCA; 64,51% acham que a

legislação empregada no licenciamento ambiental é satisfatória; 6,45% afirmaram

que a Promotoria (de Meio Ambiente) é muito eficiente no que se refere ao

processo de licenciamento ambiental (é um porcentual pequeno porém foi o único

órgão que recebeu esta classificação); e 87,09% estão muito empenhados em

defender o meio ambiente. Os pontos negativos que se sobressaíram na opinião

dos técnicos da SLCA são: apenas 16,12% têm total conhecimento das normas

técnicas, que são as diretrizes básicas para o licenciamento ambiental, e 29,03%

as conhecem bastante, totalizando um número modesto (45,15%) para o corpo
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técnico de um OEMA; só 12,90% defendem que a atividade licenciamento

praticada pelo IDEMA é satisfatória, contra 67,74% que optaram pela resposta

precisa melhorar; aliás, para todas as atividades desenvolvidas pelo IDEMA a

resposta precisa melhorar foi a que recebeu maior pontuação; já o processo de

licenciamento ambiental como um todo foi classificado como pouco eficiente por

51,61% dos técnicos; 70,96% não participaram do Programa Nacional do Meio

Ambiente/Subcomponente Licenciamento Ambiental promovido pelo Ministério do

Meio Ambiente no início do ano 2003; e, pouco mais da metade dos profissionais

que licenciam as atividades degradadoras e aquelas consideradas efetiva ou

potencialmente poluidoras leu toda a Lei 6938/81 que trata da Política Nacional

do Meio Ambiente.

5.2 ENTREVISTAS COM REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS

As quinze entrevistas, previamente agendadas e esclarecendo os

objetivos (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo – tema licenciamento ambiental

no RN) discorreram sobre a questão ambiental, em particular no RN,

caracterizadas pela informalidade onde cada personagem defendeu as virtudes

e apontou as dificuldades de suas instituições; as entrevistas foram estruturadas

com roteiro estabelecido seguindo os seguintes passos: desempenho dos órgãos

que atuam no meio ambiente do Estado, atividades do CONEMA, trabalho das

Prefeituras (em particular ao de Nísia Floresta), o licenciamento ambiental no RN,

situação nas praias e dunas, relacionamento com os órgãos ambientais, atuação

do órgão que representa, tema livre acerca da questão ambiental.
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A seguir, a Tabela 6 apresenta a relação dos entrevistados e depois uma

sinopse com seus julgamentos.

Tabela 6 – Relação dos entrevistados

Instituição Cargo/Função Nome

Assembléia Legislativa Deputado, Presidente da
Comissão de Meio
Ambiente

Fernando Mineiro

Ministério Público Promotora do Meio
Ambiente

Rossana Sudário

Ministério Público Promotor do Meio Ambiente João Batista

Ministério Público Promotora da Comarca de
Nísia Floresta

Fernanda Guerreiro

IBAMA Gerente Executivo Claudius Monte

IDEMA Diretor Técnico
Administrativo

Fábio Góis

GRPU Gerente Yeda Cunha

SECD Técnica do Setor de
Educação Ambiental 1

Rita Feitosa

SERHID Consultor Técnico Gustavo Lizarraga

SECTUR/PRODETUR Sub-Coordenadora do
Patrimônio Histórico

Marilene de Brito 2

Prefeitura de Nísia
Floresta

Secretária de Educação Ana Barros

Prefeitura de Nísia
Floresta

Chefe do Setor Imobiliário Édson de Santana

ASPOAN Membro da Diretoria Antônio Modrack

ADPLAM (Empresa de
Consultoria Ambiental)

Sócio-Gerente Alexandre Almeida

ECOPLAM (Empresa de
Consultoria Ambiental)

Diretora Iracema Miranda

Legenda: 1- Formalmente não existe na SECD o Setor de Educação Ambiental;
2- Ex-Secretária de Turismo e Meio Ambiente

IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis.
IDEMA  Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do

Norte.
GRPU  Gerência Regional do Patrimônio da União.
SECD  Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Rio Grande do Norte.
SERHID  Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte.
SECTUR  Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte.
PRODETUR  Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste.
ASPOAN  Associação Potiguar Amigos da Natureza.
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a) Desempenho dos órgãos que atuam no meio ambiente do Estado

Intromissão política e falta de vontade política atrapalham as ações,

muitos envolvimentos políticos, faltam decisão política e fiscalização, falta

articulação dos órgãos ambientais com o Ministério Público, ausência de

fiscalização e falta de recursos, falta trabalho de conscientização, falta gestão

ambiental, faltam parcerias, não atuam em conjunto, não há interesse pelo

ambiental, legislação não aplicada convenientemente, as ações são demoradas,

termos de referência aplicados sem adequação à realidade local, descaso total

da Prefeitura de Nísia Floresta, boa atuação das ONG’s, é uma questão de

competência, estão tentando articulação, estão iniciando parcerias, só funciona

com auto-estima dos técnicos (salário, incentivos, valorização).

b) Atividades do CONEMA

Sem gente capacitada, usado para proteger políticos, não há interesse

político, ações paralisadas na Reserva da Biosfera, envolvimentos e dependência

política, prevalece o financeiro, pessoal sem preparo, falta política de educação

ambiental, falta operacionalização, a tendência é piorar, não funciona, não

satisfaz, não tem representatividade, atuação pífia, cheio de burocratas, matérias

ficam sem andamento, mais denuncias que definições políticas, julga notícias do

executivo, mais discussão política, tem função consultiva, deliberativa e

normativa, precisa impor suas decisões.

c) Trabalho das Prefeituras (em particular ao trabalho de Nísia Floresta)

Não licenciam, sem quadro técnico, sem conhecimento, sem gente

capacitada, desestruturadas, precárias, usadas para proteger políticos, têm a

responsabilidade da guarda do patrimônio, precisam fazer parcerias, enfrentam

problemas administrativos, dependência política. Especificamente sobre Nísia
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Floresta: Plano Diretor não posto em prática, Prefeito omisso, Secretaria de

Turismo e Meio Ambiente parada, cada Secretaria faz seu trabalho

individualmente, concede alvará e embarga obras, Secretaria de Turismo e Meio

Ambiente não têm condições de licenciar, não funciona, é fraca, maior demanda

é lixo e iluminação pública.

Em dezembro de 2003 indagou-se do Secretário da pasta de turismo e

meio ambiente “Quais os empreendimentos com licença ambiental emitida pela

Prefeitura na área de Búzios, Quais os empreendimentos em fase de análise para

emissão da licença ambiental na área de Búzios [e dizer quais] Observações que

julgar necessárias”. A resposta foi “em branco”.

d) O licenciamento ambiental no RN

O IDEMA não divulga seu trabalho, como o IDEMA não faz fiscalização e

monitoramentos eles ficam com o IBAMA, é falho, IDEMA precisa ser mais rígido,

degradação está aumentando, falta estrutura para fiscalizar, não tem estrutura

nem número de técnicos suficiente, muita demora na tramitação (custos), muita

SP segurando processo, informações desencontradas, falta manual, estamos

discutindo outorga d’água, legislação “quando couber” tem gerado conflitos, tem

dependência política, é preciso orientar prefeituras e desenvolver a educação

ambiental, precisa melhorar, vai bem (o licenciamento).

e) Situação nas praias e dunas

População nunca procurou sobre o assunto, o social está esquecido, não

dá para a prefeitura acompanhar tudo, a degradação está aumentando, deve-se

dar atenção aos investimentos estrangeiros, tem prédios irregulares e lotes nas

dunas, escavação e uso de poços para empreendimentos turísticos é

competência da União (ANA), praia é competência da GRPU, legislação é clara
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mas não se aplica, a situação é polêmica mas tem a Resolução CONAMA n º

341/03.Esta Resolução trata de empreendimentos turísticos na zona costeira.

f) Relacionamento com os órgãos ambientais

Bom com o IBAMA, IDEMA e SEMURB, bom com o IDEMA embora com

algumas ações contra, IDEMA ausente, tem convênio com o CEFET, bom

relacionamento com os órgãos ambientais, algumas dificuldades devido

ingerências, bom com o IDEMA, altos e baixos, IBAMA é omisso mas está em

transição, Ministério Público não sabe das leis e quer impor autoridade, sem

contato com órgãos ambientais, intercâmbio não funciona porque as prefeituras

não oferecem contrapartida.

g) Atuação do órgão que representa (ou trabalha)

Atuando mais na carcinicultura e recursos hídricos, dedicando-se no

momento às cerâmicas, postos de combustíveis e carcinicultura com função

supletiva mas está monitorando, algumas aprovações são feitas por pressão da

comunidade, dificuldades por acúmulo de trabalho, continuação da boa gestão

anterior, descaso do poder público, órgão não estimula, não tem setor de

educação ambiental, não embarga por falta de estrutura mas tem competência

para tal, sem estrutura para trabalhar, com boas perspectivas, sem projeto de

educação ambiental, existem ingerências mas faz o que pode, falta pessoal nas

comunidades para trabalhar, deve-se ter ética.

h) Tema livre acerca da questão ambiental

A sociedade ainda não entendeu como melhorar a qualidade de vida, a

sociedade precisa participar, a sociedade deve participar, a sociedade deve

cobrar, é necessário educar e informar, ONG’s atuam de modo radical, a

educação ambiental é fraca, a legislação não é trabalhada, a atuação é casuística
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e sem planejamento, estão vendendo barato o litoral (para os estrangeiros), as

perspectivas são sombrias para o meio ambiente, o governo federal acena com

boas medidas, os políticos agem em causa própria, em Búzios nada mudou.

No contexto geral, para este momento e o tema em pauta, as

manifestações mais persuasivas, sem ordem de importância, partiram dos

representantes do IBAMA, ECOPLAM E ADPLAM. O tema livre e o

relacionamento com os órgãos ambientais despertaram menor interesse entre os

oito considerados na entrevista, porém abordados sempre com entusiasmo. Mas

ficou patente a diversidade de idéias, predominando, diga-se de passagem, os

predicados negativos e pessimistas; contudo, esses dados coletados poderão

suscitar uma série de interpretações. Nesse sentido, optou-se aqui pela

particularização de dois agentes proativos no campo do licenciamento ambiental

que foram clamados nas entrevistas – a classe política e a sociedade: o primeiro

agente, depreciado e desacreditado direta e indiretamente, e a sociedade

convocada para se inserir na defesa daquilo que lhe pertence. Registra-se tal fato

como um avanço em se tratando da questão ambiental neste RN: isto é, o

despertar da consciência.

Outrossim, verificaram-se coincidências de pontos de vista quando

criticaram a performance e o trabalho do CONEMA, em particular a atuação do

OEMA, falhas no relacionamento/intercâmbio dos órgãos oficiais que atuam no

meio ambiente do Estado, as omissões e despreparo das prefeituras, as

agressões imobiliárias na faixa litorânea, número insuficiente de técnicos

capacitados. A GRPU, o IBAMA e a SERHID expressam um otimismo relativo pois

suas projeções, via de regra, esbarram com as intervenções na autonomia

administrativa; a eles são pontos comuns também a necessidade de
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negociações/parceria, dificuldade de aplicação da legislação, falta de estrutura

e verba nas e entre as instituições, além da omissão das prefeituras municipais.

A Prefeitura de Nísia Floresta alega dificuldades, e não omissão, porém emite

alvarás sem licença ambiental, as parcerias não frutificam em Búzios e o órgão

ambiental age isoladamente. Na concepção do Ministério Público/Promotoria de

Meio Ambiente, não obstante o bom relacionamento com os órgãos ambientais

– em particular IBAMA, IDEMA e SEMURB – “o licenciamento ambiental precisa

melhorar, não tem fiscalização, muitas SPs seguidas ‘segurando’ processos,

órgãos sem número de técnicos suficientes”. O deputado entrevistado ressaltou

o trabalho da Comissão de Meio Ambiente daquela Casa, a falta de estrutura do

IDEMA, ausência de gestão ambiental no Estado, mas apontou caminhos como

a participação da sociedade e a reestruturação necessária do IBAMA. A SECD

lamentou a ausência de um setor específico de educação ambiental na

Secretaria, bem como a falta de divulgação do trabalho do IDEMA. A ASPOAN,

a ADPLAM e a ECOPLAM comungam com a falta de: consciência ambiental,

sendo necessário implementar a educação ambiental; rigidez no controle porque

a legislação não é bem aplicada; parcerias entre os órgãos ocasionando falhas

no licenciamento; mais empenho das prefeituras. A ASPOAN destacou que ainda

há “predomínio de interesses políticos”, a ECOPLAM, que o CONEMA para

funcionar deve agir com mais firmeza e o IDEMA argumentou que as dificuldades

maiores são a falta de operacionalização e a indefinição de políticas para o setor.

Paralelamente, as instituições identificaram coisas boas que frutificam no

percurso do licenciamento ambiental do RN, tais como, segundo essas

instituições: tentativa de articulação e início de parcerias entre os órgãos

ambientais e a predominância de um bom interrelacionamento; a necessidade de
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participação da sociedade, bem como educá-la e informá-la; a recomendação de

que se deve ter ética entre aqueles que se dedicam ao licenciamento ambiental;

e que o Governo Federal acena com boas medidas.

A SECTUR não está envolvida com o licenciamento ambiental (pode ?) e

sim mais interessada na divulgação do RN no exterior (a serviço do

empresariado?); o PRODETUR, a ela vinculado, se dedica com mais afinco nas

intermediações Bancos (financiamentos) X Estado X Prefeituras.

5.3 DEPOIMENTOS DA COMUNIDADE

Os depoimentos mais fundamentados estão relacionados na Tabela 7, a

partir dos quais se argumenta cada situação; são temas elencados além daqueles

apresentados nesta descrição, todos eles susceptíveis de resoluções de acordo

com o Plano Diretor de Nísia Floresta, e enquadrados nas

atividades/empreendimentos do Rio Grande do Norte sujeitos ao licenciamento

ambiental já mencionados  no item 3.3. As fotos correspondentes estão indicadas

na Tabela 7 e vistas no Anexo III; elas testemunham as contravenções, uma para

cada caso, com a finalidade de ilustrações representativas locais, buscando

evidenciar e ratificar as omissões em termos ambientais/licenciamento ambiental.

Portanto, retratam os sentimentos daqueles que foram inquiridos aleatoriamente

em Búzios, compreendendo um público bastante diversificado, de diferentes

níveis culturais, numa faixa etária acima dos doze anos, tais como moradores

locais, barraqueiros, transeuntes, turistas, veranistas, empreendedores,

estudantes, bugueiros, comerciantes, pescadores, aposentados. 



101

Tabela 7 – Depoimentos – Agressões ao meio ambiente: atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental em Búzios

Nº Fotos Atividades / Empreendimentos
Contraria
Artigos1

1 4 e 5 Não preservação da vegetação natual ao
redor das lagoas e ao longo dos riachos.

40 I e II, 85 II e III

2 6 Ausência de áreas verdes nos
loteamentos

46 II, 72, 74 e 75

3 7, 9, 18 e
19

Irregularidades nas calçadas para
pedestres

49 II e 99 I

4 7, 9, 18 e
19

Estacionamentos improvisados
49 VIII

5 7 Inexistência de sistemas de drenagem de
águas pluviais

49 XI, 58 II, 74, 79
V, 81 e 100 I

6 8 Coleta e transporte de resíduos sólidos
urbanos equivocados

57

7 4, 5, 9,
10, 11,
18, 19,

26, 27, 28
e 29

Ocupação irregular (sem licença
ambiental) de áreas públicas de uso
comum 96, 98 IV e 100 VI

8 10 e 19 Cartazes, faixas, placas sem a devida
licença

99 IV

9 11, 12,
13, 14 e

15

Outros  invasão da faixa dos 33 m da
linha de maré mais alta2, torre de
telecomunicação, saneamento, rota de
bugres e vias vicinais  que merecem
comentários por serem corriqueiros e
envolvem legislação mais abrangente,
alcançando quase sempre instâncias
além da competência da Prefeitura.

Legenda: 1- Referem-se ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Nísia Floresta.
2- Art. 2º do Decreto-Lei Federal nº 9.760/46.

O depoimento nº. 1 aponta uma ocorrência permanente: a convivência

danosa com os recursos hídricos, como a lagoa da Foto 4, a mais importante de

Búzios; fica nas proximidades do Bairro Bela Vista onde se concentra a população

com menor poder aquisitivo. É um ponto de lazer, no entanto, suas margens estão

sendo acintosamente privadas. A foto 5 revela uma nascente de riacho que foi

descaracterizada e está em fase terminal recebendo águas usadas da

comunidade. Os dois locais são áreas de preservação. Ver fotos no Anexo III.
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O depoimento nº. 2, ilustrado com a Foto 6, mostra a ausência dos órgãos

oficiais em relação ao uso e ocupação do solo; por exemplo, nos mais de vinte

loteamentos registrados na Prefeitura entre 1977 e 1983 não existem praças, que

poderiam se converter pelo menos em “pontos verdes”; o verde local é de alguns

quintais e das dunas vegetadas. E a lei do parcelamento do solo urbano é de

1979. Os espaços livres dos loteamentos urbanos são bens públicos inalienáveis.

Nos dois casos seguintes, irregularidades nas calçadas e

estacionamentos improvisados, as Fotos 7, 9, 18 e 19 são apenas pequenas

mostras de um problema que afeta além fronteiras locais como o Código de

Trânsito, mas também ferem o Plano Diretor.

O depoimento nº. 5 aborda a inexistência de drenagem de águas pluviais,

gerando maiores transtornos no período chuvoso como esse na Foto 7, em pleno

leito na Rodovia RN-063, podendo até caracterizar-se como infração grave; o

riachinho que teve seu antigo leito obstruído foi substituído por moradias e

começa agora seu processo de erosão. Aliás, o EIA/RIMA que possibilitou o

licenciamento ambiental para implantação daquela rodovia prevê obras de

drenagem nas suas margens.

Depoimento nº. 6: a coleta, transporte e deposição de resíduos sólidos

urbanos obedecem (ou deveriam) a normas que não se coadunam com essa

prática, exibida na Foto 8, inclusive com veículo inadequado.

Os quiosques (Foto 9) e outros equipamentos fazem parte do item

ocupação de locais de uso público comum que necessitam de licenciamento. Da

mesma forma as atividades que correspondem ao depoimento nº 8, retratados na

Foto 10 com a placa, evidenciam o descaso da fiscalização – que é um

instrumento de controle ambiental; neste caso cabe uma infração moderada.
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O depoimento nº. 9 engloba outras atividades/empreendimentos

agredindo o meio, entretanto estão sujeitos aos respectivos licenciamentos

ambientais. Nenhum deles tem licença ambiental, embora se deva particularizar

o provável esgoto da Foto 13, visto que inexiste saneamento básico. Pela ordem

das Fotografias, da 11 a 15, observa-se: casa em terreno de Marinha adentrando

no Oceano, antena expondo o perigo, esgoto (?) a céu aberto, bugre sem rota

definida nem demarcada nas dunas, e estrada com eletrificação serpenteando as

dunas vegetadas. Nestas circunstâncias, é imperativa a ação conjunta nos três

níveis governamentais, para alcançar êxito na aplicação dos procedimentos de

licenciamento e controle ambiental. As fotos encontram-se no Anexo III.

Diante das evidências relatadas, nestes nove depoimentos revelando

agressões ao meio ambiente, conseguiu-se ferir preceitos legais nas três

instâncias - federal/IBAMA, estadual/IDEMA e municipal/Secretaria de Turismo

e Meio Ambiente – e também ignorar normas institucionais de órgãos como

DNER, ANATEL, SERHID e GRPU. São áreas de preservação invadidas, reservas

ecológicas desrespeitadas, bens públicos privatizados, áreas públicas de uso

comum ocupadas, desmatamento (parcial) de dunas. Acontece que todas as

atividades (condensadas na tabela 7) deveriam ter a licença ambiental e/ou

instruções técnicas disciplinando o uso de cada uma, pois a legislação é

acessível, clara, objetiva e de fácil aplicação – como o Plano Diretor que tem

como funções coibir essas irregularidades.

Daí se questionar se a população/comunidade está alheia ao meio

ambiente, ou nada respeita, ou ficou muito “sabida”; ou se as autoridades estão

fazendo prevalecer o protecionismo. Ou será, mesmo, falta de estrutura dos

órgãos como um todo ou, finalmente, falta de vontade política?



104

5.4 OS PROCESSOS REQUERENDO LICENÇA AMBIENTAL E AS DENÚNCIAS

Na tentativa de se mostrar a implementação do licenciamento ambiental

e suas implicações (no litoral potiguar) optou-se por Búzios, sendo os processos

requerendo a licença correspondente elementos imprescindíveis no conjunto das

informações coletadas. Na avaliação destes documentos foram aproveitadas

ilustrações (Anexo III) que não fazem parte dos processos, foram incluídas a

partir das checagens aos locais designados. Antes, porém, para identificá-los

procedeu-se um levantamento no IDEMA, que é o órgão do Estado encarregado

do licenciamento ambiental, visto que as prefeituras não alcançaram esta

atribuição e o IBAMA atua supletivamente, quando couber, embora seja sua a

competência de proteção da flora e da fauna em primeira instância.

Dessa maneira, no levantamento realizado no Arquivo do IDEMA, dos

1030 processos datados de 1980 a 2002 e lá encaixotados, somente nove se

referem a Búzios, dos quais dois são denúncias; na Secretaria, a busca no ano

de 2003 deparou-se com mais seis documentos, sendo cinco denúncias e um

processo em tramitação judicial, somando quinze ao todo. Acontece que, na

relação de hotéis e bares/restaurantes apresentadas por Pontes (1993, p.81),

constam onze unidades datadas entre 1987 e 1991, não havendo qualquer

processo requerendo licença ambiental. E na relação dos imóveis coletivos mais

representativos ao longo da Rodovia RN-063, identificados em levantamento no

mês de fevereiro de 2003, dos quase cinqüenta empreendimentos licenciáveis,

apenas dois estão incluídos entre quinze processos do IDEMA, porém mais da

metade tem alvará da Prefeitura – evidenciando enorme descompasso entre o

Estado e a Prefeitura, pois a licença ambiental antecede o alvará. Ver Gráfico 4.
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      GRÁFICO 4 - Data dos oito processos e sete denúncias analisados

0
1

2
3

4
5

1992 1993 1994 1995 1996 1998 2003

Anos

N
º 

d
e 

d
o

cu
m

en
to

s

Processo Denúncia

As Tabelas 8 e 9 – relação dos processos estudados e denúncias,

respectivamente, resumem os quinze documentos/atividades que serão

estudados/analisados à luz da legislação, autos do processo, vistoria in loco. São

oito requerendo licença e sete denúncias, dos quais onze arquivados, um sub-

judice e três parados na Secretaria. As denúncias foram contempladas porque

tratam de atividades que deveriam e/ou poderiam ser licenciadas, e o controle

ambiental – no caso a denúncia – é um instrumento que, via de regra, só alcança

êxito caminhando quando em conjunto com o licenciamento; se completam; daí

a Sub-Coordenadoria de Licenciamento e Controle Ambiental do IDEMA. As

denúncias assumem, também, um indicativo de participação da população, que

é outro predicado importante do licenciamento ambiental. Este tema será

focalizado mais adiante, com mais detalhes e profundidade.



106

Tabela 8 – Relação dos processos estudados

Tramitação
Nume-
ração

Adotada

Requeri-
mento/

Atividade Entrada
Situação

Atual

Procedi-
mento/

Encami-
nhamento

Localização

1 Residência Fev 92
Arq  Ago

02
Licença não

emitida
Sem planta de
localização

2
Prédio

comercial
Set 93

Arq  Ago
02

Licença não
emitida

Sobre o Rio
Doce, entre a
rodovia e o mar.

3 Restaurante Out 93
Arq Ago

02
LI em OUT

93

Margem RN 063,
Loteamento
Milton da
Fonseca; Q1,L9
e 10.

4
Condomínio
residencial

Nov 94
Arq  Ago

02
LP em MAI

95

Margem RN 063,
em frente ex-
posto
combustíveis.

5
Binário/RN

063
Mai 95

Arq   Set
02

LP em AGO
97, LI em
NOV 97 e
MAR 99

Toda a extensão
da Praia de
Búzios (1)

6

Tratamento
e

disposição
de RSU

Abr 96
Arq  Ago 

02
Licença não

emitida

Praia de Búzios
e Pirangi do Sul
(1)

7
Condomínio
residencial

Mai 96
Arq Jul 

02
Licença não

emitida

Local onde hoje
é o Residencial
Porto de Búzios.

8

Urbaniza-
ção da 
praia –

barracas

Nov 98
Sub-
judice

Licença
não emitida

Praia – local
onde se
encontram as
barracas.

Legenda: ARQ - Arquivado; LP – Licença Prévia; LI – Licença de Instalação; (1) - A
Localização ultrapassa os limites de Búzios.

Dos oito processos requerendo a licença ambiental, 37,5% destinam-se

a moradias, igual percentual são de ações institucionais e 1/4 restante é de

atividades comerciais, mas somente três empreendimentos licenciados, e

parcialmente. Loteamentos não aparecem na relação, embora se saiba que na

ocupação de Búzios esta atividade imobiliária tem papel de destaque.
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Tabela 9 - Denúncias

Tramitação
Numeração

Adotada
Motivo

Entrada
Situação

Atual
Procedimento Localização

1
Destruição
das dunas

Jun 94
Arq Ago

02

Denúncia
apurada:

improcedente

Dados
incompletos

2
Lotea-

mento em
dunas

Abr 98
Arq Set

02
Denúncia não

apurada
Final da Rua

Vasco

3
Ocupação
de dunas

Jun 03
Arq Ago

03

Relatório de
fiscalização

para o IBAMA

Pirangi do Norte
até Tabatinga

4
Invasão e
destruição
de dunas

Mai 03
Arq Ago

03

Relatório de
fiscalização

para a
Prefeitura

Por trás do
Búzy’s Bar

5

Constru-
ção sem
licença

ambiental

Dez 03
Na

Secretaria

Denúncia
ainda não
apurada

RN-063, perto
antigo posto
combustíveis

6

Muro
bloque-

ando
paisagem

Dez 03
Na

Secretaria

Denúncia
ainda não
apurada

RN 063, perto da
AFURN

7

Invasão
de calçada

para
pedestres

Dez 03
Na

Secretaria

Denúncia
ainda não
apurada

RN 063,
Condomínio

Riviera de Búzios

Todos os processos requerendo licenciamento ambiental são da década

de 1990 e foram arquivados em julho/agosto/setembro de 2002, exceção da

urbanização da praia; ficaram (por que?) anos, antes e depois, sem nenhuma

ocorrência. Cada processo será examinado separadamente.

1 – Construção de residência solicitando LP, em fevereiro/ 92: consta

apenas a escritura pública de compra e venda, os dados não permitem a

localização do imóvel e o despacho do IDEMA arquiva o processo em agosto/02,

alegando “que o empreendimento em questão, encontra-se instalado e não se faz

necessário, neste caso, a emissão da Licença de Operação.” Faltou agilidade do
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OEMA na (época a SEPLAN/CMA) até para arquivar, pois a ausência de

solicitação de outros documentos e a não realização da vistoria técnica

confirmam, esta falha; até a numeração das folhas foi omitida, inclusive a do

despacho final. Nesta data o órgão dispunha do Manual de Instrução do Sistema

de Licenciamento de Atividades Poluidoras, de 1988.

2 – Prédio comercial, Delegado do Patrimônio da União solicitando

parecer técnico para atender requerimento de regularização do terreno (posse

provavelmente), em setembro/93: primeiramente deve-se alertar que o local do

empreendimento é sobre o Rio Doce, com mostra a Planta de Localização e

Situação que acompanha o Processo (Ver o local restabelecido na Foto 16 –

Anexo III) é ilegal, entretanto a Prefeitura tinha emitido um Alvará de Construção

para o prédio, já com a construção iniciada e prevista para dois andares,

conforme outras plantas que também estão no Processo. O Relatório de Vistoria

Técnica da CMA atesta, dentre outros aspectos, que a construção situa-se em

terreno onde desemboca um sistema de drenagem das águas pluviais que se

acumulam a montante a obra estava paralisada por determinação do Patrimônio

da União/RN, e admite esta Coordenadoria que não irá se opor à construção,

remetendo a requisição da LI para outro processo – exatamente o próximo a ser

abordado. Entende-se que houve um erro quádruplo por se tratar de uma obra

“barrando” um rio: o empreendedor iniciou a obra sem consulta prévia, a

Prefeitura emitiu alvará, a CMA acenou para uma possível licença e o DPU (na

época) porque transferiu competências para uma situação óbvia. O processo foi

arquivado tendo em vista o tempo decorrido; esperaram até demais e em vão

porque a solicitação foi transferida para outro processo.
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3 – Prédio comercial/restaurante solicitando LI, em outubro/93: seria uma

solicitação para o licenciamento do local anteriormente relatado, mas foi

transferido para dois lotes de um loteamento nas proximidades, com o mesmo

alvará e as mesmas plantas; tais lotes foram desmembrados mas a busca da LI

não é feita pelo proprietário. O Parecer Técnico alega que a obra já se encontra

em fase de construção, no entanto, os serviços estavam paralisados por

determinação da Delegacia do Patrimônio da União, mas, no item seguinte diz ser

de parecer favorável à liberação da Licença de Instalação, listando alguns

condicionantes. A LI concedida tem o prazo de validade de um ano mas nunca o

fizeram nem requereram a LO para normalizar o empreendimento, que continua

em atividade, inclusive anexando uma área vizinha. O IDEMA, passados quase

dez anos, arquiva o processo, assegurando que o empreendimento encontra-se

instalado e não se faz necessário, neste caso, a emissão da Licença de

Operação. Os autos do Processo revelam em princípio que o OEMA só quer

licenciar pois, de acordo com os autos do processo, assim procedeu ao licenciar

uma obra paralisada pela DPU e permitiu o funcionamento sem a LO e sem dar

a devida importância ao riacho que cortava, escoava por dentro do lote. A esse

respeito, consta no Manual de Instruções do Sistema de Licenciamento de

Atividades Poluidoras, elaborada em FEV/1984 pela CMA, uma Cartilha de

Parcelamento de Solo Urbano; Licenciamento para Loteamentos. Parece que foi

ignorada.

4 – Condomínio Residencial solicitando LP, em novembro/94: a

documentação está incompleta, os fundos do terreno foram alterados, os projetos

de drenagem, arquitetônico e hidrossanitário exigidos na emissão da LP não

foram atendidos, contudo o condomínio foi implantado/operacionalizado sem
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LI/LO. De outra forma, a Lei 5147/82 e o Decreto 8.600/83 que fundamentam a

LP concedida foram esquecidos, mesmo assim o processo foi arquivado sob o

argumento de que se encontra instalado e não se faz necessário, neste caso, a

emissão da Licença de Operação

5 – Implantação de um Binário e capeamento asfáltico da RN 063, trecho

Pirangi do Sul – Barra de Tabatinga, solicitando LP, em maio/95, através do

Departamento de Estradas de Rodagem/RN, para os quais o IDEMA requereu o

EIA/RIMA disponibilizando as diretrizes, instruções e termo de referência. As

considerações aqui registradas referem-se ao território de Búzios. Então,

realizados os estudos e complementações do EIA/RIMA, destacam-se os

seguintes pontos, referendados na palavra do IDEMA.

Recomendações do Parecer Técnico: a) não há evidências da construção

do piezômetro requisitado; b) a maior parte das medidas mitigadoras foram postas

em prática (observadas nesta ocasião a etapa de operação) entretanto persistem

falhas na segurança para pedestres na rodovia, como largura da faixa de

rolamento, acostamento, dispositivos de controle de velocidade; c) a execução do

meio fio contínuo não se concretizou (Fotos 17, 18 e 19 – Anexo III). A empresa

autora do estudo alerta que os impactos negativos decorrentes da implantação

das medidas mitigadoras são da responsabilidade conjunta do DER (órgão

executor) e do IDEMA (órgão fiscalizador).

A LP foi emitida respaldada no parecer acima comentado e ainda advertiu

que o não cumprimento dessas condições implantará em falta de natureza grave

e acarretará a suspensão automática de presente Licença.

Em seguida saiu a LI reiterando o Parecer Técnico: construção do

piezômetro a implantação das medidas mitigadoras e a execução do meio fio
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dentre outras recomendações onde se inclui um plano de monitoramento e

conservação da estrada e seu entorno para atendimento da LO. Esta LI foi

renovada com o mesmo teor em março de 99 e em janeiro do ano seguinte

novamente requerida.

Insiste o IDEMA (2000): “tendo em vista o estágio em que se encontra a

referida estrada, recomendamos a Vsa. Requerer junto ao IDEMA a Licença de

Operação”, recomendando a apresentação do Plano de Monitoramento, das

Medidas Mitigadoras e outras irregularidades constatadas. O Binário foi

inaugurado em 11 de fevereiro/00 sem LO e sem as determinações do OEMA.

Passados mais de dois anos o IDEMA arquivou o processo defendendo

que o empreendimento estava instalado e que naquele caso a LO não era

necessária.

Afora tais ocorrências, pequenas lacunas, não realização da Audiência

Pública para discussão e análise do RIMA, acrescenta-se que nos autos do

processo não se encontrou documento cartorial de posse da área do Binário, nem

anuência da Prefeitura de Nísia Floresta, nem autorização do IBAMA para

desmatamento das dunas na área do empreendimento.

A implantação do Binário, principalmente, e o capeamento asfáltico da RN

063 se encaixam perfeitamente no TEXTO-BASE da Conferência Nacional do

Meio Ambiente  ao defender que “o histórico de implantação dos projetos de infra-

estrutura de transportes reflete a falta de planejamento regional integrado [onde

se verifica] a ausência de normas e de critérios sócio-ambientais para o

licenciamento dos projetos” (CONFERÊNCIA, 2003, p. 20).

6 – Estudos e projetos de limpeza urbana solicitando LP, em abril/96: o

requerente – SERHID – anexou um Termo de Referência para elaboração dos
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estudos e projetos, porém o IDEMA argumentou que seria necessário um

EIA/RIMA juntando o Termo de Referência correspondente. Como a SERHID

silenciou o processo foi arquivado. Estranha-se a formalidade e o isolamento

institucional de dois órgãos estaduais que desenvolvem atividades correlatas no

campo ambiental; e se foi solicitada a licença deveria existir fundos.

7 – Condomínio Residencial solicitando parecer técnico na modalidade de

licença prévia, em maio de 1996: para tanto anexou pranchas e informações

técnicas sobre o projeto; a CMA indicou no mesmo mês um técnico para análise

e parecer mas em setembro instruiu o processo para a Secretaria encaminhar

para arquivo morto sem uma só palavra a respeito do documento. Seis anos

depois remeteu o processo à DG para arquivamento, por falta de instrução. Não

há dados para se analisar, todavia pode ter acontecido perda involuntária de

peças na tramitação do processo. No final de 2003 terminou a construção de

outro empreendimento residencial neste mesmo local sem nada registrado no

IDEMA, a não ser uma denúncia formalizando contra uma construção em fase de

acabamento.

8 – Urbanização da Praia de Búzios solicitando LP, em novembro de 1999

por meio da Prefeitura Municipal, numa área entre a pista e o oceano tendo ao

centro o riacho Doce: o Memorial Descritivo e as pranchas do projeto foram

analisados, tendo como recomendação básica a solução das questões de

esgotamento sanitário, antecedendo ou acontecendo simultaneamente à sua

implantação; recomenda também, devido a pouca largura da praia, transferir os

equipamentos públicos para o outro lado da pista e modificar as dimensões das

barracas, bem como a revitalização e manutenção do riacho Doce. Por fim,

solicita um parecer da Delegacia do Patrimônio da União, depois acatado pelo
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IDEMA. Nada mais consta nos autos do processo, mas extra-oficialmente sabe-se

que as negociações Prefeitura/IDEMA/GRPU não chegaram a um consenso.

Repete-se o distanciamento entre órgãos oficiais, onde o IDEMA agiu

corretamente em defesa de um bem público. As Fotos 20, 21 e 22 (Anexo III)

revelam uma panorâmica da área (o riacho Doce desemboca nas imediações da

casa redonda no quadrante inferior direito), um perfil na maré baixa e a maré alta

chegando nas barracas. Enquanto isso os proprietários barraqueiros se

fortalecem com as indecisões do poder público.

As denúncias foram incluídas considerando o fato de serem avaliadas no

sentido da possibilidade de a partir delas se formalizar processos solicitando a

licença ambiental. São instrumentos à disposição da população pouco acionados

que, somando à ausência de fiscalização institucional, à fragilidade de apuração

e à morosidade de medidas concretas, enfraquecem substancialmente os

procedimentos de licenciamento ambiental. Para se ter uma idéia, neste período

de 1992 a 2003 somente sete denúncias foram registradas das quais 71,4% neste

último ano, o que equivale a uma média de pouco mais de meia denúncia/ano.

Mais da metade refere-se às dunas (Até o fechamento dessa redação – final de

maio de 2004 – as denúncias que deram entrada no IDEMA em dezembro de

2003, passados cinco meses, permaneciam intactas nas gavetas).

1 – Destruição de dunas: na apuração informou-se que não é considerada

como área de preservação permanente; e o processo foi arquivado porque não

houve nenhuma reclamação por parte do interessado. Não foi possível identificar

as pretensões do destruidor.

2 – Loteamento em dunas: não há evidências de apuração nos autos do

processo, no entanto como não houve nenhuma reclamação por parte do
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interessado e o processo foi para o arquivo. Em visita ao local foi observado que

que o IBAMA paralisou a invasão, ficando como testemunha a imagem recente

(2003) do local (Foto 23 – Anexo III). Provavelmente trata-se de uma área de

loteamento destinada para espaço verde e/ou equipamentos comunitários.

3 – Ocupação de dunas: não tem processo formalizado, mas por envolver

demais órgãos que tratam com o meio ambiente/licenciamento ambiental

enriquecerá o debate acerca do tema. No documento encontra-se um ofício,

(datado de abril de 2003), dirigido para o IDEMA, onde o IBAMA solicita

informações sobre procedimento de licenciamento dos loteamentos quais medidas

já adotadas, atendendo a uma determinação da Promotoria da Comarca de Nísia

Floresta, que por sua vez requisitou vistoria acerca de construções civis que

estão sendo realizadas nas Dunas, desde Pirangi do Norte até Barra de

Tabatinga.

O Relatório de Vistoria Técnica procedido pelo IBAMA, datado de

novembro de 2001, relata em relação a Búzios, várias irregularidades destacando

a ocupação desordenada da dunas sem precisar os locais. Nas conclusões e

recomendações para toda a área considerada, mostra a necessidade de: controle

e monitoramento, licenças ambientais nos loteamentos, documentação e

autorização da prefeitura para construções; fiscalização municipal, fiscalização

nas Áreas de Preservação Ambiental; aplicação da Lei de Crimes Ambientais;

trabalho conjunto dos órgãos ambientais para coibir ocupações irregulares; e dar

conhecimento à Promotora de Nísia Floresta.

Reforçando este intercâmbio, consta uma cópia de outro ofício solicitando

da Prefeitura de Nísia Floresta informações sobre licenciamento de loteamentos
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e quais providências para impedir ocupação de áreas de preservação

permanente.

No Relatório Técnico de Fiscalização do IDEMA, informa-se que: a) a

resposta de quais os procedimentos e as medidas adotadas para com os

loteamentos, bem como a ação supletiva do IBAMA, cabe à direção do IDEMA;

b) concorda com a necessidade das providências apontadas; c) propõe outra

vistoria agora, contando com a participação dos órgãos ambientais competentes

– IBAMA/IDEMA/Prefeitura mais a Promotoria.

Em consulta à Prefeitura sobre o ofício do IBAMA, indagando quais os

procedimentos para o licenciamento dos loteamentos e para impedir a ocupação

das áreas de preservação permanente, ela o fez defendendo-se no Ofício nº

072/2003-GP, datado de 17 de junho de 2003.

Posição do IDEMA: ofício para IBAMA anexando Relatório de Fiscalização

onde sugere uma vistoria técnica com os órgãos competentes para aplicação de

legislação pertinente. O documento foi arquivado.

Provavelmente este esforço em defesa das dunas acabe nessa altura,

contudo evidenciou-se que o diálogo está mantido – como sempre muita conversa

– às custas de denúncia e fiscalização decorrentes da cobrança do Ministério

Público/Comarca de Nísia Floresta. Entretanto, este feito não é muito promissor

ao se deparar com a opinião daquela circunscrição judiciária, quando alega falta

de estrutura para trabalhar, atuando casuisticamente e sem contato com o

IBAMA, IDEMA e Prefeitura; nos quatro meses de sua estada ainda a ocupante

do cargo informou que não tinha conseguido falar com Prefeito nem por telefone.

Comungando com esta linha de raciocínio, um ex-secretário da Prefeitura garante

que a falta de recursos, a insensibilidade e omissão do Prefeito para com a “parte
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ambiental” tem favorecido o aumento da degradação; e arremata, alegando que

 a Secretaria do Meio Ambiente está parada e o Plano Diretor não foi posto em

prática; concluindo, afirma que “Búzios nada mudou”.

4 – Invasão e destruição de dunas: denúncia feita por anônimo que

também não se constitui em processo; é uma versão simplificada da matéria

anterior, tendo como resultado um Relatório de Fiscalização com fotografias do

local, cujas recomendações informam que a medida foi julgada mais eficiente se

fosse uma fiscalização ostensiva conjunta com os órgãos competentes. A

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Nísia Floresta foi comunicada e depois

a denúncia foi arquivada. Com o tempo o silêncio imperou, para a alegria dos

sitiantes. As Fotos  (26/27 e 28/29 – Anexo III) revelam a situação por ocasião da

ocupação da denúncia e cinco meses depois na checagem de campo para compor

esta análise.

5 – Construção sem licença ambiental: trata-se de um condomínio

residencial recentemente concluído, sem registro de Processo no IDEMA

requerendo a licença ambiental. Refere-se ao condomínio comentado no processo

número 7.

6 – Muro bloqueando paisagem: é uma matéria que tem suscitado

polêmicas, até mesmo nas colocações do Plano Diretor, que é um documento

recente baseado numa vasta legislação; diz que o Município tem como diretrizes

“proteger as características de paisagem e os aspectos cênico-paisagísticos de

interesse público” (Art. 40, VII) e “incorporar a proteção do patrimônio natural e

paisagístico ao processo permanente de planejamento e ordenação do território”

(Art. 41, I); fere também o Art. 90 (NÍSIA FLORESTA, 2001). Já o Sistema de

Controle Ambiental e Sanitário do Litoral, criado em março de 90, defende “a
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conservação das características do meio ambiente, bem como, do direito de livre

acesso à praia e, ainda, de visão do mar” (RIO GRANDE DO NORTE,1990). Em

vistoria ao local foi comprovado que o muro escondeu a bela vista da praia,

inclusive retirando um mirante popular improvisado. Compare as Fotos 24 e 25.

7 – Invasão de calçada para pedestre: procede a denúncia, não só para

o local indicado, mas para vários pontos ao longo da RN 063, como se pode

visualizar nas Fotos 18 e 19 (Anexo III, agrupadas anteriormente), não obstante

o Plano Diretor “priorizar a circulação de pedestres e ciclistas, garantindo espaços

para estas modalidades[...]” (NÍSIA FLORESTA, 2001). Aliás, a calçada

denunciada é de outro condomínio sem processo do IDEMA requerendo a licença

ambiental.

Os números apresentados traduzem a situação e o esquecimento oficial

dispensado ao meio ambiente, em se tratando de licenciamento e controle

ambiental, no espaço pesquisado: somente nove processos de Búzios requerendo

licença ambiental entre os 1030 encontrados no Arquivo de IDEMA no período de

1980 a 2002, todos da década de 90; nenhum processo requerendo licença

ambiental entre os onze empreendimentos sujeitos ao licenciamento foi

identificado por Pontes (1993, p.81) nos anos de 1987 a 1991; apenas dois

processos requerendo licença ambiental estão entre os quase cinqüenta

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental relacionado no

levantamento feito em Búzios no ano de 2003. Por outro lado, os empreendedores

adotam igual postura – esqueceram que existem os órgãos oficiais – quando

operam no litoral; se assim o fazem, têm seus motivos, mesmo recebendo a infra-

estrutura, ocupando terrenos de marinha e desmontando áreas de preservação.

É a afirmação da classe dominante que antes controlava a produção do espaço
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de forma ideológica e hoje amplia e soma sua dominação no segmento político-

econômico, bem como no mercado de moradias. Agora a palavra é da Prefeitura,

em primeira instância, mas fica o lembrete expresso no Decreto 14.338/99,

colocando como função do OEMA a competência de efetuar vistorias e

fiscalização, além de receber e apurar denúncias. O IBAMA, a GRPU e até o

Ministério Público, além da sociedade com um todo, estão no mesmo patamar.

5.5 OPINIÕES FORMADAS

As opiniões estão pautadas em apenas seis fontes credenciadas

ressaltando particularidades do OEMA.

a) UFRN

Segundo Emereciano (2001, p. 109), a percepção das empresas sobre as

questões ambientais confirmam que:

De fato, o Setor de Licenciamento e Controle Ambiental –SLCA, do
IDEMA, opera em condições físicas e materiais que deixam ainda a
desejar. São três salas onde se concentram os técnicos, com pelo
menos seis birôs em cada sala, quase sem espaço de circulação, não
havendo privacidade, nem condições adequadas que permitam uma
leitura concentrada dos processos pela quantidade de pessoas que
circulam e conversam no setor.
O setor não dispõe de laboratório para análise de material colhido em
campo e também não possui kits portáteis existentes atualmente no
mercado, que permitam realizar as análises físico-químicas nas vistorias
técnicas. Na maioria dos casos é a própria empresa vistoriada que
coleta e manda fazer as análises, o que é um procedimento
tecnicamente errado pois não tem como se ter certeza se o empresário
coletou no local indicado, se procedeu corretamente ou ainda, se
adulterou o material coletado.
Embora tenha melhorado no que diz respeito a quantidade de veículos
e de computadores (existem ainda apenas três nesse setor), o IDEMA
tem investido no treinamento dos técnicos, está elaborando um manual
de procedimentos e informatizando os processos das empresas.
O órgão ambiental não tem um setor de informações que possa orientar
empresas, geralmente as pessoas ficam circulando de um lado para
outro sem saber a quem se dirigir, não tem os procedimentos
necessários à licenciamentos em disquetes, não tem um sistema de
telefone do tipo Disque 0800 para receber denúncias e orientar clientes,
nem faz campanha publicitária de conscientização ambiental na TV e
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nem para melhorar a imagem do próprio órgão junto às empresas e
sociedade.

b) Manchetes de jornais locais

Abordam a controvérsia Promotoria de Meio Ambiente X IDEMA a respeito

do licenciamento ambiental da carcinicultura; tal atividade “somente” poderia ser

licenciada na faixa litorânea com a publicação/legalização do Zoneamento

Ecológico-Econômico do Litoral Oriental (Lei nº 7872/00), que disciplina a

ocupação do solo estabelecendo as diretrizes do ordenamento nesta região. Para

ilustrar, dada a ausência deste zoneamento, continua a polêmica, expressa na

Tribuna do Norte, de 13 de setembro de 2001, página 1 do Caderno Economia

(PROMOTORA, 2001), onde a Promotora do Meio Ambiente “[...] pretende entrar

com uma Ação Civil Pública exigindo a suspensão das licenças para criação de

camarão até a conclusão do estudo”. Exatamente dois anos depois o Diário de

Natal, de 13 de setembro de 2003, página 1 do seu Caderno de Economia publica

que a “justiça vai decidir licenças” referentes à carcinicultura do Estado

(JUSTIÇA, 2003).

            c) Artigo da Tribuna do Norte X Folder do IDEMA

O jornal Tribuna do Norte, de 23 de abril de 2003 (p. 12), destaca no

artigo “Estrutura do IDEMA é a mesma de dez anos atrás”, que o maior problema

do órgão é a falta de pessoal e que Diretor confirma a defasagem (ESTRUTURA,

2003, p. 12). Mas, um folder divulgado na mesma época, intitulado “IDEMA:

Trabalhando pelo futuro”, não expressa as preocupações ditas no jornal. Mais

uma disparidade de opiniões (IDEMA, 2003).

            d) Programa de Monitoramento Ambiental para o RN

Recorte de um trecho que por si só já dispensaria demais
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posicionamentos, pois se trata de um trabalho encomendado pelo IDEMA (RIO

GRANDE DO NORTE, 2002, p. 49), relatando que

A poluição e a degradação ambiental no Rio Grande do Norte tem como
causa principal a forma insustentável do uso dos seus recursos naturais,
aliados a questões estruturais, como falta de uma política ambiental para
o estado, as limitações do órgão ambiental, a baixa eficiência
tecnológica, a falta de informações, de capacitação técnica e ineficiência
de fiscalização, além de uma reduzida consciência, respeito e
valorização ambiental por parte da sociedade como um todo.

Essas opiniões reafirmam os obstáculos no licenciamento ambiental ao

identificarem os mesmos pontos falhos listados ao longo da descrição deste

trabalho, constituindo-se por conseguinte num reforço de grande valia,

especialmente quando sente a falta de uma “política ambiental para o estado” e

revela a alienação ambiental da “sociedade como um todo”, citadas na fonte

acima mencionada.
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6 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO RN: FRAGILIDADES E AVANÇOS

Desde os conflitos de posse dos anos 60 até as recentes invasões das

dunas e espaços públicos, o parcelamento, uso e ocupação do solo são feitos à

revelia dos poderes constituídos e — o que é pior — de maneira equivocada. Tal

fato é uma decorrência da forma de reprodução ou produção capitalista da

moradia, formação do capital imobiliário e/ou da cadeia produtiva do turismo,

onde o poder econômico organiza o espaço subordinando o Estado que produz

este espaço, porém sempre em busca da mais valia: o público está se tornando

privativo/privatizado, terceirizado/terciarizado e a configuração urbana por si só

induzindo a segregação sócio-espacial. É a distorção da relação agente

público/planejamento urbano X agente privado/ambiente construído.

De acordo com o que foi analisado, os incentivos governamentais não

contemplam devidamente o licenciamento ambiental. A infra-estrutura é

implantada sem planejamento urbano permitindo uma intervenção/ocupação

desordenada via parcelamento do solo, seguida e/ou associada à apropriação de

bens públicos, restrições aos direitos da população, impactos e degradação

ambientais. Nem mesmo com ações patrocinadas através do PRODETUR, a

estrutura viária litorânea despertou nas autoridades que obras dessa natureza

atraem empreendimentos imobiliários sujeitos ao licenciamento ambiental. Ou

seja, a União/Estado/Prefeitura montam os serviços sem definição de ações

futuras e formas de atuação, criando novos impactos sem proteger os bens

públicos e o meio ambiente. Daí as atividades e empreendimentos implantados

sem licença ambiental, denúncias proteladas, processos arquivados, órgãos

ambientais passivos, Ministério Público esperando cobranças.
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Entretanto, admitindo-se a moradia como o centro das preocupações e

como a célula do núcleo do urbanismo, o espaço litorâneo tem uma feição aquém

do meio ambiente: revela dentro se sua diversidade de padrões construtivos,

tipologia edilícia e miscelânea de estilos as diversas condições culturais, fazendo

diferentes arquiteturas, isto é, cada povo ou região, rico ou pobre, tem sua própria

arquitetura, de acordo com cada época e a estrutura urbana. Em Búzios a forma

segue a função.

A resultante dessas contradições indica descuido operativo institucional

e desrespeito/desconhecimento da legislação, sobretudo ambiental, acarretando

distorções na estrutura e organização urbana, quando se deveria disponibilizar

o trabalho, recrear, habitar e circular. Em outras palavras, sem políticas públicas,

a omissão aliada à conivência da classe empresarial, bem como a falta de

participação efetiva das comunidades, alimentam transtornos/transgressões e a

cronificação de problemas que cada vez mais comprometem a qualidade

ambiental.

Por outro lado, no sentido mais amplo, a questão ambiental a cada dia

conquista novos atores, pois seu caráter global faz com que cooperação e

estratégicas minimizem interferências predatórias de fatores políticos,

socioeconômicos, culturais, físico-ambientais – notadamente na zona costeira

onde o ritmo da urbanização sobrepuja a capacidade de recuperação dos

ecossistemas locais.

De posse desses elementos e agentes do cotidiano litorâneo explicitando

a operacionalização dos instrumentos e mecanismos postos em prática pelos

órgãos competentes, presume-se que a gestão desta área em estudo necessita

de um redirecionamento em seus procedimentos, envolvendo instituições e a
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comunidade em prol de um amplo planejamento ambiental para se assegurar a

sustentabilidade com biodiversidade e respeito ao patrimônio público. Mas para

se atingir tal estágio, não se pode prescindir do licenciamento, controle e

monitoramento, visto que a farta legislação asseguraria um ambiente menos

controvertido. Deste modo, com a observância dos procedimentos do

licenciamento ambiental, acompanhados de controle e monitoramento criteriosos,

provavelmente se possa disponibilizar mecanismos para favorecer pelo menos

uma educação ambiental consistente e se criar um outro modelo de configuração

espacial, minimizando a distância social com menos impactos.

Seguindo este ponto de vista, em 1992 o IDEC (RIO GRANDE DO

NORTE, 1992) divulga um parecer e afirma que:

Conclusivamente, no Estado do Rio Grande do Norte, torna-se
imprescindível uma reestruturação dos órgãos dos diversos níveis de
administração, através de uma maior autonomia administrativa-
financeira, como também da criação de um órgão estadual de caráter
deliberativo que permita a participação da sociedade nas decisões dos
problemas ambientais.

Em 2002, já com nova denominação de IDEMA (RIO GRANDE DO

NORTE, 2002), se posiciona sobre o desenvolvimento e crescimento do RN vendo

um “desempenho futuro do Estado [ainda com] predominância de uma cultura

dominada pela passividade e falta de visão das elites e lideranças políticas do

Estado, inibindo a capacidade de negociação e orientação estratégica”.

Dessa forma, conforme esses dois posicionamentos do próprio OEMA,

enquanto o poder/elite direciona a política ambiental, no RN, de forma equivocada

– protelando ações, esquivando-se sutilmente de parcerias com a sociedade e

distante das prefeituras – as perspectivas de avanços a curto prazo são

duvidosas, embora a concepção do CONEMA pregue a participação e
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concordância no sentido da prática de uma política convergente para as soluções

duradouras do desenvolvimento sustentável. No âmbito da União o IBAMA

continua limitado e a GRPU negociando o que lhe pertence, o que é seu.

Outrossim, o suporte que se tem dado ao licenciamento ambiental, nas

três esferas de governo, é plausível com o desenrolar dos acontecimentos no

campo da questão ambiental. O Estado conta com aparatos que passam pelo

IDEMA, como as 14 Unidades de Conservação, os Planos (Gerenciamento

Costeiro, Desenvolvimento Sustentável, Recursos Hídricos) e Políticas (Controle

e Preservação do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Florestas), no entanto está

distante de uma Política Ambiental que contemple a gestão, o social e as

inovações tecnológicas. As fragilidades residem nos setores de cada órgão

encarregado institucionalmente de fazer funcionar os procedimentos do

licenciamento. Como a competência do IBAMA tem caráter supletivo e quando

couber, e as prefeituras não dispõem de estrutura técnico-operacional para a

emissão de licenças ambientais, nem para controle ambiental, cabe ao OEMA a

implementação destes instrumentos. Até porque o IDEMA é o Órgão Executor do

SISNEMA, que tem o Diretor Geral como membro do Plenário, e o Coordenador

da CMA como Secretário Executivo do CONEMA. Mas o Estado expede licenças

ambientais desde 1982, na época através do CECTEMA, hoje CONEMA; é dele

o papel de executar a política estadual de controle e preservação do meio

ambiente. Provavelmente esta conjuntura, que não é de agora, continue, no

entanto a interiorização das atividades possivelmente melhoraria o

relacionamento institucional e redirecionamentos nos procedimentos que as

prefeituras dispensam ao licenciamento ambiental e às questões ambientais.
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Quadro 3 – Síntese cronológica das ferramentas básicas de apoio aos
procedimentos de licenciamento ambiental no Brasil e no RN

Instrumentos Brasil RN Observações

Primeiro Parque 1937 1977 Itatiaia (RJ) e Dunas,
respectivamente

Coordenação do Meio
Ambiente (órgão)

1973 1983 SEMA e CMA, pela ordem

Parcelamento do solo
urbano

1979 1984 No RN uma cartilha para
licenciar loteamentos

Política para o meio
ambiente

1981 1982 O RN inclui controle e
preservação no título

Conselho do Meio Ambiente 1981 1982 No RN, de CECTEMA para
CONEMA em 1996

Política florestal 1986 1995 A primeira versão do Código
Florestal é de 1934

Plano de Gerenciamento
Costeiro

1988 1996 Zoneamento ecológico-
econômico no RN: 2000

Constituição 1988 1989 A Lei Orgânica de Nísia
Floresta é de 1990

Órgão ambiental 1989 1996 No RN o OEMA assim
caracterizou-se a partir deste
ano

Fundo do Meio Ambiente 1989 1994 Em Nísia Floresta foi criado em
2001

Regulamentação da
poluição sonora

1990 1994 O IDEMA apura denúncias e
aplica a legislação cabível

Programa/Comissão de
Educação Ambiental

1994 2000 A política nacional de educação
ambiental: 1999

Política de Recursos
Hídricos

1997 1996 Único que o RN antecede a
União

Natal
Nísia

Floresta
Plano Diretor 1984 2001 O do Município do Natal será

revisado em 2004
Código de defesa do meio
ambiente

1992 -

Secretaria de Meio
Ambiente

1993 1993

Conselho de Meio Ambiente 1995 -

A propósito, a Síntese Cronológica das Ferramentas Básicas de Apoio aos

Procedimentos de Licenciamento Ambiental, Quadro 3, demonstra a participação

do RN, enquanto que o Quadro 4 (Desempenho do OEMA), faz um paralelo dos
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dados do Perfil Ambiental do Estado (1992) com a opinião prevalecente da

pesquisa – legislação, processos/denúncias, opiniões, questionários, entrevistas

e depoimentos (2003).

Quadro 4 – Desempenho do OEMA (1992 e 2003)

Variáveis Situação em 1992 Situação em 2003(1)

Estrutura organizacional Subordinado à SEPLAN Subordinado à SEPLAN

Recursos financeiros Dificuldades

Embora arrecade o
suficiente para sua
manutenção, não tem
autonomia financeira

Tecnologia
Carência de tecnologia
adequada

Não informatizado,
serviço de telefonia
precário

Laboratório Inexistente Inexistente
Número de técnicos Insuficiente Insuficiente

Política de incentivos
fiscais

Falta Não tem

Fundo ambiental Falta Está no papel
Programa de educação

ambiental
Necessitando Desconhecido

Capacitação Carente Direcionada
Legislação ambiental Pouco ágil Pouco divulgada

Cumprimento da
legislação

Alguns empreendimentos
não cumprem

Vários empreendimentos
não cumprem

Fiscalização
Dificuldades em se
manter um sistema
eficiente

Praticamente inexistente

Maioria das licenças
ambientais

Financiadas por órgãos
públicos

Petrolíferas (público) e
carcinicultura (privado)

Processos de
licenciamento

Grande parte em
situação não
regularizada

Morosidade na emissão
das licenças

Engajamento dos órgãos
públicos

Necessário,
principalmente em nível
municipal

Contraditório

Fonte:
- 1992  Perfil Ambiental do Estado do Rio Grande do Norte; Relatório Estadual, Natal: CMA

1992.
- 2003  Pesquisa direta (2003).
(1) Opinião predominante, incidência superior a 70% em todas as situações em 2003, conforme

fontes.

Assim, os dados desses dois Quadros testemunham e confirmam a
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situação explicitada e a pesquisa exprime a veracidade dos fatos, a

expressividade dos números e as declarações oficiais, argumentos estes que

serão basilares para se identificar e analisar as fragilidades e avanços do

licenciamento ambiental no Rio Grande do Norte. Por conseguinte, à luz do

Quadro 4 que estabelece o Desempenho do OEMA (1992 e 2003), pode-se

diligenciar com mais propriedade acerca do tema central – o licenciamento

ambiental.

Estrutura organizacional, recursos financeiros, laboratório, número de

técnicos e política de incentivos fiscais – persistem praticamente com

as mesmas características de onze anos atrás, limitando melhorias nos

procedimentos do licenciamento ambiental. Continua a estrutura

administrativa concentrada em Natal, numa casa alugada/improvisada,

submetida a um gerenciamento hierarquizado e o vínculo com a

SEPLAN restringe toda a autonomia do OEMA; daí a deficiência de

equipamentos, pessoal e submissão funcional. Até agora os

organogramas e fluxogramas implantados, cronologicamente não

melhoraram (como apregoa o órgão) a praxe do licenciamento

ambiental, persistindo o distanciamento entre as Subcoordenadorias da

CMA e até mesmo entre o controle e o licenciamento; para ilustrar,

apenas 6,45% e 3,22% dos técnicos do licenciamento sempre

trabalham, respectivamente com os colegas do gerenciamento costeiro

e planejamento/educação ambiental; 29,03% nunca trabalharam com

o pessoal da cartografia, mas 77,41% sempre trabalham com os

profissionais da SLCA, embora 38,70% alegam que as condições de

trabalho são ruins. Aliás, as Opiniões Formadas, para citar só este
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item, manifestaram a posição desfavorável em que se encontra o

OEMA. As Opiniões Formadas estão no item 5.5.

Tecnologia – sem a adesão deste componente, como a inexistência do

laboratório, precariedade do material cartográfico georeferenciado,

informatização desatualizada, linhas telefônicas externas bloqueadas,

restrita capacitação técnica, isolamento entre instituições, fica

comprometida a implementação de qualquer sistema de licenciamento

ambiental.Repetindo, 38,70% dos técnicos que trabalham no

licenciamento e controle ambiental do IDEMA afirmaram que as

condições de trabalho são ruins e apenas 3,22% optaram pelo muito

bom.

Fundo ambiental – o Fundo Mundial para o Meio Ambiente vem da

década de 70, o Fundo Nacional de Meio Ambiente foi instituído em

1989 e no RN foi criado o Fundo Estadual de Preservação Meio

Ambiente em 1994; em Nísia Floresta a Lei Orgânica prega que

incumbe ao poder público criar o fundo municipal, porém somente

materializou-se no Plano Diretor, ao estabelecer o Fundo Municipal de

Urbanização e Conservação Ambiental identificando as fontes de

receitas e as destinações. Nada aplicado na esfera estadual; sem essa

alternativa, sem política de incentivos fiscais e com os recursos

concentrados numa “folha única” do Estado, cada vez mais se distancia

a sustentabilidade financeira do OEMA e, por conseqüência, o

licenciamento e controle ambiental não evoluem.

Educação ambiental – está prevista nas Constituições, no Plano de

Desenvolvimento Sustentável do RN e em 1999 foi instituída a Política
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Nacional de Educação Ambiental, ainda assim seu alcance nas escolas

públicas estaduais é restrito, visto que a SECD não tem setor

específico nem parceria com o IDEMA; a Secretaria de Educação de

Nísia Floresta, por sua vez, não dispõe de projetos, não tem contatos

com o IBAMA e o IDEMA e os professores sem reciclagem nesta área.

Outrossim, o controle repressivo às agressões ao meio ambiente tem-

se mostrado insatisfatório; a esse respeito a pesquisa constatou que

87,09% do empresariado, na opinião dos técnicos da SLCA, estão

acatando as determinações da legislação ambiental porque teme

penalidades e multas e apenas l6,12% porque já têm consciência

ambiental. As falhas no licenciamento ambiental podem ser reflexos da

necessidade da educação ambiental; sem este instrumento a Lei de

Crimes Ambientais deveria ser bastante acionada.

Capacitação – os agentes do licenciamento expressaram que o nível

de satisfação em relação aos cursos/capacitação soma 61,28% nos

conceitos regular/ruim, que 29,02% não participaram de nenhum

evento relacionado ao meio ambiente em 2003 (32,25% a somente um

curso), que só 16,12 % têm total conhecimento das normas técnicas

utilizadas no processo de licenciamento ambiental e que 70,96% não

tiveram oportunidade de participar do Programa Nacional do Meio

Ambiente/Subcomponente Licenciamento Ambiental realizado no ínicio

de 2003. A situação se agrava quando 25,80% não sabem o que é a

Lei 6938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e quando 45,16%

classificaram os cursos de capacitação que freqüentaram como regular.

Contrariamente, Emereciano (2001, p. 109) garante que “o IDEMA tem
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investido no treinamento dos técnicos” da SLCA, contudo somente dois

técnicos têm mestrado e dois com doutorado – dos quais três

conseguiram sem incentivos deste órgão (Tabela 3, Capítulo 5).

Legislação ambiental – pode-se afirmar que em relação ao

licenciamento ambiental houve progressos neste segmento

notadamente nas publicações. Na aplicação qualitativa também

melhorou, mas a falta de mecanismos ágeis ofusca bastante este

avanço, como a publicação do Plano Diretor de Nísia Floresta, que tem

grande significado ambiental, entretanto pouco utilizado. O mesmo

acontece com a APA Bonfim/Guaraíra,1999 (falta do Plano de Manejo)

e a morosidade do Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral

Oriental do Rio Grande do Norte (2000) complicando a emissão de

licenças ambientais em algumas áreas. E tem o Sistema de Controle

Ambiental e Sanitário do Litoral, criado em 1990, cujas providências se

restringiram ao registro nos documentos. Em nível nacional, a maior

conquista é a Resolução CONAMA 237/97 (CAMPOS et al, 1998)

dispondo sobre os procedimentos e critérios utilizados no

licenciamento ambiental e a Lei de Crimes Ambientais (1998) que

reforçou a importância do licenciamento ambiental definindo

responsabilidades para quem o autoriza ou emite, bem como outros

dispositivos que valorizam este instrumento da política do meio

ambiente. As instruções técnicas e a documentação básica para o

licenciamento ambiental, ao acompanharem a legislação pertinente,

apresentaram otimização pois, tomando como referencial os Manuais

de Licenciamento Ambiental 1988 e 1999, observa-se, a título de
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exemplo, que na LP para loteamentos e desmembramentos foram

acrescentados três pontos básicos: a) a emissão da licença antes

fundamentada na legislação de 1982 e 1983 evoluiu para 1996 e 1998;

b) a exigência da Certidão da Prefeitura assegurando conformidade do

empreendimento com o uso do solo permitido na legislação; c) o

conteúdo descritivo ganhou mais personalidade técnica ao se inserir

informações complementares sobre o meio físico, a infra-estrutura do

entorno, o uso atual, o enquadramento do empreendimento na

legislação. O material é bom, didático, objetivo e deve melhorar com

o Manual editado no final de dezembro de 2003. Quanto ao

cumprimento da legislação ambiental, além dos óbices conseqüentes

dos mecanismos acima relatados, a pesquisa identificou que o não

acatamento por parte do empresariado tem como causas principais (as

três primeiras, pela ordem): não há fiscalização, morosidade na

tramitação do processo e muita despesa na elaboração do projeto. Na

concepção dos entrevistados a legislação ambiental “é clara”, mas não

é aplicada convenientemente, não é posta em prática, não é trabalhada

e tem gerado conflitos. No seu conjunto, apesar de pouco ágil em 1992

e pouco divulgada em 2003, apresenta resultados positivos, visto ser

satisfatória por 64,51% dos técnicos que fazem o licenciamento

ambiental no RN.

Fiscalização – a fiscalização é parte componente do controle

ambiental, que atua em conjunto com o licenciamento; a falha de um

repercute no outro. A fiscalização está prevista desde 1982 com a

institucionalização da Política e Sistema Estaduais de Controle e
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Preservação do Meio Ambiente, mas continua sem receber as devidas

atenções – pela sociedade, pelo IBAMA, IDEMA e prefeituras. A

análise dos processos e Denúncias do IDEMA e dos Depoimentos da

comunidade de Búzios reafirma a fiscalização como um sinal de

estrangulamento do licenciamento ambiental, enquanto que as

Opiniões ratificam sua ineficiência. Os técnicos da SLCA, por sua vez,

apontam que 64,51% dos empreendedores não acatam as

determinações da legislação ambiental (num leque de várias opções)

porque não há fiscalização; 93,45% dos técnicos já fizeram fiscalização

e 64,51% dizem que ela precisa melhorar. O tema recai na propalada

falta de estrutura, no entanto não se tem conhecimento de punições

como prevê a Lei de Crimes Ambientais (também não se aplica?). E o

OEMA não dispõe nem de um manual de procedimentos para a

fiscalização. Entretanto, desde 1988 tem um Roteiro de Fiscalização

dirigido para atividades industriais. (Ver Anexo VI – Dispositivos de

Licenciamento Ambiental, letra P). São mais de vinte anos de atraso.

Licenças ambientais e processos de licenciamento – é função de todas

as variáveis listadas no Quadro 4 – Desempenho do OEMA (1992 e

2003), notadamente da estrutura organizacional que tem a prerrogativa

de direcionar as demais. É o próprio licenciamento ambiental aqui

discutido: avanços por um lado e fragilidades de várias procedências.

Acrescenta-se porém que a morosidade na emissão das licenças

(situação em 2003) é confirmada pelos 58,06% dos empresários, que

não acatam a legislação ambiental por causa da morosidade na

tramitação do processo. Além disso, 67,74% dos técnicos acham que
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o licenciamento ambiental do IDEMA precisa melhorar e 51,61% o

classificam como pouco eficiente. O quesito “d” (licenciamento

ambiental no RN) das Entrevistas e a Tabela 5, ambos no capítulo 5,

confirmam este ponto de vista, como também o que foi apresentado

nos Processos/Denúncias e Depoimentos.

Engajamento dos órgãos públicos – sem a prática deste exercício, tão

bem caracterizado em 1992, necessário principalmente no âmbito

municipal, e bastante contraditório nos dias de hoje, a tendência

aponta para a necessidade de se romper isolamentos. As fontes da

pesquisa comungam com este quadro quando reconhecem a

desestruturação dos órgãos nas três esferas, as indecisões de

competência,as dúvidas na aplicação da lei — quando couber, a

intromissão da política perniciosa. Essa realidade complica ainda mais

um poder local desestruturado e limitado no que se refere ao processo

de licenciamento ambiental. Contudo, as instituições mostram a

imperiosidade do entendimento entre elas e pregam a participação da

sociedade, só que para tal lhes falta credibilidade e sobram desculpas;

nesse sentido, dos 33 técnicos que trabalham no licenciamento e

controle ambiental do Estado, 29,03% raramente o fizeram com o

IBAMA, 32,25% jamais desenvolveram atividades com a GRPU,

25,80% nunca trocaram idéias com as prefeituras e mais da metade

também nunca trabalhou com os técnicos da Secretaria Estadual de

Turismo (Tabela 4). A atuação compartilhada dos órgãos que protegem

o meio ambiente é requisitada por todos os elementos componentes da

pesquisa, no entanto esta parceria não tem conseguido resultados
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satisfatórios; basta lembrar: a) a ocupação de Búzios tem laços

marcantes com os loteamentos – e nenhum foi licenciado, inclusive os

da década de 90, apesar da Lei do Parcelamento do Uso do Solo

Urbano datar de 1979 e o OEMA divulgar uma Cartilha de

Parcelamento do Solo Urbano–Licenciamento para loteamentos, em

1984; b) das quase 50 atividades/empreendimentos licenciáveis

implantados ao longo da RN 063 (Ver relação na página seguinte),

somente dois requereram a licença ambiental, cuja atitude do OEMA,

em relação a esses processos, foi permitir a operacionalização sem a

licença correspondente, mas cerca de 70,0 % obtiveram alvará da

Prefeitura (o alvará para construção e/ou funcionamento é para ser

expedido depois da concessão da licença ambiental); c) desde 1992

até 2003 apenas oito processos requerendo licença ambiental, e

denúncias relegadas. O planejamento, parcerias e articulações

institucionais deveriam prevalecer, pelo menos, para uniformizar os

procedimentos de licenciamento.... e depois o gerenciamento

hierarquizado ceder lugar para uma gestão ambiental compartilhada.

Dentre as quinze variáveis listadas no Desempenho do OEMA (1992 e

2003) persistem fragilidades, verificando-se avanços apenas no campo da

legislação. E, ao incluir outros fatores que repercutem mais de perto no

licenciamento ambiental, como o CONEMA, a sociedade/comunidade, os

políticos, os empresários/empreendedores, o nível de satisfação dos técnicos da

Subcoordenadoria de Licenciamento e Controle Ambiental do IDEMA, o controle

ambiental, dentre outros, os avanços se tornam mais rarefeitos, haja vista que:
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a) o CONEMA foi depreciado por aqueles que se posicionaram a seu respeito

nesta pesquisa; b) a sociedade/comunidade, mesmo reconhecendo-se a

excelente colaboração nos Depoimentos (Tabela 7) ainda está distante de um

engajamento de resultados em defesa do meio ambiente – e ainda mais do

licenciamento ambiental; nesse sentido, o próprio IDEMA manifestou-se através

do seu Programa de Monitoramento (2002) quando fez alusão a “uma reduzida

consciência, respeito e valorização ambiental por parte da sociedade como um

todo”; c) os políticos, a política, no entendimento dos entrevistados, estão com um

conceito muito baixo e com descrédito em função de suas incursões deletérias no

meio ambiental; até o empresário (conforme questionário aplicado nos técnicos

da SLCA) afirmou que não acata as determinações da legislação ambiental

porque tem facilidade de burlar os órgãos ambientais (35,48%) e

cobertura/respaldo político (38,70%); d) os empresários/empreendedores quase

sempre visam o lucro financeiro e colocam em segundo plano a conservação, o

desenvolvimento sustentável – por falta de uma política ambiental mais hábil e

ágil; é assim com a PETROBRAS, os carcinicultores, os empreendimentos

turísticos e até com o DER; e) o nível de satisfação dos técnicos compõe este rol

pelo fato de serem eles os principais atores do licenciamento ambiental, da

liberação da licença para operacionalização/funcionamento da

atividade/empreendimento; para as viagens de campo, 96,77% não têm kit para

primeiros socorros, 54,83% não dispõem de indumentária, ninguém tem telefone

do OEMA para se comunicar e apenas dois técnicos recebem periculosidade -

mesmo assim, 45,16% e 38,70% acham, nessa ordem, que as condições de

trabalho são regular e ruim, e 51,61% marcaram bom para as atividades

desenvolvidas; 70,96% enquadraram o salário como regular/ruim e a satisfação
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pessoal alcançou 67,73% nas categorias bom/regular.
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          No cômputo geral, em se tratando do nível de satisfação dos técnicos, o

péssimo recebeu mais pontuação que excelente, contudo 87,09% estão muito

empenhados em defender o meio ambiente. Diante desse quadro, para completar

as disparidades, não se divulgam os critérios para distribuição das gratificações

entre os técnicos: 45,16% as recebem. E os outros? f) o controle ambiental volta

à tona pela sua importância, por ser imprescindível ao licenciamento ambiental:

a fiscalização já foi retratada (mais de vinte anos de atraso e dificuldade em se

manter um sistema eficiente em 1992 e praticamente inexistente em 2003); o

monitoramento dispõe do Programa de Monitoramento Ambiental para o Estado

do Rio Grande do Norte datado de 2002, mas de concreto, por enquanto, o

Estudo da Balneabilidade dos Municípios de Nísia Floresta, Parnamirim e

Extremoz desde 2001; as atividades de controle – denúncia, auto de infração,

intimação e notificação – precisam melhorar, conforme mostra o Gráfico 3 no

Capítulo 5. A legislação referente é satisfatória para moldar os espaços ao

suporte dos ecossistemas sem agressões aos bem públicos, porém alguns

embaraços têm impedido a prática efetiva do controle e licenciamento ambiental,

tais como o Zoneamento Ecológico –Econômico e o Plano de Manejo da APA

Bonfim/Guaraíra não terminados e a modesta aplicação do Plano Diretor de Nísia

Floresta.

Uma vez levantados os questionamentos e apontados os entraves do

processo de licenciamento ambiental que ocorrem mais especificamente no litoral,

será visto uma apreciação do exercício dos atores e gestores junto a esta

temática.

No campo do judiciário registra-se o esforço da Promotoria de Justiça de

Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do RN visando restabelecer o
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desempenho e a defesa dos interesses públicos. Contudo, na Comarca de Nísia

Floresta o otimismo com a estrutura local de trabalho e o diálogo com a Prefeitura

estão distantes, sendo nula a demanda em relação ao licenciamento ambiental.

Dentre os processos analisados requerendo a licença ambiental, um tramita em

julgamento e somente verificou-se uma intervenção registrada com a interferência

do Ministério Público. A questão da carcinicultura não foi apreciada neste

trabalho.

O legislativo avançou bastante ao longo destes doze anos, tendo como

destaque a Resolução CONAMA 237/97, normalizando a Política Nacional do

Meio Ambiente, direcionando os procedimentos e mecanismos de licenciamento

ambiental, reforçando e reiterando a competência legal do Município em relação

a seu território. A Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa

Estadual, mesmo tratando do assunto de maneira positiva, dedicou-se mais a

carcinicultura (que envolve o licenciamento ambiental) e aos comitês de bacias

hidrográficas (outra lacuna no Estado). Cabe ainda mencionar as duas recentes

conquistas, ou presentes dados ao Estado: a) Resolução CONAMA nº 323, de

abril de 2003, instituindo a Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos

Pesqueiros “com a finalidade de propor normas e padrões de proteção à

biodiversidade e aos recursos pesqueiros, bem como normas e critérios para o

licenciamento ambiental de atividades potencial ou efetivamente poluidoras”,

onde o RN e o PI são os Estados representantes; e b) Resolução CONAMA nº

236, também  de   abril de 2003, criando a Câmara Técnica de Gestão Territorial

e Biomas “com a finalidade de propor normas [relativas ao tema] bem como

normas e critérios para o licenciamento ambiental de atividades potencial ou

efetivamente poluidoras”, desta feita tendo a Associação Potiguar Amigos da



140

Natureza – ASPOAN como representante das Entidades Ambientalistas da Região

Nordeste. Estas representações deverão fortalecer o CONEMA, onde a ASPOAN

tem acento. Em nível local, Búzios, a institucionalização da Secretaria de Turismo

e Meio Ambiente (1993) e o Plano Diretor (2001) confirmam investimentos no

campo ambiental.

A ONG e as empresas prestadoras de serviços consultadas ratificaram as

limitações relatadas, sendo unânimes: o licenciamento precisa melhorar

aplicando-se a legislação, a Prefeitura não tem condições de licenciar, os órgãos

ambientais precisam fazer parcerias em defesa do meio ambiente. Dos

empresários e proprietários de estabelecimentos situados nas margens da RN

063, mais de 80,0% não sabem o que é licença ambiental, enquanto que,

comungando com este dado, 64,5% dos técnicos da Subcoordenadoria de

Licenciamento e Controle Ambiental do IDEMA dizem que o empresário não acata

as determinações da legislação ambiental porque percebe que não há

fiscalização.

É no executivo que se revelam, com mais ênfase, as limitações que

permeiam o licenciamento ambiental, já explicitadas na inconsistência

institucional e na dificuldade de aglutinação para resolução de competências

comuns – despreparo (estrutural, técnico, tecnológico, entre outros), questão

ambiental atropelada pela questão política (voto vale mais que criatividade e bom

senso), gerenciamento centralizado e subserviente (educação ambiental só no

planejamento e gestão ambiental reprimida).

Nesse particular, cumpre-se observar que tais características detectadas

fazem parte dos macros problemas do instrumento licenciamento ambiental e se

repetem pontualmente: deficiência na fiscalização, participação pública pouco
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produtiva, limitada equipe técnica, desaparelhamento dos órgãos ambientais,

ausência de parâmetros de controle, inexistência de séries históricas, avaliações

isoladas, conflitos institucionais, credibilidade duvidosa, gestão equivocada,

educação ambiental pouco valorizada, baixos investimentos, incipiente

consciência ambiental. E essas deficiências sempre existiram, se cronificaram,

fazendo com que os Municípios não emitam licenças ambientais.

Em Nísia Floresta/Búzios nem a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

e mais recentemente a homologação do Plano Diretor, repetindo, que se colocam

como avanços no campo ambiental, conseguiram minimizar essas barreiras

impeditivas. Igualmente, o Programa de Monitoramento Ambiental do Estado,

publicado em outubro de 2002, é uma conquista, porém seu emprego tem sido

muito tímido. O licenciamento ambiental está na dependência dos órgãos federais

(coordenação e emissão de normas) e estadual (competências para o

licenciamento), mas a legislação reconhece que o município é o condutor da

política local, do controle e licenciamento ambiental, garantidos desde 1988 na

Constituição Federal e reafirmados nas publicações subseqüentes. Assim, os

Municípios desfrutam de autonomias política, financeira, legislativa e

administrativa, todavia suas capacidades institucional, técnica, operacional e

orçamentária não têm conseguido manter esta posição privilegiada para viabilizar

uma gestão ambiental satisfatória; ainda mais sabendo-se que os incorporadores

com capital de giro raramente solicitam a licença ambiental. Daí as dificuldades

na condução do processo, comprometendo toda a cadeia já fragilizada e

possibilitando a implantação de empreendimentos impactantes. Tudo leva a crer

que o Diagnóstico Estrutural (RIO GRANDE DO NORTE, 1975, p. 55) continua

atualizado, 30 anos depois, quando expressa que “o problema urbano sob o
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aspecto político administrativo destaca fundamentalmente a inadequação da

estrutura operativa dos governos municipais”.

O uso do solo urbano está cedendo diante dos assédios imobiliários

duvidosos em nome do progresso e do desenvolvimento sustentável. A legislação

é bem formulada, mas os impactos ambientais, via de regra, são ônus do controle

e licenciamento ambiental que permitem loteamentos sem áreas para

equipamentos comunitários, desmonte de dunas, nascentes de rios depredadas,

ocupação de locais de uso público. É a neutralidade institucional, não

favorecendo a equidade nem as necessidades coletivas.

Em última hipótese caberia ao CONEMA normalizar os acontecimentos

exposto, pois tem competência consultiva, deliberativa e normativa, entretanto os

frutos até agora não vingaram, ficando o social e o ambiental à deriva. As

reestruturações administrativas expressas em seguidos organogramas, projetos

e resoluções técnicas aprovados pelos conselheiros ambientais, ainda não

tiveram alcance significativo na sociedade. Não seria conveniente a repetição de

erros verificados em outras áreas urbanas isoladas onde as atividades antrópicas

impactantes, decorrentes dos desencontros de ordem político-administrativa,

prevaleceram em nome do progresso e em benefício de poucos.

Nesse sentido, dentre os avanços no campo do licenciamento

ambiental,se encontram o Plano de Desenvolvimento Sustentável do RN (1997)

com uma gama de soluções nas quais constam as diretrizes citadas na Introdução

dessa Dissertação, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (1996) cujos

objetivos são irreparáveis para proteção da Zona Costeira, o Plano Diretor dos

municípios (Natal, Parnamirim, Ceará Mirim, Nísia Floresta, Tibau do Sul e

Extremoz), o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (1998) pregando uma
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gestão de um modelo cooperativo incluindo a sociedade, o Parcelamento do Solo

urbano (1979) e a Lei de Crimes Ambientais (1998) para coibir distorções. Os

técnicos da SLCA/IDEMA já advertiram, ratificando: só 9,67% aprovam totalmente

os procedimentos de licenciamento ambiental do IDEMA, só 16,12% têm total

conhecimento das Normas Técnicas utilizadas pelo IDEMA no processo de

licenciamento ambiental, 67,74% acham que a atividade licenciamento

desenvolvida pelo IDEMA precisa melhorar; sobre a atuação dos órgãos no

processo de licenciamento ambiental a maior incidência percentual foi no pouco

eficiente : IDEMA 51,61%, Promotoria do Meio Ambiente 38,70%, IBAMA 32,25%,

sendo que as Prefeituras foram classificadas por 38,70% como sem eficiência.

Assim sendo, trata-se de uma matéria controvertida: enquanto os dirigentes têm

o discurso pronto no bolso, os técnicos mantêm sua postura pública mas, se

dedicam a alternativas quantitativas em defesa do meio ambiente. No mais,

avalia-se que existem intensas fragilidades políticas e institucionais no

licenciamento ambiental no Rio Grande do Norte.

Por outro lado, a pesquisa identificou ilhas promissoras, destacando-se

a legislação, inclusive aprovada por mais de 60% dos técnicos da IDEMA que

fazem a sua aplicação. Compõem a listagem:  progressos na relação da

sociedade com o espaço, preocupação das empresas de consultoria ambiental

na qualidade dos trabalhos, boas perspectivas para o meio ambiente vistas por

uma parcela do Ministério Público, prenúncios de bom relacionamento entre os

órgãos ambientais, tentativas de articulação e início de parcerias, manifestações

de participação da sociedade, disposições para se reverter o quadro atual,

adequações das normas técnicas do IDEMA dando mais consistência aos estudos

ambientais, otimismo com possíveis medidas do governo federal, recomendações
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de que se deve ter ética com a coisa pública, consciência ambiental dos

depoimentos e opiniões publicadas, de quase todos os entrevistados e da maioria

dos 93,33% dos técnicos que responderam o censo. Por fim, reiterando o trabalho

dos técnicos da SLCA (a outra face): 61,29% elaboraram termos de referência,

70,09% lêem revistas especializadas sobre meio ambiente, 77,41% trabalham

com colegas do licenciamento, 83,87% já fizeram o licenciamento ambiental e

87,09% estão empenhados em defender o meio ambiente

Neste contexto, utilizando-se de cautelas, as perspectivas apontam para

remotos avanços no processo de licenciamento ambiental com a (quase)

cronificação de elemento/fatores sem resolutividade. No geral, diante da

abrangência e modernidade da legislação ambiental, acesso ao Ministério

Público, comunicações e informática, lei de Crimes Ambientais, os avanços são

muito tímidos na presença de tanta facilidade operacional. Isto é, perduram

obstáculos desde 1992, em muitas situações os avanços e limites estão bastante

arraigados que por vezes não se diferenciam; repetindo: o Plano Diretor é um

avanço mas a não aplicação por parte das prefeituras para licenciar

empreendimentos é um motivo limitador do processo de licenciamento ambiental.

Em todo o Estado apenas seis municípios têm Plano Diretor. Isso implica dizer

que os avanços são conjunturais e/ou estruturais e as fragilidades debitadas aos

fatores intervenientes locais (falta de planejamento e políticas públicas, omissão

do poder público, passividade da comunidade, entre outras).

Dessa maneira, e diante dos fatos apresentados na pesquisa realizada,

constatou-se que o binômio ocupação desordenada do solo urbano e a não

aplicação da legislação é a característica mais marcante, fruto da política

ambiental no RN, quando se trata do licenciamento ambiental na faixa litorânea,
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neste período considerado de 1992 a 2003. Faz-se urgente o resgatar a

credibilidade institucional e o legitimar a configuração espacial.

De qualquer forma, a busca pelo uso racional do meio ambiente é

irreversível; os conflitos estão sendo elucidados, a etapa do controle

estabelecida, o período das parcerias iniciado. Mas o desenvolvimento

sustentável e a melhoria contínua requerem a adoção de mecanismos de

licenciamento ambiental para oferecer mais suporte a uma gestão integrada

capaz de manter os pressupostos básicos do desenvolvimento pois, como

instrumento estratégico da Política Nacional do Meio Ambiente, tem a função de

avaliação preventiva objetivando o planejamento realista e participativo.



146

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do licenciamento ambiental como instrumento de política do

meio ambiente no Rio Grande do Norte (1992 a 2003), objetiva compreender seu

processo de institucionalização e implementação, visando identificar as

fragilidades e avanços deste instrumento. Está baseada numa  pesquisa no litoral

oriental, mais especificamente na comunidade de Búzios, município de Nísia

Floresta.

Diante dos dados constata-se que as limitações mais agravantes estão

relacionadas às estruturas institucionais e seus mecanismos de política ambiental

(e não seus instrumentos), repercutindo, direta ou indiretamente de forma positiva

ou negativa, sobre os demais elementos considerados nesta análise – visto que

a legislação dispõe ao licenciamento ambiental instrumentos balizadores capazes

de minimizar, pelo menos, a constante carga impactante sobre o meio ambiente.

Aliás, as fragilidades e os avanços do licenciamento ambiental no Estado são

decorrentes de macro-problemas que ultrapassam jurisdições, estabelecidos

numa cadeia vinculada à questão ambiental global. Isso significa dizer que o tema

 envolve outros componentes da complexidade ambiental, agentes e atores, sem

esquecer a globalização expressa nas diversas formas de atuação do capital no

mundo moderno, conduzindo a uma massificação consumidora/imitação

protecionista e incentivando investimentos onde há mais favorecimento do ponto

de vista da legislação; na praia de Búzios, confirma-se  as omissões/incorreções

de mecanismos, principalmente do OEMA que é o responsável pela política

ambiental do RN.

Portanto, dentre as principais deficiências decorrentes das estruturas
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institucionais e seus instrumentos de política ambiental, relativas ao licenciamento

ambiental, estão a falta de entrosamento e intercâmbio dos órgãos, internamente

e entre si, no âmbito das esferas federal, estadual e municipal, repercutindo uma

fragilidade operacional, agravada em nível municipal pela ausência de estrutura

técnico-administrativa; a elas se  junta a ingerência política  promovendo 

distorções técnicas que reduzem a competência institucional. Por outro lado, a

manifestação dos órgãos no sentido de promover parcerias, com perspectivas de

evolução, e as ações do Ministério Público (ainda modestas) se traduzem como

conquistas valiosas.

Somando-se  a estas conquistas, é na legislação ambiental e nas normas

técnicas que se registra o maior progresso no campo do licenciamento ambiental.

Basta citar algumas publicações da Prefeitura de Nísia Floresta: Plano de Gestão

(1998) e Plano Diretor (2001); do Estado: Perfil Ambiental (1992), Política

Florestal (1995), Plano de Gerenciamento Costeiro (1996), Plano de

Desenvolvimento Sustentável (1997) e Programa de Monitoramento (2002), além

da APA Bonfim-Guaraíra (1999) e Zoneamento Ecológico-Econômico (2000),

ambos ainda com pendências; e da União: Resolução CONAMA nº 237/97 e Lei

de Crimes Ambientais (1998). Entretanto, os efeitos destes instrumentos, por si

só, não foram suficientes para garantir uma proteção ambiental satisfatória na

área estudada.

A pesquisa revela que se encontram nos procedimentos empregados para

implementação do processo de licenciamento ambiental obstáculos que se

equivalem àqueles identificados nas estruturas institucionais, a partir, igualmente,

da intromissão política nas instâncias técnico-administrativas. Mas incidem

também na desvalorização do corpo técnico-funcional, na morosidade da emissão
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 das licenças, na administração centralizadora, na ausência de fiscalização

(controle ambiental) e nas deficiências internas – tudo no OEMA –

comprometendo a credibilidade do processo. Esta condição, diante dos

progressos da política ambiental – como exemplo a legislação pertinente (e

sabendo-se que o RN expede licença ambiental desde 1982, que dispõe de uma

Cartilha de Parcelamento do Solo Urbano dirigida para licenciamento de

loteamentos desde 1984, que tem um organograma com Roteiro de Fiscalização

para atividades industriais feito em 1988, que elaborou um Manual de Instruções

do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras em 1988, e que o IDEMA

executa a política deste setor e arrecada o suficiente para seu funcionamento e

operacionalização) demonstra alguns aspectos contraditórios e negativos na

condução do licenciamento ambiental. Para ilustrar: da relação da Prefeitura de

Nísia Floresta, 2001, com registro de 28 loteamentos, nenhum tem licença

ambiental; dos 58  empreendimentos licenciáveis identificados em Búzios ao

longo da RN 063, em 2003, apenas 5 estão requerendo a licença ambiental; dos

1030 processos requerendo licença ambiental no IDEMA, entre 1980 e 2003,

somente 8 são de Búzios, mas nenhum tem a licença de operação. Por outro, a

consciência profissional da maioria dos técnicos da SLCA, a melhora do nível

técnico das empresas prestadoras de serviços em função das adequações

procedidas nas instruções técnicas, a publicação do programa de monitoramento

e o novo manual de licenciamento ambiental prestes a ser legitimado, revelam

reações positivas, haja vista que a evolução do OEMA entre 1992 e 2003, em

termos gerais, é pouco significativa,  conforme demonstrações no Capítulo 6.

Quanto às formas de apropriação do espaço e do patrimônio público, são

uma prática que vem desde o início da ocupação de Búzios, desordenada, com
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a migração da população irradiando-se a partir de Natal, favorecida pela infra-

estrutura viária e outros atrativos; tal ocorrência dinamizou o mercado imobiliário,

facilitou investimentos, favoreceu vantagens para empreendedores, atraiu

moradores, mas igualmente ocasionou impactos, conflitos de uso, ataques ao

patrimônio público. Com o asfaltamento da RN 063 e a construção do Binário

passando por fora do aglomerado urbano de Pirangi do Sul, acelerou-se a

incursão pelas praias adjacentes e a ativação das fraudes fundiárias, tendo em

vista que os empreendedores perceberam omissões na fiscalização,  por

conseguinte no licenciamento ambiental, testemunhando que as falhas crônicas

se manifestam desconhecendo a clássica fronteira geográfica. As denúncias

aumentaram, mas a burocracia institucional não consegue corrigir as distorções

facilitadas pela prefeitura na concessão de espaços, nem os próprios erros no

decorrer das implantações de atividades/empreendimentos irregulares. São as

lagoas, nascentes e dunas invadidas, os acostamentos obstruídos, as distâncias

legais da praia desobedecidas - favorecidos pelo desconhecimento e acomodação

da comunidade e por uma parcela de empreendedores que não acatam a

legislação ambiental. Mas a comunidade, veranistas e visitantes começaram a se

contrapor a essas agressões, sendo esta adesão entendida como mais um ganho

no plano ambiental. No fundo, as formas de apropriação do espaço e do

patrimônio público são conseqüências das políticas públicas executadas, isto é,

 via  de regra, da realidade vivenciada exposta nos três itens acima: estruturas

institucionais, legislação e licenciamento ambiental.

Quando se examina este cenário, o resgate do desenvolvimento

econômico e social associado ao meio ambiente, como defende a Conferência do

Rio de Janeiro em 1992, ainda não foi alcançado. As conquistas são limitadas
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comparadas ao ritmo da urbanização, pois os novos espaços construídos estão

a merecer uma ação política bem planejada confrontando as questões

urbano/ambientais e objetivando um crescimento racional, para assim prevalecer

o produzir e consumir de maneira ecologicamente viável (em vez ecologicamente

predatória), economicamente justa (no lugar de politicamente injusta) e

socialmente desejável (substituindo socialmente perversa) – como anuncia a

Conferência Nacional do Meio ambiente em 2003.

 É importante salientar que neste caso de Búzios, a prática efetiva do

licenciamento ambiental juntamente com o exercício do controle ambiental – que

caminham juntos – proporcionaria a disponibilidade das áreas para equipamentos

comunitários, os acessos às ruas, praias e às paisagens, a proteção das dunas,

lagoas e riachos, arruamento disciplinado e correções nos padrões sanitários.

Com esta intenção, sugere-se que seja implementado na política

ambiental do Estado redirecionamentos criteriosos nos mecanismos de

operacionalização  do sistema de licenciamento ambiental. O mais urgente seria,

sem ordem cronológica e de importância: integração institucional;

descentralização externa (SEPLAN) e interna (gestão em vez de gerenciamento)

do IDEMA, promovendo sua interiorização; estruturação e convênio/parcerias com

as prefeituras, sem discriminação partidária; esclarecimento do papel do OEMA

e divulgação das decisões do CONEMA; intensificação da educação ambiental

nas escolas e da fiscalização nas áreas que exigem mais controle ambiental;

tratamento igualitário e recompensa financeira digna aos técnicos, incentivando-

os para publicações técnico-científicas; priorização dos aspectos técnicos, não

os subordinando ás intervenções políticas; implementação  do fundo ambiental

e dos dispositivos de incentivos fiscais.
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Desta maneira, espera-se que o OEMA, principalmente, alcance a

plenitude de sua competência constitucional e, com ela, a prática efetiva do

licenciamento ambiental respaldada num planejamento institucional com

identificação sensata das urgências e imparcial avaliação de desempenho - para

que a urbanização provoque menos segregação sócio-espacial, as relações

público/privadas beneficiem os bens e as áreas do patrimônio público, os

ecossistemas sejam conservados e que a aplicação da legislação ambiental

discipline o  uso e ocupação do solo urbano. Mas ainda tem muito para se fazer,

sempre considerando que tudo que se sugere é apenas um passo inicial de uma

grande caminhada no sentido de garantir a preservação e conservação do

ambiente.

Concluindo, espera-se que esta contribuição possa oferecer subsídios que

credenciem e favoreça outras pesquisas e projetos no campo ambiental de áreas

litorâneas, à luz da realidade local dentro do contexto atual.
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GLOSSÁRIO DE TERMOS AMBIENTAIS

Áreas verdes – conforme o Plano Diretor de Nísia Floresta (2001, p.

38), “são áreas do loteamento destinadas a praças, jardins, faixas de preservação

e outros fins da mesma natureza, visando assegurar condições ambientais e

paisagística, podendo ser parcialmente utilizada para implantação de

equipamentos comunitários”.

Avaliação de Impacto Ambiental - é um conjunto de procedimentos

e exames sistemáticos dos impactos ambientais visando resultados sustentáveis

e compatíveis com o sistema ambiental considerado; trata-se de um instrumento

da política ambiental que compõe o EIA/RIMA e busca validar os

empreendimentos através do processo de licenciamento ambiental.Segundo Porto

(1998, p. 129), é

Um procedimento para encorajar a tomada de decisão levando em conta
os possíveis efeitos dos projetos de investimentos sobre a qualidade
ambiental e a produtividade dos recursos naturais; é um instrumento
para a coleta e organização dos dados que os planejadores necessitam
para fazer com que os projetos sejam mais válidos e ambientalmente
fundamentados.

Conservação da natureza – O Dicionário Enciclopédico Koogan-

Larousse-Seleções (DICIONÁRIO, 1978, p. 239) diz que CONSERVAÇÃO DA

ESPÉCIE “é o conjunto de fenômenos (instinto, competição, fatores ecológicos,

etc) pelo qual se assegura a continuidade da vida através das gerações”. Daí se

afirmar que conservação da natureza significa o uso racional dos recursos

naturais, mantendo uma produção contínua com qualidade visando atender às

necessidades da população e das gerações futuras. O Sistema Nacional de

Unidades de Conservação — SNUC (Lei nº 9985/2000, p. 9) entende a
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conservação da natureza como:

O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação,
a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação
do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em
bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de
satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.

Controle ambiental - encargo dos órgãos ambientais competentes

para fazer valer suas prerrogativas sobre as ações referentes à utilização dos

recursos ambientais, em conformidade com as diretrizes e normas técnicas

ambientais e administrativas e a legislação em vigor. De acordo com Porto (1998,

p. 130)  é

A faculdade da Administração Pública exercer a orientação, a correção,
a fiscalização e a monitoragem  sobre as ações referentes à utilização
dos recursos ambientais, de acordo com as diretrizes técnicas e
administrativas e as leis em vigor.

Dano ambiental - qualquer alteração impactante no meio ambiente

provocada por interferência antrópica. Na análise do Prof. Rehbinder apud

Machado (2003, p. 325)

O dano ambiental é, em princípio, um dano sofrido pelo conjunto do
meio natural ou por um de seus componentes, levado em conta como
patrimônio coletivo independente de suas repercussões sobre pessoas
e bens. Mas esta autonomia da definição como dano ambiental não
significa uma separação categórica do dano ambiental que sofra o meio
natural nos seus elementos inapropriados e inapropriáveis, do dado de
poluição a um dos componentes da natureza, que seja infligido aos
patrimônios identificáveis dos particulares. Um prejuízo sofrido por um
proprietário fundiário, por exemplo um proprietário de uma floresta ou de
um terreno, pode ter simultaneamente efeitos prejudiciais econômicos
e ambientais. Normalmente, estes efeitos coincidem, e, ao reivindicar a
reparação do dano econômico, o proprietário remedia também o dano
ambiental, com a condição de que exija a reparação, in natura ou o
reembolso das despesas despendidas para a reparação.

Degradação ambiental – “termo usado para qualificar os processos

resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem

algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva
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dos recursos naturais”, segundo o Manual de Saneamento e Proteção Ambiental

para os Municípios, reproduzido por Porto (1996, p.130)

Desenvolvimento sustentável – para o Plano de Desenvolvimento

Sustentável do RN apud Porto (1998, p. 130):

O processo de mudança e elevação das oportunidades sociais que
compatibilize, no tempo e no espaço, o crescimento econômico, a
conservação dos recursos naturais e do meio ambiente, e a eqüidade
social”. De outra forma, “é o processo de transformação no qual a
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se
harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender
às necessidades e aspirações humanas.

Estudos ambientais - conforme Resolução CONAMA 237/97:

São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma
atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise
da licença requerida tais como: relatório ambiental, plano e projeto de
controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental,
plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise
preliminar de risco.

Gestão ambiental - para Porto (1998, p. 132) é “o controle

apropriado do meio físico, para propiciar o seu uso com o mínimo abuso, de modo

a manter as comunidades biológicas, para o benefício continuado do homem”. A

Resolução CONAMA 306/02 diz que é a “condução, direção e controle do uso dos

recursos naturais, dos riscos ambientais e das emissões para o meio ambiente,

por intermédio da implementação do sistema de gestão ambiental”. O texto-base

da Conferência Nacional do Meio Ambiente (2003, p.30), expressa que Gestão

Ambiental é um:

Processo de mediação entre interesses de atores sociais voltados ao
uso ou preservação de um recurso. Inclui instrumentos, como normas e
regulamentos, investimentos públicos e financiamentos, requisitos
interinstitucionais e jurídicos. Esse conceito tem evoluído para uma
perspectiva de gestão compartilhada pelos diferentes agentes
envolvidos e articulados em seus diferentes papéis, baseando-se na
visão de que a responsabilidade pela conservação ambiental é de toda
a sociedade e não apenas do governo.
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Impacto ambiental - a Resolução CONAMA 01/86 (BRASIL, 1992, p.

39) considera como impacto ambiental:

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam
a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais
e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente, e a qualidade dos recursos ambientais.

Enfim, impacto ambiental é qualquer alteração ou efeito em um

ambiente — ou sobre o meio ambiente — provocada pela ação humana ou

natural.

Legislação ambiental – sendo a legislação um “conjunto de leis

sobre determinada matéria, [a] totalidade das leis de um Estado ou de algum dos

ramos do Direito” (DICIONÁRIO, 1978, p. 504) compreende-se por legislação

ambiental o conjunto de regulamentos jurídicos especificamente dirigidos às

atividades que afetam a qualidade do meio ambiente.

Licenciamento ambiental - a Resolução CONAMA 237/97  o define

dessa maneira:

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o
órgão ambiental competente licencia a localização, instalação,
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras
de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental, considerando as disposições legais e
regulamentar as normas técnicas aplicáveis ao caso.
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física
ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos
ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma,
possam causar degradação ambiental.

Portanto, conforme Souza (2000, p. 11):

LICENCIAMENTO AMBIENTAL é o procedimento administrativo pelo
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qual a administração pública, intermédio do órgão ambiental
competente, analisa a proposta apresentada pelo empreendimento e o
legitima, considerando as disposições legais e regulamentares aplicáveis
e sua interdependência com o meio ambiente, emitindo a LICENÇA;
[assim], licenciar uma atividade significa avaliar os processos
tecnológicos em conjunto com os parâmetros ambientais e sócio-
econômicos, fixando medidas de controle, levando-se em conta os
objetivos, critérios e normas para conservação, defesa e melhoria do
ambiente e, especialmente, as diretrizes de planejamento ordenamento
territorial do Estado.

Meio ambiente - existem várias definições, porém as que associam

os elementos e fatores dos meios físico, biológico e sócio-econômico interagindo

num determinado ambiente, impondo uma visão holística, repercutem com mais

clareza as especificidades do licenciamento ambiental. A lei que estabelece a

Política Nacional do Meio Ambiente,  datada de 31 de agosto de 1981,    por

exemplo, o define como “o conjunto de condições, leis, influências e interações

de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas

as suas formas.” Completando está definição, a Resolução CONAMA 306/02 diz

que o meio ambiente é o “conjunto de leis, influência e interações de ordem física,

química, biológica,social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida

em todas as suas formas.” A ABES, em curso sobre “Avaliação de Impacto

Ambiental” promovido pela Seção Ceará, em Fortaleza, julho de 99, divulgou que

segundo Webster’s Dictionary , meio ambiente são “as condições, influência ou

forças que envolvem, influem ou modificam o complexo de fatores climáticos,

edáficos e bióticos que atuam sobre um organismo vivo ou uma comunidade

ecológica e acaba por determinar sua forma e sua sobrevivência.” Para Agra Filho

e Viegas (1995, p. 31):

Meio ambiente é o conjunto dos elementos físico-químicos,
ecossistemas naturais e sociais em que se insere o Homem, individual
e socialmente, num processo de interação que atenda ao
desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos
naturais e das características essenciais do entorno, dentro dos
padrões de qualidade definidos.
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Monitoramento ambiental - é um instrumento que consiste na

observação e medições sistemáticas de acordo com o programa estabelecido no

tempo e no espaço para averiguar as ações antrópicas no meio ambiente, visando

subsidiar a implementação de medidas corretivas que permitam seu controle,

ajustar técnicas de uso, minimizar impactos e evitar acidentes ambientais. Em

outras palavras, “é um instrumento para avaliar, em processo, se as previsões de

impactos e as medidas de prevenção e controle sugeridas nos estudos ambientais

mostram-se adequadas, durante a implantação e operacionalização do

empreendimento” (IBAMA, 1995, p. 121).

Órgão Ambiental Competente - órgão de proteção e controle

ambiental do poder executivo federal, estadual ou municipal responsável pelo

licenciamento, fiscalização e monitoramento das atividades impactantes no

âmbito de suas competências e jurisdição. Ou seja, os órgãos (IBAMA, IDEMA,

no caso, e Prefeituras) responsáveis pelas respectivas políticas ambientais.

Patrimônio ambiental – conjunto de bens naturais da humanidade

que necessitam ser preservados.

Preservação ambiental – o SNUC (Lei nº 9985/2000, p. 10) define

preservação como “conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a

proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da

manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas

naturais”. Assim, preservação ambiental seriam as ações que asseguram a

manutenção das interações dos componentes do meio ambiente garantindo suas

próprias características, através de práticas do desenvolvimento sustentável,

objetivando o uso de espaços territoriais para a presente e futuras gerações.
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Recursos ambientais - de acordo com a Resolução CONAMA

237/97,  são “a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna

e a flora”.

Termo de Referência – instruções técnicas e procedimentos

administrativos emitidos pelo órgão ambiental competente para realização de

estudos ambientais para implantação e operacionalização de empreendimentos

e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e aquelas capazes de causar

degradação do meio ambiente.

Zona costeira – a Lei Estadual 6950/96 que dispõe sobre o Plano

Estadual de Gerenciamento Costeiro a define como “o espaço geográfico de

interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos naturais renováveis e

não renováveis e as inter-relações do meio físico com as atividades

socioeconômicas [...]”. Compreende a parte terrestre (que tem largura variável

entre a praia e o limite dos municípios costeiros) e a parte marinha com 22,2 Km

mar adentro correspondentes às 12 milhas náuticas do mar territorial.
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BENTES SOBRINHA, Maria Dulce Picanço. Patrimônio Público, Gestão do
Território e Direito ao Meio Ambiental: os bens da União e dos Estados na
implantação hoteleira e turística do litoral leste do Rio Grande do Norte (1930 -
1990). Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. USP, São
Paulo, 2001.

Representa a categoria científico-academicista, evidencia o zelo pelo

patrimônio público e destaca com clareza os direitos urbanos e ao meio ambiente,

as intervenções urbanas e ocupação territorial,a questão dos bens públicos e a

atuação do Estado, além de fazer uma análise empírica sobre o turismo o litoral

no RN, incluindo a praia de Búzios. Esta tese se credencia como referencial de

grande valia para o trabalho.

BRASIL, MINAS GERAIS. Licenciamento ambiental: coletânea de legislação.
Belo Horizonte: FEAM, 1998.

Como diz o título, divulga os principais dispositivos da legislação federal

que regem o licenciamento ambiental, incluindo a Política Nacional do Meio

Ambiente, Decretos e Resoluções do CONAMA, dentre as quais estabelecendo

critérios e diretrizes para relatório de impacto ambiental, compensação de danos

ambientais e, a mais importante, a 237/97, que dispõe sobre os procedimentos

e critérios utilizados por este instrumento da política do meio ambiente. A

segunda parte versa sobre a legislação estadual, igualmente rica, com suas leis,

decretos, resoluções, atos normativos. Na última seção traz emendas e outras

normas de interesse para o licenciamento ambiental.
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CARLOS, Ana Fani Alessandri. A (re)produção do espaço urbano. São
Paulo, EDUSP, 1994.

A autora emprega um enfoque geográfico mostrando a reprodução do

espaço urbano, seus conflitos e contradições, passando, dentre outros aspectos,

pelas relações e movimentos sociais, materialismo dialético e produção de

mercadorias, o capital e as necessidades da sociedade, planejamento urbano e

o lugar do homem na natureza, reestruturação sócio espacial contemporânea,

preço da terra, uso do solo urbano – temas semelhantes aos tratados em Búzios.

FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. Planejamento ambiental para a
cidade sustentável. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2001.

Aborda o AMBIENTAL em escala mundial fundamentando a passagem da

conservação ambiental para o Planejamento Ambiental, com exemplos

ilustrativos/figuras; acerca do Brasil, igualmente, retrata fatos históricos com

repercussões no meio ambiente. Neste campo focaliza a importância dos agentes

sociais, os impactos da ação antrópica, a sustentabilidade ambiental das cidades,

dentre outros, e defende que as intervenções humanas devem considerar a

capacidade de suporte dos ecossistemas. Ao abordar a globalização o faz com

cautela, mas deixa transparecer que, não obstante alguns benefícios, os valores

humanos e ambientais foram esquecidos. Por outro lado, são importantes os

conceitos emitidos a respeito da terminologia técnica ambiental e a afirmação de

que o objetivo principal do Planejamento Ambiental é conseguir chegar ao

Desenvolvimento Sustentável onde prevaleça a ética ecológica. Diante do exposto

e considerando-se os estudos de caso aplicados, embora não tratem da realidade
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nordestina, poderão ser importados desta obra idéias e conceitos para possíveis

adaptações locais – visto que o enfoque sobre planejamento é de substancial

utilidade para a territorialidade de Búzios.

LE CORBUSIER. A carta de Atenas. São Paulo: HUCITEC-EDUSC, 1993.
(Estudos Urbanos).

Trata-se de um marco significativo, pois é uma referência no tratamento

da arquitetura e do urbanismo na ótica do urbanismo racionalista, cuja influência

ainda hoje é sentida entre nós. Traz no seu bojo opiniões acerca do zoneamento

e planejamento regional, conjuntos habitacionais, edificações, propriedade de

solo urbano, a cidade e a região, inovações técnicas, circulação de veículos, as

cidades e suas necessidades básicas, justiça social, poder público, patrimônio

ambiental. Sua matéria é apresentada em 95 itens, distintos e interrelacionados,

com comentários de fácil assimilação, aplicáveis a qualquer trabalho na área das

ciências humanas. O primeiro item diz que a “cidade é só uma parte de um

conjunto econômico, social e político que constitui a região”, e o último destaca

que “o interesse privado será subordinado ao interesse coletivo”. É uma

publicação, digamos clássica, funcionando mais como elemento indutor de

reflexões.

MACHADO, PAULO Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo:
Malheiros Editores, 2003.

Edição revista, atualizada e ampliada de uma autoridade reconhecida e

laureada internacionalmente. Discorre sobre a questão ambiental posicionando-se

desde atuação de outros países até a postura de alguns municípios brasileiros,
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quando comenta a (in)constitucionalidade de atos cometidos. É uma obra com

mais de 1000 páginas que engloba todo o panorama da legislação ambiental

brasileira numa linguagem acessiva e compreensiva acompanhada de

comentários convincentes. No capítulo dedicado ao licenciamento ambiental

fornece uma visão concreta – longe de ser um manual de instruções – dentro da

competência constitucional, regulamentos, normas de emissão, ação

fiscalizadora. O enfoque voltado para o campo jurídico não oferece empecilhos

interpretativos.

PHILIPPI, Jr. et al. Municípios e meio ambiente: perspectivas para a
municipalização da gestão ambiental no Brasil. São Paulo: Associação
Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA, 1999.

É um documento importante, ao se considerar que o município é quem

deverá assumir o papel de gerenciador do seu próprio território; o conteúdo é o

resultado de dois Workshops (Rio de Janeiro e Fortaleza) publicado em parceria

com o Ministério de Planejamento e Orçamento através da Secretaria Nacional

de Políticas Urbanas, que preconiza principalmente o envolvimento das

prefeituras municipais nas questões ambientais, ao mesmo tempo em que

incentiva a participação da população nos destinos de sua comunidade. Em

destaque dois temas: “Cidades Sustentáveis: Prevenção, Controle e Mitigação de

Impactos Ambientais em Áreas Urbanas” e “A Cidade, Esfera da Vida em

Sociedade: Uma Visão Ecológica e Humanista”, mas também aborda turismo,

Plano Diretor, Agenda 21, políticas públicas, questões

social/culturais/políticas/econômicas, produzindo uma massa crítica de

informações, idéias e experiências na busca de respostas à problemática
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ambiental dos municípios.

PONTES, Beatriz Maria Soares et al. Meio-ambiente e processo fundiário
em conflito: Parnamirim e Nísia Floresta. Natal: UNESP – UFRN, 1993.

Focaliza a transformação sócio-ambiental envolvendo as populações fixa

e flutuante, onde coloca a questão urbana, destacando os processos de

urbanização e fundiário e seus desdobramentos na sistemática da ocupação

daquelas áreas.

RIO GRANDE DO NORTE. Legislação ambiental do Rio Grande do Norte.
Natal: IDEMA, 2000.

Esta coletânea é composta de “Leis, Decretos e Resoluções que

disciplinam a atividade do meio ambiente em nível estadual”, onde também

mostra as modificações da sua política, desde os primeiros passos até a

concretização do IDEMA como o órgão estadual do meio ambiente e suas

competências.

RIO GRANDE DO NORTE. Manual de licenciamento ambiental. Natal:
IDEMA, 1999.

O Manual traz as diretrizes básicas a serem aplicadas no decorrer da

tramitação do licenciamento ambiental – instrumentos, atividades sujeitas ao

licenciamento, procedimentos, fluxograma, formulários para as diversas fases,

instruções técnicas e cadastro de atividades. Portanto, imprescindível para se

compreender a sistemática da operacionalização do licenciamento ambiental e

necessário para se proceder uma análise consistente dos processos que deram
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entrada no IDEMA requerendo a licença ambiental.

SANTOS,Milton,SOUZA, Maria Adélia, SILVEIRA, Maria Laura (Org.).
Território globalização e fragmentação. São Paulo: HUCITEC y
ANPUR.1998.

Milton Santos é um ícone da Geografia e, porque não dizer, um dos mais

coerentes defensores da nossa realidade brasileira que ultrapassou fronteiras;

como tal, é imprescindível quando o tema versa sobre assuntos que envolvem a

complexidade espacial. Ao se reportar à globalização mostra a maneira de como

foi imposta, sugerindo até a leitura de outros autores nacionais. O livro é

enriquecido com outro grande representante da nossa produção científica, mais

especificamente da cultura nordestina; trata-se de Manuel Correia de Andrade,

que aqui comenta sobre territorialidade e limites do poder. Dessa maneira,

incentiva a uma análise criteriosa sobre o tema.



173

ANEXO 2

        A ÁREA URBANA ISOLADA DE BÚZIOS



174

ANEXO 2

 A ÁREA URBANA ISOLADA DE BÚZIOS

A comunidade de Búzios, Praia de Búzios, pertence ao Município de Nísia

Floresta e é classificada na Lei Orgânica Municipal como Área Urbana Isolada.

Ainda não atingiu a categoria de Distrito porque não dispõe de centro de saúde

e de posto policial. Está localizada no litoral oriental do Estado, nas praias do

“litoral sul”, distante 35 km de Natal, ocupando uma faixa longitudinal de

aproximadamente 8.200 m de comprimento – entre Pirangi do Sul ao norte e

Tabatinga ao sul - por 1.000 m de largura – entre a praia a leste e as dunas a

oeste. É cortada pela RN 063, que se estende da Curva do S até o final da Rua

Brigadeiro Paulo Salema na chamada Estrada Velha ou Rua dos Surfistas, cujas

coordenadas geográficas centrais são 6º2’30” lat S e 35º7’30” long W. Conforme

as Zonas de Planejamento do Estado, pertence à Subzona da Mata da Zona do

Litoral Oriental; está na Zona Especial Costeira do Zoneamento Ecológico-

Econômico; o IBGE a enquadra na Mesorregião Leste Potiguar; e de acordo com

o Plano Diretor de Nísia Floresta fica na Zona de Expansão Urbana e Turística.

Ver Mapa 1 – Localização de Búzios e Mapa 2 – Uso e Ocupação do Solo  no

Litoral Oriental do Estado.

A configuração do seu sítio urbano, quase totalmente implantado na

unidade ambiental da planície costeira, não muito diferente do restante do litoral

leste do Estado, forma um conjunto de espaços – praia, espaço construído e

dunas/lagoas, conectados entre si, mas com suas individualidades características

a mercê da ação antrópica; aí estão incluídos os terrenos de marinha e seus
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acrescidos e áreas de preservação permanente (Ver Fotos 1 e 2 ).
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      Foto 1 – Búzios – Praia, espaço construído, dunas  reproduzindo 

   o litoral oriental  potiguar

Foto 2 – Biodiversidade: Búzios, ecossistema litorâneo
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Sua formação urbana tem origens na dinâmica ocupacional do litoral leste

do Estado. Iniciou-se a partir de 1950 quando surgiram as primeiras construções

para apoio às pescarias do “verão” e consumo próprio; em seguida, para

residências temporárias em pequenas comunidades de pescadores e colhedores

de algas; depois, outras categorias para fins de semana e passeios. Vieram as

estradas carroçáveis, extração e transporte de areia para a construção civil em

Natal (os nativos usavam burros de carga até o caminhão) e com eles as

moradias fixas. Paralelamente, em nível nacional, foram investidos o Banco

Nacional de Habitação - BNH, e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo -

SERFHAU, ambos em 1964 logo depois do golpe militar – muito mais com intuito

de gerar empregos do que propriamente oferecer alternativas habitacionais; e o

setor beneficiado foi a indústria da construção civil, levando com ela a expansão

imobiliária que se expandiu por várias direções. Por volta de 1968 a empresa

Augimar investiu na coleta de algas e no mercado imobiliário de Búzios. Depois

de 1970 intensificou-se o processo de comercialização do solo, quando empresas

imobiliárias e corretores parcelaram e/ou desmembraram terras de antigos

posseiros, ocupando dunas, lagoas e riachos em áreas sem energia e de acesso

restrito. Até 1976 o habitat permaneceu disperso e as casas não passavam do Rio

Doce, localizado no centro de Búzios.

Por outro lado, deve-se ressaltar a posição do governo federal (apesar do

regime ditatorial militar) ao criar o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento

– I PND, em 1973, e a primeira Comissão Nacional de Políticas e Estudos

Urbanos (confirmada na Constituição Federal de 1988) direcionando ações para

Regiões Metropolitanas; a seguir veio o II PND – 1975/79, que norteou a
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implantação da infra-estrutura, beneficiando cidades de pequeno e médio porte,

objetivando a expansão da economia, a integração nacional, a descentralização.

Os efeitos logo se manifestaram; entre 1977 e 1983, conforme informação da

prefeitura local, foram registrados mais de 20 loteamentos, ocupando cerca de

12% da área total de Búzios, mas o cartório salientou que registrou apenas 30%

dos existentes. Em 1979 foi construída a igrejinha, solidificando o início de um

dos núcleos de ocupação; nas suas proximidades há um entroncamento da RN

063 com uma estrada interna que vem de Alcaçuz (reduto de pescadores da

região) cortando as dunas (Foto 15 do AnexoIII); daí seguem (seguiam) várias

ruas até a praia onde está a dita igreja-capela. Nas imediações verifica-se a

presença de recifes onde se coletam algas até hoje, reforçando a afirmação do

núcleo pioneiro. Nesta região registram-se mais dois importantes pontos

irradiadores da ocupação e formação urbana do litoral, ainda em Búzios: beira-

mar, na área contígua a Pirangi do Sul ocupada no final da década de 1970 pelos

detentores do poder e agregados, e Clube de Lazer da Associação Norte-rio-

grandense de Engenheiros Agrônomos – CLANEA, ao sul, em 1980. O Mapa 3

apresenta os três núcleos.

Nos anos 80, logo no início, acelerou-se a ocupação local, influenciada,

em parte, pela atuação governamental do RN que direcionou suas prioridades

para o turismo, conduzidas pelo poder central, iniciando concretamente por Natal

com o Projeto Parque das Dunas-Via Costeira. A expansão da energia, de Pirangi

do Sul para Tabatinga, em 1980, favoreceu novas iniciativas e no mesmo ano a

Associação Norte-rio-grandense de Engenheiros Agrônomos – ANEA, construiu

uma sede e seu conjunto habitacional numa área repassada pelo governo do

Estado – colocando um marco na ocupação de Búzios. Intensificaram-se, com
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diversificação, o uso e ocupação do solo e as atividades atreladas ao turismo. 
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 Em 1985 foi concluída a RN 063, ligando Natal a Tabatinga (passando

por Búzios), proporcionando mais ocupações, abertura de negócios, aquecimento

imobiliário; no ano seguinte esta estrada foi pavimentada com paralelepípedos.

A essas alturas os pescadores e nativos foram se deslocando em direção às

dunas. No final desta década a classe empresarial (bar, restaurante, pousada etc)

se compunha de 60% oriundos de Natal, 26% de outros estados e 6% de fora do

país.

No início da década de 1990 surge o Programa de Ação para o

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR, com o objetivo de

incrementar o turismo receptivo, carreando recursos transnacionais. Como o

turismo local passa pelas praias litorâneas, veio a ampliação e melhoria de

acesso, expressas no Projeto Rota do Sol (1993) e com ele outras tentativas de

estruturação da cadeia produtiva do turismo; a RN 063 foi duplicada (entre Ponta

Negra e Pirangi do Norte) e recebeu pavimentação asfáltica entre Pirangi do Sul

e Tabatinga. Posteriormente, em fevereiro de 2000, foi oficialmente concluído o

Binário de Pirangi do Sul/Búzios e incorporado ao sistema viário da RN 063

favorecendo sobremaneira o mercado imobiliário e atraindo cada vez mais

pessoas que por lá se radicaram. Portanto, esta rodovia foi construída também

para incentivar o turismo através da interligação de Natal com as praias

adjacentes e no momento concentra a dinâmica evolutiva ocupacional das praias

do “litoral sul” da Grande Natal. A propósito, conforme os dois últimos censos

demográficos, o número de domicílios coletivos de Búzios passou de sete (1991)

para cinqüenta (2000) e os domicílios particulares, de 1207 para 1644 no mesmo

período, e a população aumentou quase 60,0% - de 316 para 779 habitantes.
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No final de 2001, 24,3% dos loteamentos de Nísia Floresta situavam-se

em Búzios (informação do Cadastro Imobiliário da Prefeitura) e cerca de 70,0%

dos imóveis coletivos (pousadas, comércio etc) mais importantes encontravam-se

nas margens da citada rodovia, de acordo com o levantamento dos “Imóveis

coletivos mais representativos ao longo da RN 063, em Búzios”, realizado em

fevereiro de 2003. Ver Capítulo 6.

A Área Urbana Isolada de Búzios está colocada em 4º lugar entre as

praias mais valorizadas do Estado (RANKING, 2003, p.2), não obstante as

ameaças que se acumulam com sua ocupação desordenada e descontrolada,

como ilustra a foto abaixo – antena/torre situada entre as residências.

Foto 3 – Búzios em perigo... e o litoral potiguar
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ANEXO 3

             FOTOS
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Foto 4 – Ocupação em área de preservação: lagoa do Tacho ou Dourada

Foto 5 – Até as nascentes de riachos são ocupadas indevidamente
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Foto 6 – Búzios não tem áreas verdes nem praças institucionais nos seus
            loteamentos

Foto 7 – Água por todo lado; a pista (RN 063) agora é leito de riachos em
Búzios
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Foto 8 – Transporte de RSU equivocado sempre deixa marcas por onde
passa — restos que se espalham pelo chão

Foto 9 – Várias atividades precisam ser regulamentadas
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Foto 10 – Placa desabando

Foto 11 – “Navio encalhado” na faixa dos 33 m da Marinha
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Foto 12 – Torre com as casas e sem a licença ambiental

Foto 13 – Água servida na praia, ressurgente ou da piscina?
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Foto 14 – As dunas, os bugres e os caminhos incertos

Foto 15 – Comunicação interiorana cortando a vegetação das dunas
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Foto 16 – Riacho Doce chegando ao oceano, 2003; além da pista, um
complexo para entretenimento

Foto 17 – Entroncamento binário/RN 063; modificação sugere falhas no
projeto (gelo baiano)
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Foto 18 – Tudo sem: espaço para pedestre, meio fio, acostamento,
proteção do poste, estacionamento

Foto 19 – Omissão gera invasão: pedestre e ciclista sem vez
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Foto 20 – Panorâmica com as barracas: urbanização em discussão

Foto 21 – Área ocupada pelas barracas
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Foto 22 – Maré alta “lavando” a área das barracas

Foto 23 – A marca dos invasores – coqueiro, cerca e lixo
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Foto 24 – Construção de muro bloqueando a paisagem

Foto 25 – Visão sem o muro (antes do muro); mesmo local da foto anterior
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Área passível de ocupação: o que se questiona é a forma desordenada. Mas
neste caso tem uma agravante: as nascentes de um riacho, na parte vegetada no
centro das fotos, logo serão obstruídas. Até o nome da igreja sofreu modificações.

Foto 26 – Antes
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Foto 27 – Depois

Além da cerca e do coqueiro surge agora a gambiarra; esta área pode ser
remanescente de algum loteamento, como de costume, não licenciado. No local
comenta-se que as invasões estão aumentando, mas muitas casas estão
desabitadas.

Foto 28 – Antes



198

Foto 29 – Depois
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ANEXO 4

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
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ANEXO 4

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

1) Leis Federais

a) Lei nº 6938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente

[...]

Art. 8º - Incluir-se-ão entre as competências do CONAMA: I – “estabelecer normas

e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente

poluidoras,...”

Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: IV - o

licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras; Art.

10 - diz respeito ao prévio licenciamento do órgão estadual e do IBAMA em

caráter supletivo. Art. 11 - Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e

padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento

previsto no artigo anterior,além das que forem oriundos do próprio CONAMA. Art.

12 - As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais

condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao

licenciamento, na forma da lei [...].

b) Lei nº 7661/88 - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O Art. 6º ( e seus

dois parágrafos) trata do “licenciamento para parcelamento e remembramento do

solo, construção, instalações...”, as penalidades correspondentes e a

necessidade do EIA/RIMA.

c) Lei nº 7804/89 - Altera as Leis 6938/81 (PNMA), 7735/89 (criação do IBAMA),
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6803/80 (zoneamento industrial) e 6902/81 (Estações Ecológicas e Áreas de

Proteção Ambiental). “Passa para a competência do IBAMA o licenciamento de

atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou

regional [e também] atuar em caráter supletivo ou em casos determinados pelo

CONAMA”. Com a criação do IBAMA, incorporou-se às licenças de exploração

florestais alguns princípios antes aplicados nas licenças ambientais industriais e

urbanas.

d) Lei nº 9314/96 - Altera dispositivos do Decreto - Lei 227/67 (que dá nova

redação ao Código de Minas - Decreto-Lei nº 1985/40) e dá outras providências.

Defende no Art. 2º inciso III que “os regimes de aproveitamento das sustâncias

minerais, para efeito deste Código, são: regime de licenciamento, quando

depender de licença expedida em obediência e regulamentos administrativos

locais e de registros da licença no Departamento Nacional de Produção Mineral

- DNPM.”

e) Lei nº 9433/97 - Política Nacional dos Recursos Hídricos

Ao se referir à “outorga de direitos de uso de recursos hídricos” entra no campo

de licenciamento ambiental, visto ser ela, a outorga, condição prévia para a

concessão desta licença.

f) Lei nº 9605/98 - Crimes Ambientais

[...]

Art. 60 - submete a detenção e/ou multa pessoas e empresas que “construir,

reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território
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nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem a

licenças dos órgãos ambientais...”

Artigos 66 e 67 - penalizam funcionários públicos quando distorcem

procedimentos do licenciamento ambiental.

g) Lei nº 9785/99 - Altera o Decreto-Lei 3365/41 (desapropriação por utilidade

pública) e as Leis 6015/73 (registros públicos) e 6766/79 (parcelamento do solo

urbano).

h) Lei nº 9960/00 – “Institui a Taxa de Serviço Administrativos em favor da

SUFRAMA... e dá outras providências [onde no Art. 17-L diz que] as ações de

licenciamento... relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são de

competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio

Ambiente.”

i) Lei nº 9966/00 - Trata da “poluição causada por lançamento de óleo e outras

substâncias nocivas ou perigosas em águas [... no Brasil, dizendo que é

atribuição do órgão federal] realizar o controle ambiental e a fiscalização dos

portos... quanto às exigências previstas no licenciamento ambiental, autuando os

infratores na esfera de sua competência” - Art. 27, II, a. O Decreto 4136/02 volta

a discorrer sobre este assunto.

j) Lei nº 9985/00 – “Regulamenta o art. 225,§1º, incisos I, II, III e VII da

Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da

Natureza e dá outras providências.” No Art. 36 mostra a dinâmica do
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licenciamento ambiental interagindo com o órgão

ambiental/empreendedor/empreendimento/ unidades de conservação.

k) Lei nº 1.0257/01 – “Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,

estabelece diretrizes gerais da política urbana, dá outras providências e coloca

(Art.4º) o EIA entre os instrumentos que deverão ser utilizados nesta política para

as cidades, regido porém em legislação própria.

2) Decretos Federais

a) Decreto nº 88351/83 - Regulamenta as Leis 6938/81 (PNMA) e 6902/81

(criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental) e estabelece “a

vinculação da AIA aos sistemas de licenciamento. “

b) Decreto nº 9.7507/89 e Nº 97632/89 - Dispõem, respectivamente, sobre o

licenciamento e apresentação de EIA/RIMA para atividades minerais; como se

sabe, o EIA/RIMA é exigido para liberação da licença nos casos de atividades

impactantes.

c) Decretos nº 97632/89, 99556/90 e 750/93 - Regulamentação do Art. 2º, inciso

VIII da Lei 6938/81 (PNMA), proteção de cavidades naturais subterrâneas, e Mata

Atlântica e ecossistemas associados, respectivamente, onde exigem, na mesma

ordem,nos artigos 1º, 3º e 1º, EIA/RIMA para licenciamento de atividades nestas

áreas citadas.

d) Decreto nº 98812/90 - Regulamenta a Lei nº 7805/89 onde diz no art. 3º que

“a outorga da permissão de lavra garimpeira depende de prévio licenciamento
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ambiental concedido pelo órgão ambiental competente”, sendo este órgão o

DNPM; referido teor aparece aqui no Art. 2º, enquanto que no Art. 12 aborda o

EIA/RIMA.

e) Decreto nº 99274/90 - Regulamenta a Lei 6938/81 PNMA)

No Capítulo referente ao LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES confirma-se nos

Artigos 17 e 18 o que prescreve aquela Lei; nos Artigos 19 e 20 acrescenta quais

os tipos e algumas particularidades das licenças expedidas pelo Poder Público.No

Art. 23, que aborda os INCENTIVOS, diz que “as entidades governamentais de

financiamento ou gestoras de incentivos condicionarão a sua concessão à

comprovação do licenciamento previsto neste Decreto.” No Art. 34, que trata DAS

PENALIDADES, por exemplo, enquadra no item III quem “emitir ou despejar

efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos causadores de degradação

ambiental, em desacordo com o estabelecido em resolução ou licença especial,

[e no parágrafo IV quem] exercer atividades potencialmente degradadoras do

meio ambiente, sem licença ambiental exigível ou em desacordo com a mesma.”

Tem ainda o Art. 7º determinando que é da competência do CONAMA, no que se

refere ao licenciamento, requisitar “informações indispensáveis à apreciação dos

estudos de impactos ambientais e respectivos relatórios, [bem como estabelecer]

normas e critérios para o licenciamento de atividades potencial ou efetivamente

poluidoras...” Este Decreto regulamenta também a Lei 6902/81 que dispõe sobre

a criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental que, juntamente

com a 6938/81, foram alteradas pelas Leis 7804/89 e 8028/90.

f) Decreto nº 3179/99 – “Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às
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condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”,

mostrando as penalidades correspondentes às infrações ambientais. Eis alguns

enquadramentos: Art. 2º,§ 9º - suspensão e/ou cancelamento da licença;Art. 11,

§ 1º - multa para “quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização,

ou em desacordo com a obtida;” Art. 14 - multa para quem “coletar material

zoológico para fins científicos sem licença especial [... e para] quem utilizar, para

fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo;”

Art. 35 - multa para quem usar motosserra em cortes de vegetação sem a devida

licença; Art. 44 - multa para quem implantar obras ou serviços potencialmente

poluidores sem a respectiva licença.

g) Decreto nº 4.074/02 - Regulamenta a Lei 7802/89, que trata do destino final de

resíduos e embalagens e sobre agrotóxicos, esclarecendo no Art. 56 que os

estabelecimentos que atuam nesta área deverão obter o licenciamento ambiental.

h) Decreto nº 4281/02 - Regulamenta a Lei que institui a Política Nacional de

Educação Ambiental que, por si, é de grande significância para se pôr em prática

os procedimentos de licenciamento ambiental. Confirmando, o Art. 6º sugere a

integração da educação ambiental com conservação, zoneamento, licenciamento,

gerenciamento, gestão, manejo, ecoturismo - revelando alternativas que a

educação ambiental oferece.

3) Medida Provisória

a) MP nº 1567-6/97 – “Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento

e alienação de bens imóveis de domínio da União [...] e dá outras providências.”
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No Art. 41, parágrafo único, diz que “quando o empreendimento necessariamente

envolver áreas originalmente de uso comum do povo, poderá ser autorizada a

utilização dessas áreas, mediante cessão de uso [...] condicionada, quando for

o caso, à apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório,

devidamente aprovados pelos órgãos competentes, observadas as demais

disposições legais pertinentes.”

4) Resoluções CONAMA

a) Resolução nº 001/85 - Suspende “a concessão de licença para a implantação

de novas destilarias de álcool nas bacias hidrográficas localizadas no Pantanal

Matogrossense...”

b) Resolução nº 002/85 - Determina que a SEMA comunique a todos que a

construção de barragens deverá passar pelo processo de licenciamento.

c) Resolução nº 001/86 – “Estabelece critérios básicos e diretrizes gerais para o

RIMA.”

d) Resolução nº 006/86 – “Institui e aprova modelos para publicação de pedidos

de licenciamento.”

e) Resolução nº 011/86 - Altera e acrescenta incisos na Resolução 001/86 que

institui o RIMA.

f) Resoluções nº 021/86, 022/86, 028/86 e 029/86 - Versam sobre providências

do EIA/RIMA e respectivo licenciamento das Centrais Termonucleares no RJ.
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g) Resolução nº 024/86 - Alerta para o descumprimento da ELETROBRAS em

relação ao EIA/RIMA para o ”Licenciamento das usinas hidrelétricas em

funcionamento e construção no país.”

h) Resolução nº 005/87 – “Institui o Programa Nacional de Proteção ao Patrimônio

Espeleológico [e recomenda no parágrafo I, 3º] que seja incluída na

Resolução/CONAMA/ nº001/86, a obrigatoriedade de EIA nos casos de

empreendimentos potencialmente lesivos ao Patrimônio Espeleológico Nacional.”

i) Resolução nº 006/87 - Trata do “licenciamento ambiental de obras de grande

porte, especialmente do setor de geração de energia elétrica”, relacionando a

documentação básica para as linhas de transmissão e as usinas

termelétricas e hidrelétricas.

j) Resolução nº 008/87 - Suspende autorização e recomenda o RIMA das

atividades da PETROBRAS na APA de Piaçabuçu, em AL.

k) Resolução nº 009/87 – “Regulamenta a Questão de Audiências Públicas”, que

é um dispositivo componente dos procedimentos do sistema de licenciamento

ambiental.

l) Resolução nº 010/87 - Discorre “sobre ressarcimento de danos ambientais

causados por obras de grande porte” e a respectiva implantação e funcionamento

da Estação Ecológica e atribuições do órgão licenciador.
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m) Resolução nº 002/88 - Estabelece que as atividades nas ARIE’s deverão ser

previamente licenciadas.

n) Resoluções nº 005/88 e 006/88 - Regulamentam o licenciamento de Obras de

Saneamento Básico e de Resíduos Industriais Perigosos, respectivamente.

o) Resolução nº 008/88 – “Dispõe sobre licenciamento de atividades mineral.”

p) Resolução nº 010/88 - Regulamenta as APA’s, mostrando as atividades

sujeitas ao licenciamento.

q) Resolução nº 011/88 - Refere-se às queimadas nas Unidades de Conservação,

esclarecendo a necessidade do EIA para tal fim.

r) Resoluções nº 005/89, 003/90 e 008/90 – Instituem “o Programa Nacional de

Controle da Poluição do Ar – PRONAR”, onde, dentre outras medidas, encontra-

se o “GERENCIAMENTO DE LICENCIAMENTO DE FONTES DE POLUIÇÃO DO

AR”, a Resolução seguinte determina no art. 4º que “o monitoramento da

qualidade do ar é atribuição dos Estados”, [e a 008/90] estabelece limites

máximos de emissões de poluentes do ar [...] sujeitos à aprovação do Órgão

Estadual do Meio Ambiente por ocasião do licenciamento ambiental.” O

monitoramento está incluído porque é uma das atividades técnicas requeridas no

licenciamento ambiental.
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s) Resolução nº 015/89 – “Determina à Petrobrás a apresentação de EIA’s para

utilização do Metanol como combustível no Brasil, [informando que sua utilização]

dependerá do licenciamento perante o órgão ambiental competente.”

t) Resolução nº 016/89 – ”Institui o Programa de Avaliação e Controle Ambiental

da Amazônia Legal [cujas metas inclui a] Implantação do Sistema de

Licenciamento de Atividades Poluidoras.”

u) Resolução nº 019/89 - Aborda “a fabricação e uso de carvão vegetal, quando

destinado à utilização industrial”, envolvendo o EIA/RIMA.

v) Resoluções nº 009/90 e 010/90 – Dispõem sobre “Normas Específicas para o

licenciamento ambiental de extração mineral.”

w) Resolução nº 011/90 - "Propõe a revisão e elaboração de planos de manejo

e licenciamento de operação florestal”, referindo-se à Mata Atlântica.

x) Resolução nº 013/90 - "Regulamenta a questão de atividades em áreas

circundantes às unidades de conservação”, bem como a obrigatoriedade da

licença ambiental correspondente.

y) Resolução nº 006/91 - Aborda “a incineração de resíduos sólidos provenientes

dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos [colocando no Art. 2º que]

nos Estados e Municípios que optarem por não incinerar os resíduos sólidos

mencionados [...] os órgãos estaduais do meio ambiente estabelecerão normas
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para tratamento especial como condição para licenciar...”

z) Resolução nº 004/93 - Refere-se a “todas as áreas de formações nativas de

restinga [especificando no Art. 2º que] as atividades, as obras, os planos e os

projetos... serão obrigatoriamente objeto de licenciamento ambiental pelo órgão

estadual competente.”

aa) Resolução nº 005/93 – “Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos

oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e

rodoviários.” Afirma no Art. 1º, inciso II que o “Plano de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos [é] documento integrante do processo de licenciamento

ambiental, [... no Art. 9º que] a implantação de sistemas de tratamento e

disposição final de resíduos sólidos fica condicionado ao licenciamento, pelo

órgão ambiental competente [... e no Art. 10, parágrafo único que] os aterros

sanitários implantados e operados” deverão seguir as normas do licenciamento.

ab) Resolução nº 016/93 – “Dispõe sobre o licenciamento ambiental, na

fabricação, comercialização e distribuição de novos combustíveis e sua

formulação final para uso em todo o País.”

ac) Resoluções nº 001, 002, 004, 025, 026, 028, 030, 031, 032 e 034, todas de

1994 - Definem o tipo de vegetação a fim de “orientar os procedimentos de

licenciamento” de exploração da vegetação, respectivamente nos Estados de SP,

PR, SC, BA, CE, PI, AL, MS, PE, RN e SE. A Resolução 248/99 determina as

atividades e diretrizes para o licenciamento garantir a sustentabilidade da Mata

Atlântica no Estado da Bahia.
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ad) Resoluções nº 003/94 e 023/94 – Dispõem “sobre o licenciamento da

exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural [e] institui

procedimentos para o licenciamento” das mesmas atividades.

ae) Resoluções nº 011/94 e 260/99 - Referem-se à formação de grupos técnicos

para analisar o Sistema de Licenciamento Ambiental elaborado pela Associação

Brasileira de Órgãos de Meio Ambiente e o outro grupo para licenciamentos

relativos a organismos geneticamente modificados.

af) Resolução nº 002/96 - Para reparar danos ambientais provocados em florestas

e outros ecossistemas, propõe a unidade de conservação e ao mesmo tempo

determina as especificações acerca do licenciamento envolvendo órgão ambiental

e empreendedor.

ag) Resolução nº 010/96 - Trata da desova de tartarugas marinhas, onde no Art.

1º diz que o licenciamento ambiental “só poderá efetivar-se após avaliação e

recomendação do IBAMA, ouvido o Centro de Tartarugas Marinhas - TAMAR [e

que] para o licenciamento, o órgão licenciador consultará a Secretaria de

Patrimônio da União e o Ministério da Marinha.” No artigo seguinte relaciona os

Estados e as praias contempladas em cada Estado.

ah) Resolução nº 237/97 – “Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental

estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente.” Esta Resolução traz os

critérios utilizados no processo de licenciamento - definições, competências,
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procedimentos, tipos de licenças, validades e prazos, relação das atividades

sujeitas ao licenciamento ambiental.

ai) Resolução nº 258/99 - Aborda a problemática da destinação final de

pneumáticos, quando no parágrafo único do art. 8º especifica que “as instalações

para o processamento de pneus inservíveis e a destinação final deverão atender

ao disposto na legislação ambiental em vigor, inclusive no que se refere ao

licenciamento ambiental.”

aj) Resolução nº 264/99 - Trata do licenciamento ambiental, para o co-

processamento de resíduos para fabricação de cimento.

ak) Resolução nº 265/00 - Versa sobre “ações de controle e prevenção e do

processo de licenciamento ambiental das instalações industriais de petróleo e

derivados...”

al) Resolução nº 273/00 - Fala das atividades e funcionamento de postos de

combustíveis relacionados ao licenciamento ambiental.

am) Resolução nº 279/01 - Estabelece procedimentos de licenciamento ambiental

simplificado para empreendimentos elétricos com pequeno potencial de impacto

ambiental.

an) Resolução nº 281/01 - Refere-se aos “modelos de publicação de pedidos de

licenciamento, sua renovação e concessão, [...] para os empreendimentos e
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atividades” da Resolução 001/86.

ao) Resolução nº 283/01 – “Dispõe sobre o tratamento e destinação final dos

resíduos dos serviços de saúde”, destacando como as instalações para

transferência, a destinação e o tratamento deverão ser licenciados.

ap) Resolução nº 284/01 - Trata do licenciamento ambiental dos

empreendimentos de irrigação, estabelecendo procedimentos e os estudos por

categoria do sistema de irrigação.

aq) Resolução nº 286/01 - Determina o licenciamento ambiental em regiões

endêmicas de malária, em acordo/orientação/participação com a FUNASA -

Fundação Nacional da Saúde.

ar) Resolução nº 289/01 – “Estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental

de Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária” com a respectiva

documentação correspondente.

as) Resolução nº 302/02 - Trata das especificações dos limites das Áreas de

Preservação Permanente dos reservatórios artificiais para fins de uso e respectivo

licenciamento ambiental.

at) Resolução nº 303/02 – Estabelece parâmetros, definições e limites sobre as

Áreas de Preservação Permanente.
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au) Resolução nº 305/02 - Dispõe sobre licenciamento ambiental e EIA/RIMA para

Organismos Geneticamente Modificados - OGM, e seus derivados.

av) Resolução nº 306/02 - Aborda o termo de referência para auditorias

ambientais relativo ao processo de licenciamento ambiental.

aw) Resoluções nº 307/02, 308/02 e 313/02 - Relatam, respectivamente, como se

proceder o licenciamento ambiental de resíduos sólidos: oriundos da construção

civil; urbanos e municípios de pequeno porte; e industriais.

ax) Resolução nº 312/02 - Focaliza procedimentos de licenciamento ambiental de

carcinicultura na zona costeira.

ay) Resolução nº 316/02 - Dispõe sobre o processo de licenciamento do sistema

de tratamento térmico de resíduos, no qual inclui EIA/RIMA, monitoramento,

controle de efluentes gasosos, e planos de contingência, de desativação e de

emergência.

az) Resoluções nº 323, 324, 325, 326 e 333, todas de 2003 - Instituem Câmaras

Técnicas e respectivas “normas e critérios para o licenciamento ambiental de

atividades potencial ou efetivamente poluidoras.” Pela ordem: Biodiversidade,

Fauna e Recursos Pesqueiros; Florestas e Atividades Agrossilvopastoris;

Atividades Minerárias, Energéticas e de Infra-Estrutura; Gestão Territorial e

Biomas; e Controle e Qualidade Ambiental. Na Câmara Técnica de

Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros o Rio Grande do Norte e o Piauí
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representam os Estados em todo o país, e na Câmara Técnica de Gestão

Territorial e Biomas a Associação Potiguar Amigos da Natureza - ASPOAN, aqui

do RN, representa as atividades ambientais da Região Nordeste. 327/03 –

Institui a Câmara Técnica de Educação Ambiental onde, dentre outras finalidades,

propõe ações de “licenciamento e revisão de atividades efetivas ou

potencialmente poluidoras”.

ba) Resolução nº 334/03 - Disciplina os requisitos e critérios técnicos de

licenciamento ambiental para o destino de embalagens vazias de agrotóxicos e

afins.

bb) Resolução nº 335/03 – “Dispõe sobre o licenciamento ambiental de

cemitérios.”

bc) Resolução nº 341/03 – Mostra critérios para caracterização de atividades ou

empreendimentos turísticos em relação à ocupação e função das dunas na

dinâmica da zona costeira.
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ANEXO 5

ATIVIDADES/EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

A Resolução CONAMA 237/97, em seu Anexo 1 relaciona quais as

atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, agrupadas

em 23 categorias transcritas a seguir.

1)Extração e tratamento de minerais:

pesquisa mineral com guia de utilização;

lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem

beneficiamento;

lavra subterrânea com ou sem beneficiamento;

lavra garimpeira;

perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural.

2)Indústria de produtos minerais não-metálicos:

beneficiamento de minerais não-metálicos, não associados a

extração;

fabricação e elaboração de produtos minerais não-metálicos tais

como: produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto e

vidro, entre outros.

3)Indústria metalúrgica:

fabricação de aço e produtos siderúrgicos;

produção de fundidos de ferro e aço/forjados/arames/relaminados
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com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia;

metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e

secundárias, inclusive ouro;

produção de laminados/ligas/artefatos de metais não-ferrosos com

ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia;

relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas;

produção de soldas e anodos;

metalurgia de metais preciosos;

metalurgia do pó, inclusive peças moldadas;

fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de

superfície, inclusive galvanoplastia;

fabricação de artefatos de ferro/aço e de materiais não-ferrosos

com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia;

têmpera e cementação de aço, recozimento de arames,

tratamento de superfície.

4)Indústria mecânica:

fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios

com ou sem tratamento térmico e/ou de superfície.

5)Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações:

fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores;

fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para

telecomunicação e informática;

fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos.
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6)Indústria de material de transporte:

fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários,

peças e acessórios;

fabricação e montagem de aeronaves;

fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes.

7)Indústria de madeira:

serraria e desdobramento de madeira;

preservação de madeira;

fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada

e compensada;

fabricação de estruturas de madeira e de móveis.

8)Indústria de papel e celulose:

fabricação de celulose e pasta mecânica;

fabricação de papel e papelão;

fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra

prensada.

9)Indústria de borracha:

beneficiamento de borracha natural;

fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de

pneumáticos;

fabricação de laminados e fios de borracha;
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fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de

borracha, inclusive látex.

10) Indústria de couros e peles:

secagem e salga de couros e peles;

curtimento e outras preparações de couros e peles;

fabricação de artefatos diversos de couros e peles;

fabricação de cola animal.

11) Indústria química:

produção de substâncias e fabricação de produtos químicos;

fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo,

de rochas betuminosas e de madeira;

fabricação de combustíveis não derivados do petróleo;

produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos

essenciais vegetais e outros produtos da destilação da madeira;

fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de

borracha e látex sintéticos;

fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-

desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos;

recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e

animais;

fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e

sintéticos;

fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes,
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inseticidas, germicidas e fungicidas;

fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes,

impermeabilizantes, solventes e secantes;

fabricação de fertilizantes e agroquímicos;

fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários;

fabricação de sabões, detergentes e velas;

fabricação de perfumarias e cosméticos;

produção de álcool etílico, metanol e similares.

12) Indústria de produtos de matéria plástica:

fabricação de laminados plásticos;

fabricação de artefatos de material plástico.

13) Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos:

 beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e

sintéticos ;

fabricação e acabamento de fios e tecidos;

tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do

vestuário e artigos diversos de tecidos;

fabricação de calçados e componentes para calçados.

14) Indústria de produtos alimentares e bebidas:

beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos

alimentares;

matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados
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de origem animal;

fabricação de conservas;

preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados;

preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados;

fabricação e refinação de açúcar;

refino/preparação de óleo e gorduras vegetais;

produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para

alimentação;

fabricação de fermentos e leveduras;

fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para

animais;

fabricação de vinhos e vinagre;

fabricação de cervejas, chopes e maltes;

fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento

e gaseificação de águas minerais;

fabricação de bebidas alcoólicas.

15) Indústria de fumo:

fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de

beneficiamento do fumo.

16) Indústrias diversas:

usinas de preparação de concreto;

usinas de asfalto;

serviços de galvanoplastia.
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17) Obras civis:

rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos;

barragens e diques;

canais para drenagem;

retificação de curso de água;

abertura de barras, embocaduras e canais;

transposição de bacias hidrográficas;

outras obras de arte.

18) Serviços de utilidade:

produção de energia termoelétrica;

transmissão de energia elétrica;

estações de tratamento de água;

interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de

esgoto sanitário;

tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e

sólidos);

tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de

agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde,

entre outros;

tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive

aqueles provenientes de fossas;

dragagem e derrocamentos em corpos d’água;

recuperação de áreas contaminadas ou degradadas.
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19) Transporte, terminais e depósitos:

transporte de cargas perigosas;

transporte de dutos;

marinas, portos e aeroportos;

terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos;

depósitos de produtos químicos e produtos perigosos.

20) Turismo:

complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e

autódromos.

21) Atividades diversas:

parcelamento do solo;

distrito e pólo industrial.

22) Atividades agropecuárias:

projeto agrícola;

criação de animais;

projetos de assentamentos e de colonização.

23) Uso de recursos naturais:

silvicultura;

exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos

florestais;

atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna
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silvestre;

utilização do patrimônio genético natural;

manejo de recursos aquáticos vivos;

introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas;

uso da diversidade biológica pela biotecnologia.”
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ANEXO 6

DISPOSITIVOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A - Fluxograma com os principais passos do licenciamento do órgão ambiental

do Ceará;

B - Fluxograma utilizado na Bahia destacando as quatro etapas básicas;

C - Fluxograma descrito na Resolução CONAMA 237/97 para as atribuições do

IBAMA;

D - Atividades do licenciamento ambiental para termelétrica a gás natural;

E - Diagrama do EIA identificando os critérios de avaliação de impactos

ambientais;

F - Esquematização da AIA desde a caracterização do empreendimento até a

emissão da LO e posterior acompanhamento, destacando as fases que facultam

a participação pública;

G - AIA ressaltando os principais componentes do processo;

H - Fluxograma sugerindo uma seqüência de ações na escolha do local

adequado para monitoramento das atividades e um empreendimento;

I - Esquema para recuperação de áreas degradadas com os procedimentos

rotineiros empregados no controle de fontes de poluição;

J- Viabilização ambiental de projetos de geração termelétrica a gás natural,

representada em dois grupos de atividades, onde se localiza o licenciamento

ambiental garantindo a participação pública e ação do Ministério Público, quando

couber;

K - Estudo de Análise de Riscos com as etapas empregadas na geração

termelétrica a gás natural;
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L - Normas para licenciamento ambiental das atividades de extração mineral

classe II - areia, argila e cascalho - no Estado de Minas Gerais, nas quais se

observa os tipos de licenças e a respectiva documentação necessária;

M - Diagrama do EIA utilizado no Canadá;

 N - Documentação exigida para processos de licenciamento ambiental de

projetos de assentamentos de reforma agrária;

O - Licenciamento ambiental de projetos de irrigação da categoria C - área

superior a 100 ha, destacando-se o PCA solicitado para todas as fases do

empreendimento;

P – Roteiro de fiscalização da CMA com 4 fases, para aplicação em atividades

    industriais no RN.
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ANEXO 7

ORGANOGRAMAS

1 - 1978: Fundação Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – IDEC.

2 - 1988: Fundação Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – IDEC.

3 - 1998: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio

Grande do Norte – IDEC.

4 - 1999: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio

Grande do Norte – IDEMA.

5 -1983: Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente -

CECTEMA/Coordenadoria do Meio Ambiente – CMA.

6 -1996: Sistema Estadual de Controle e Preservação do Meio Ambiente do Rio

Grande do Norte – SISNEMA.
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ORGANOGRAMA 1

Fundação Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – IDEC, 1978

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO – FINANCEIRO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA - FINANCEIRA

SERVIÇO DE
PESSOAL

SERVIÇO DE
ADMINSTRAÇÃO

GERAL

SERVIÇO DE
FINANÇAS E

CONTABILIDADE
CHEFE CHEFE CHEFE

SETOR DE
PATRIMÔNIO

SETOR DE
MATERIAL E

ALMOXARIFADO
TESOURARIA

ENCARREGADO ENCARREGADO ENCARREGADO

SETOR DE
SERVIÇOS

AUXILIARES

SETOR
TRANSPORTE

SETOR
REPROGRAFIA

ENCARREGADO ENCARREGADO ENCARREGADO

IPLAN
INST. DE

PLANEJAMENTO

INOR
INST.DE

ORÇAMENTOS

IDUR
INST. DE DESENVOLV.
 URBANO E REGIONAL

IPEQ
INST. DE PESQUISA

IEI
INST.ESTATÍSTICA E

INFORMAÇÕES

IRH
INST. DE RECURSOS

HUMANOS
SUPERINTENDENTE SUPERINTENDENTE SUPERINTENDENETE SUPERINTENDENTE SUPERINTENDENETE SUPERINTENDENTE

ORGANOGRAMA 2

CONSELHO
CURADOR
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Fundação Instituto de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – IDEC, 1988

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO
CURADOR

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente

Diretor Administrativo
Financeiro

ASSESSORIA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

SET.
PATRIMÔNIO

SET. MAT. /
ALMOXARIF.

SET. SERV.
AUXILIARES

SET.
TRANSPORTE

SET.
REPROGRAFIA

ENCARREGADO ENCARREGADO ENCARREGADO ENCARREGADO ENCARREGADO

IPLAN
Instit. De

Planejamento

INCR
Instituto de
Orçamento

IDUR
Inst. Desenv.
Urb. e Reg.

IPEQ
Isnt.de

Pesquisas

IEI
Inst. Estatist. e

Inf.

IRH
Inst. Recurs.

Humanos

Superintendente superintendente superintendente superintendente superintendente superintendente

SERV. DE
PESSOAL

CHEFE

SERVIÇO
ADMINIST.

GERAL

CHEFE

SERV.
FINAN. E
CONTAB.

CHEFE

SETOR DE
TESOURARIA

ENCARREGADO
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ORGANOGRAMA 3
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte –IDEC, 1998

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL

SECRETARIA
EXECUTIVA

DIRETORIA TÉCNICA DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA

COORDENADORIA
DE MEIO

AMBIENTE

COORDENADORIA
DE ESTATÍSTICA E

INFORMAÇÕES

COORDENADORIA
DE  ESTUDOS E

PESQUISA

SUBCOORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUBCOORDENADORIA
DE RECURSOS

HUMANOS

SUBCOORDENADORIA DE
DESENV. FLORESTAL

SUBCOORDENADORIA
DE FINANÇAS E

CONTABILIDADE

SETOR DE SERVIÇOS
AUXILIARES

SETOR DE
TRANSPORTE

SUBCOORDENADORIA DE
LICENCIAMENTO E

CONTROLE AMBIENTAL

SUBCOORDENADORIA
DE ADMINISTRAÇÃO

GERAL

SUBCOORDENADORIA DE
GERENCIAMENTO
COSTEIRO

SETOR DE
PATRIMÔNIO E

ALMOXARIFADO
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ORGANOGRAMA 4
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA,1999

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA GERAL

        
SECRETARIA EXECUTIVA

DIRETORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

UNIDADE INSTRUMENTAL DE FINANÇAS
E CONTABILIDADE

UNIDADE INSTRUMENTAL DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL

GRUPOS
AUXILIAR DE

RECURSOS
HUMANOS

GRUPO AUXILIAR
DE ADMISTRAÇÃO

GERAL

COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE COORDENADORIA DE ESTUDOS
SÓCIO-ECONÔMICOS

SUBCOORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SUBCOORDENADORIA DE
LICENCIAMENTO E

CONTROLE AMBIENTAL

SUBCOORDENADORIA
DE GERENCIAMENTO

COSTEIRO
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PROJETOS ESPECIAIS

EST. DE ÁREAS C/
RISCOS  DE
DEGRADAÇÃO
ENG. DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS

MONITORAMENTO
DOS CURSOS
D’ÁGUA

FISCALIZAÇÃO
ANÁLISE DE  PROJETO
LICENCIAMENTO
(LP.LI.LO)

INDÚSTRIAS
LOTEAMENTOS
CONJ.
HABITACIONAIS

ELABORAÇÃO EIA/RIMA

CECTEMA

PLENÁRIO
(composição)

SEPLAN
CMA

SECRET.EXECUT.

C.M.A
ATRIB.EXEC

ASSESSORIA DE
DIREITO AMBIENTAL

SECRETARIA
GERAL

SETOR
CONTROLE

AMBIENTAL

SETOR
LABORATÓRIO

SETOR
PRESERVAÇÃO

AMBIENTAL

CÂMARAS
TÉCNICAS

CIÊNCIA E
TECNOLOGIA UFRNCDIFUND IDEC CAERN FIERN CDM EMATER-RN EMPARN

MEIO
AMBIENTE CAERN IBDF SEC. SAÚDE UFRN SEMPLA ESAM EMATER-RN

ASSEMB.LEG.
ESTADO

CNPq UFRN

FIERN SEMA

SECRETÁRIO
AGRICULTURA

SECRETÁRIO
INDUST.COM

SECRETÁRIO
SAÚDE

SECRETÁRIO
EDUCAÇÃO

SECRETÁRIO
SEPLAN

SECRETÁRIO
TRANSPORTES

ESAM
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ÓRGÃO SUPERIOR
CONEMA

ÓRGÃO CENTRAL
SEPLAN - RN

ÓRGÃO EXECUTOR
IDEC

UNIDADE ADMINISTRATIVA
CMA

ÓRGÃOS SETORIAIS
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA E

INDIRETA E FUNDAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS

ÓRGÃOS LOCAIS
ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS

CONEMA: Conselho Estadual de Meio Ambiente
SEPLAN: Secretaria de Estado de Planejamento e Finanças
IDEC: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do RN
CMA: Coordenadoria do Meio Ambiente

ORGÃOS SETORIAIS:
SERHID – Secretaria de Estado de Recursos Hídricos
SECD – Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desportos
SETUR – Secretaria de Estado de Turismo
SAAB – Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (EMATER, ITERN, EMPARN)
SSP – Secretaria de Estado de Saúde Pública
STOP – Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (CAERN)

ÓRGÃOS LOCAIS
CODEMAS – Conselhos de Defesa Municipal do Meio Ambiente
FUNDAÇÃO ECO-NATAL

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                


