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RESUMO 
 

A Constituição Federal tem como princípio o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e o dever de protegê-lo para a presente e as futuras 
gerações. Esse dever não cabe apenas ao Estado, mas a toda a sociedade. O 
instituto da participação popular no licenciamento ambiental é uma das formas de 
por este princípio em prática. Entretanto, vê-se na realidade que tal princípio é 
negligenciado. Seja pelo processo de licenciamento em si, seja pela ausência ou 
mesmo pela falta de informação da população a respeito dos impactos das 
atividades a serem licenciadas. Este cenário afeta principalmente as camadas em 
maior situação de vulnerabilidade socioambiental, gerando cada vez mais 
desigualdade de injustiça ambiental. Através do estudo de caso concreto sobre o 
licenciamento do Terminal Portuário de Macaé – TEPOR, este trabalho procura 
analisar maneiras de fortalecimento da participação popular qualificada no 
licenciamento ambiental. 
 
Palavras-chave: Licenciamento Ambiental. Direito Ambiental. Participação Popular. 
Macaé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The Brazilian Federal Constitution has as its principle the right to the ecologically 
balanced environment and the duty to protect it for present and future generations. 
This duty isn‘t only of the State, but also of the whole of society. The institute of 
popular participation during the environmental licensing process is one way of putting 
the aforementioned principle into practice. However, it can be noticed that the right to 
an ecologically balanced environment is neglected, either by the licensing process 
itself or even by the absence or lack of information of the population regarding the 
impacts of the activities that must be licensed. This scenario mainly affects the strata 
of society that have a greater degree of socio-environmental vulnerability, triggering 
more and more inequalities and environmental injustice. Based on the foregoing, by 
studying a specific case about the terminal licensing of the Port Terminal of Macaé - 
TEPOR, this academic work seeks to analyze ways of strengthening qualified 
popular participation in environmental licensing. 
 
Keywords: Environmental Licensing. Environmental Law. Popular Participation. 
Macaé. 
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INTRODUÇÂO 
 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado pela 

Constituição Federal como direito fundamental do indivíduo. Sua proteção, por sua 

vez, é um dever do Estado e do cidadão. O processo de licenciamento ambiental, 

instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, é um dos instrumentos estatais 

para garantir a preservação do meio ambiente. O mesmo prevê que poderá haver a 

oitiva de cidadãos através de Audiências Públicas, efetivando, segundo a lei, a 

participação popular. Além disso, o controle social deste processo pode ser exercido 

pela sociedade civil organizada, através dos Conselhos de Meio Ambiente.  

Tais mecanismos de participação em sua maioria se mostram ineficazes na 

tutela do meio ambiente, muitas vezes pela ausência das pessoas a serem 

impactadas nas audiências públicas. Essa ineficácia pode ocorrer também pela falta 

de informação adequada durante o licenciamento acerca dos possíveis impactos, 

gerando, por vezes, grande público nas audiências, mas não um processo 

qualificado de participação. Em Macaé, o discurso de ―salvação do município‖ por 

meio de um empreendimento atraiu um recorde de público para as audiências 

públicas do Terminal Portuário de Macaé – TEPOR, transformando-as numa ―briga 

de torcidas‖ entre quem era ―a favor do progresso‖ e ―contra o progresso‖ e 

dificultando a análise adequada dos impactos e definição de condicionantes por 

meio da oitiva da população a ser impactada. 

Como se pode garantir que a sociedade participe efetivamente do processo 

de licenciamento ambiental, incidindo sobre as decisões de forma qualificada? De 

quem deve ser a responsabilidade pela prestação da informação sobre os possíveis 

impactos, de forma acessível e isenta, no âmbito do licenciamento ambiental?  

Essa responsabilidade precisa ser compartilhada entre Estado, empreendedor 

e sociedade civil, partindo prioritariamente do Estado, que poderá falar da forma 

mais isenta possível, bem como promover políticas públicas de educação ambiental 

e formação da cidadania ambiental. A simples disponibilização do EIA/RIMA não se 

mostra suficiente, devido aos termos técnicos para sanar eventuais dúvidas da 

população sobre os empreendimentos.  

O presente trabalho pretende buscar alternativas para a efetividade do 

princípio da participação no licenciamento, de forma qualificada e democrática, 
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visando à garantia da promoção de igualdade e justiça ambiental, bem como o 

desenvolvimento sustentável. Para tal, será utilizado como base o estudo de caso 

concreto sobre o processo de participação e controle social na obtenção de licença 

prévia concedida pelo INEA ao TEPOR, bem como as bases doutrinárias e 

normativas do licenciamento ambiental e da participação popular. 

O método utilizado para a fundamentação teórica do licenciamento ambiental, 

bem como dos instrumentos de participação e controle social tanto na União, quanto 

nos Estados e Municípios, é a realização da pesquisa doutrinária e normativa. 

Utilizada também para balizar a análise crítica. Já o estudo do caso concreto 

ocorrerá pela apresentação das manifestações disponibilizadas pelo INEA, bem 

como da participação empírica nas reuniões do COMMADS e nas Audiências 

Públicas realizadas como parte integrante do licenciamento, além de textos de 

ambientalistas e acadêmicos a respeito dos impactos ambientais sofridos por Macaé 

em decorrência da indústria do Petróleo. 

O primeiro capítulo deste trabalho tratará sobre as bases normativas e 

doutrinárias do processo de licenciamento ambiental, suas características, os tipos 

de licença ambiental e como o mesmo é exercido pela União, pelo Estado do Rio de 

Janeiro e pelo Município de Macaé. 

Em seguida, o segundo capítulo apresentará a participação popular no 

processo de licenciamento, suas bases normativas e quais os instrumentos a 

disposição da população. Falará também dos Conselhos de Meio Ambiente e das 

audiências públicas no licenciamento. Por último, será feita uma análise crítica das 

estratégias para desmobilização social e de que forma o Estado e a sociedade civil 

podem criar alternativas a essas estratégias, através da articulação dos movimentos, 

das políticas públicas de educação ambiental e da Lei de acesso à informação. 

Por fim, o terceiro capítulo trará o estudo de caso concreto, a partir da análise 

do processo de licenciamento do TEPOR, da apresentação dos impactos já vividos 

pelo município de Macaé e da participação dos movimentos ambientalistas da 

cidade no processo, através das atas de reuniões do COMMADS e das audiências 

públicas realizadas em 15 de janeiro e 16 de julho de 2014. 

 Através deste estudo, pretende-se ampliar as bases para melhor 

compreensão sobre o processo participativo no licenciamento ambiental, 
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contribuindo, dessa forma, para o aprofundamento da democracia no processo e na 

definição de medidas compensatórias e mitigadoras, fundamentais para que se 

alcancem justiça socioambiental e o desenvolvimento de forma sustentável. 
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1. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

O procedimento de licenciamento ambiental é parte importante de nosso 

ordenamento jurídico, no que concerne à administração pública, ao direito e à gestão 

ambiental. Através deste procedimento, o Poder Público pode garantir e verificar a 

adequação dos empreendimentosseja eles públicos ou privados, à Política Nacional 

do Meio Ambiente (Lei nº 6938/81). 

A PNMA1 institui como principal objetivo ―a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana‖Para que esse objetivo seja 

efetivado, um dos principais instrumentos de tal lei é o ―licenciamento e revisão das 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras‖. 

A Constituição Federal de 1988 ratifica esse objetivo, ao estabelecer que o 

Poder Público deva defender e preservar o meio ambiente, classificado pela Carta 

Magna como ―bem de uso comum do povo‖. A defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado se encontra preceituada na CF, em seu artigo 170, IV, 

como um dos princípios da ordem econômica nacional.  

É necessário que o Poder Público tenha meios de controle a fim de garantir 

o uso racional de recursos naturais, de modo que não haja prejuízos irreversíveis 

aos ecossistemas e possibilitando a preservação dos mesmos para as presentes e 

futuras gerações.  

Entretanto, o Estado deve ponderar entre o direito ao desenvolvimento e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. A legislação não preconiza um em 

detrimento de outro, ao contrário.Ambos devem se complementar, de forma que o 

desenvolvimento econômico traga proteção ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e vice-versa. 

O licenciamento ambiental não significa um entrave à atividade econômica. 

Ao contrário, é através do mesmo que o Poder Público pode avaliar, em termos 

ambientais, as consequências positivas e negativas da implantação de 

empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras, decidindo pela sua 

                                                      
1
BRASIL. Política Nacional de Meio Ambiente. Brasília, Distrito Federal. Publicada no Diário Oficial da 

União em 02/09/1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm> Acesso 
em 10/10/2016. 
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autorização ou não e formulando as exigências cabíveis para a minimização de 

impactos negativos e maximização de impactos positivos, sejam eles ambientais ou 

socioeconômicos, através de medidas de compensação e mitigação ambiental. 

Trata-se, portanto, de um instrumento de controle da Administração Pública, 

não tendo propósito de impedir a exploração econômica dos recursos ambientais, 

mas, sim, compatibilizá-la com a proteção ao meio ambiente, como rezam a 

Constituição e a PNMA. 

O licenciamento ambiental é obrigatório para a ―construção, instalação, 

ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental‖, conforme artigo 10 da Lei nº 6938/812. 

Cabendo sanções a quem não requerer tal procedimento, de acordo com o artigo 60 

da referida lei. 

 

1.1 NATUREZA JURÍDICA DO LICENCIAMENTO E DA LICENÇA AMBIENTAL 

 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, conforme dita 

a Resolução nº 237/97 do CONAMA, onde será concedida ou não a licença 

correspondente àquela etapa (Licença Prévia, de Instalação ou de Operação). O 

licenciamento ambiental é um encadeamento de atos administrativos, sendo, 

portanto, procedimento administrativo e não ato administrativo simples.  

Ana Luísa Celino Coutinho e Talden Farias3, em seu artigo ―Natureza 

Jurídica da Licença Ambiental‖, partem do conceito do Poder de Polícia exercido 

pela Administração Pública para definirem a natureza jurídica do licenciamento 

ambiental.  

Segundo os autores, ―Numa acepção mais restrita, poder de polícia seria a 

atividade administrativa que equivale ao poder de restringir e condicionar a liberdade 

e a propriedade‖. Sendo assim, o licenciamento ambiental é uma das manifestações 

do poder de polícia da Administração Pública, na qual a mesma, através deste 

                                                      
2
BRASIL. Política Nacional de Meio Ambiente. Brasília, Distrito Federal. Publicada no Diário Oficial da 

União em 02/09/1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm> Acesso 
em 10/10/2016. 
3
COUTINHO, Ana Luísa Celino; FARIAS0, Talden. Natureza Jurídica da Licença Ambiental. Prim@ 

Facie: Revista da Pós-graduação em Ciências Jurídicas, João Pessoa, v. 4, n. 6, p. 86-107, jan./jun. 
2005. Disponível em: <periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/primafacie/article/view/4508>. Acesso em: 20 
out. 2016. p. 93. 
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procedimento, exerce o princípio da supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado, condicionando o exercício dos direitos do cidadão ao bem estar 

coletivo. 

Muito se discute, entretanto, acerca da natureza jurídica da licença 

ambiental enquanto ato que encerra tal procedimento administrativo. Se a mesma 

tem caráter de licença, propriamente dita, de autorização administrativa ou mesmo 

de permissão.  Tal discussão é fundamental, visto que essa definição pode implicar 

no nascimento ou perda de direitos subjetivos para o requerente perante a 

Administração Pública. 

O conceito legal de licença ambiental também é dado pela resolução nº 

237/97 do CONAMA, em seu artigo 2, II4: 

 
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.

5 
 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo6 defende a concessão de licença ambiental 

como um ato discricionário da Administração Pública, haja vista o EIA (Estudo de 

Impacto Ambiental) não oferecer respostas objetivas e simples sobre os impactos 

causados pelo empreendimento a ser licenciado. Para ele, a análise entre impactos, 

condicionantes, compensatórias e mitigadoras são frutos de interpretação, não de 

formalismo simplório, sem teor ou conteúdo interpretativo. Logo, segundo o autor, é 

possível a outorga de licença ambiental mesmo que o estudo prévio de impacto 

ambiental seja desfavorável à mesma.  

Este entendimento, entretanto, não é consensual entre doutrinadores de 

Direito Ambiental, como será tratado abaixo. 

Daniel Roberto Fink7defende o entendimento da licença no sentido atribuído 

                                                      
4
BRASIL. Resolução CONAMA nº 237/1997. Brasília, Distrito Federal. Publicada no Diário Oficial da 

União em 22/12/1997. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html> 
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6
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2017. p. 196-198. 
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FINK, Daniel Roberto; JR, Hamílton Alonso; DWALIBI, Marcelo. Aspectos jurídicos do licenciamento 
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pelo direito administrativo. A mesma resulta de um direito subjetivo do interessado, 

que precisa preencher alguns requisitos previstos em lei para sua obtenção. ―Daí 

decorre que a Administração não pode negá-la quando o requerente satisfaz todos 

esses requisitos. Trata-se, portanto, de um ato administrativo vinculado‖. Essa 

concepção refuta a ideia de discricionariedade deste ato administrativo, afastando a 

classificação enquanto autorização ou permissão administrativa. 

Para Luís Paulo Sirvinskas8, ―a licença ambiental é a outorga concedida pelo 

Poder Público a quem se pretende exercer uma atividade potencialmente nociva ao 

meio ambiente‖. O autor, ao definir a natureza jurídica da licença ambiental, faz uma 

distinção dos conceitos de licença para o direito administrativo e para o direito 

ambiental.  

No direito administrativo, a licença tem caráter de definitividade, podendo ser 

revogada por interesse público relevante, mediante pagamento de indenização, 

enquanto a autorização e a permissão são concedidos a título precário, podendo ser 

revogadas a qualquer tempo, sem qualquer indenização cabível. Já no direito 

ambiental, a licença tem prazo de validade pré-estabelecido, devendo este ser 

observado. Findo o prazo, o interessado deve requerer a renovação da licença, 

conforme artigo 18, §4º da Resolução CONAMA nº 237/1997. Isto ocorre para que se 

possa acompanhar periodicamente as atividades da empresa e se as mesmas estão 

em conformidade com as normas do direito ambiental.  

A licença pode ser revogada se a empresa ou atividade estiver causando 

danos ao meio ambiente ou à saúde humana. Já a autorização e a permissão podem 

ser revogadas a qualquer tempo pela administração pública, devido a interesse 

público relevante, ou descumprimento das normas legais, diferentemente da licença 

que, como citado acima, possui prazo preestabelecido de renovação ou cassação. 

Portanto, para o autor9:  

 
A licença ambiental não pode ser considerada mera autorização ou 
permissão nos termos do direito administrativo. Ela é espécie de ato 
administrativo negocial, concedido pela Administração Pública por prazo 
determinado, podendo ser revogado se a empresa ou atividade estiver 
causando prejuízo à saúde humana, danos ao meio ambiente ou descumprir 
as determinações legais ou regulamentares. 
 

As classificações acima, utilizadas de forma cerrada, podem apresentar 

                                                      
8
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problemas, na busca de se entender e aplicar corretamente a licença ambiental, uma 

vez que caracterizar a licença ambiental como ato discricionário pode gerar 

insegurança jurídica e caracterizá-la como ato vinculado, entretanto, colocaria em 

risco o direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado.  

Ana Luísa Celino Coutinho e Talden Farias10 optam pelo entendimento de 

que a licença ambiental é enquadrada como um ato administrativo próprio, podendo 

ser vinculado ou discricionário, sendo que essa discricionariedade é técnica, 

baseada no resultado dos estudos ambientais. 

 
Em outras palavras, a delimitação da natureza jurídica deverá ser feita de 
acordo com o caso prático, pois, a depender da situação, a licença 
ambiental de um determinado tipo de empreendimento poderá ser 
autorização administrativa ou licença administrativa. Se os estudos 
ambientais referendarem a concessão da licença ambiental, por estar a 
atividade perfeitamente adequada à legislação e às normas administrativas 
ambientais, tratar-se-á de uma licença administrativa. Mas, se houver falhas 
ou omissões por parte dessa atividade, e ainda assim a Administração 
Pública apostar na adequação da mesma, como não se terá gerado nenhum 
direito subjetivo, ter-se-á uma autorização administrativa.

 

 
 A licença ambiental, portanto, pode assumir caráter discricionário ou 

vinculado, a depender das condições de sua concessão. Há que se lembrar de que 

na administração pública, nem toda decisão é apenas técnica. Ela pode ter 

interesses políticos ou econômicos, que podem ser priorizados em detrimento dos 

critérios técnicos. Um empreendimento pode, assim, ser licenciado mesmo que seu 

EIA alerte para uma série de riscos de impactos ambientais, pois, a partir de critérios 

políticos ou econômicos, se entendeu que o mesmo pode ser importante para o 

desenvolvimento local, regional ou nacional. 

 

1.2 ETAPAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

O Procedimento de Licenciamento Ambiental divide-se em três etapas, onde 

em cada uma delas é analisada a concessão de licença específica para cada fase de 

instalação e atividade do empreendimento. Cada um dessas etapas, elencadas no 

artigo 8º da Resolução CONAMA nº 237/1997 e em consonância com o artigo 19 do 

Decreto nº 99.274/1990, serão tratadas oportunamente abaixo. São elas, a Licença 
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2005. Disponível em: <periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/primafacie/article/view/4508>. Acesso em: 20 
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Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO).  

Importante ressaltar que é necessária a obtenção das três licenças para que 

haja pleno funcionamento da atividade. A fase anterior sempre condiciona a 

posterior. Desta forma, se a LP for negada, por exemplo, o processo se encerra, não 

sendo possível o requerimento da LI ou da LO para tal atividade. Antônio Inagê de 

Oliveira11 define o procedimento da seguinte forma: ―[...] embora, do ponto de vista 

ambiental, cada uma das licenças tenha sua função imprescindível, nota-se que o 

licenciamento ambiental é um único procedimento administrativo, dividido em três 

etapas‖ [grifo do autor]. Será tratado abaixo sobre as três licenças, separadamente. 

 
1.2.1 Licença Prévia (LP) 

 

Conforme o inciso I do artigo 8º da Resolução CONAMA nº 237/199712, a 

Licença Prévia é ―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‖. 

A Licença Prévia é o alicerce do licenciamento ambiental. É nessa fase que 

se analisam, de forma mais profunda, as principais consequências da implantação e 

operação do empreendimento ao meio ambiente e a viabilidade, do ponto de vista 

socioambiental. Logo, a licença prévia, sob o aspecto da proteção ambiental, avulta 

sobre as demais, pois ela é que determinará a localização do empreendimento, bem 

como autoriza o planejamento para a instalação do mesmo. 

É nessa fase que são exigidos o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e 

o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), em atendimento ao artigo 225, § 1º, inciso 

IV da CF. Importante lembrar que os estudos de impactos ambientais são exigidos 

anteriormente a instalação do projeto. Para atividades já instaladas ou em operação, 

não há exigibilidade de EIA/RIMA, mas sim de outros instrumentos de avaliação de 

impactos ambientais que não possuam caráter prévio.  

A partir da entrega, por parte do empreendimento, do EIA/RIMA ao órgão 

ambiental, dá-se início à análise da viabilidade daquele empreendimento naquele 
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OLIVEIRA, Antônio Inagê De Asis. Introdução à legislação brasileira e licenciamento ambiental.  Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2005.p. 361-362. 
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local, verificando-se os impactos sociais, além dos ambientais, bem como a 

magnitude destes impactos, em conjunto com outros órgãos ambientais de esferas 

competentes, bem como órgãos e entidades setoriais e a sociedade civil, através de 

audiência pública, quando é o caso.  

Após a análise, são formuladas as medidas compensatórias e mitigadoras 

para que aquele empreendimento seja viável social e ambientalmente, minimizando 

impactos negativos e maximizando impactos positivos que o empreendimento possa 

trazer consigo. Aprovando-se, assim a localização e concepção do empreendimento 

e estabelecendo as condições a serem atendidas nas próximas fases do 

licenciamento. 

Segundo artigo 18, inciso I da Resolução CONAMA nº 237/9713, o prazo de 

vigência da LP ―deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 

elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou 

atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.‖ Este prazo pode ser 

prorrogado, desde que não ultrapasse o limite de 5 (cinco) anos. 

 

1.2.2 Licença de Instalação (LI) 

 

Concedida a licença prévia, que atesta a viabilidade ambiental do 

empreendimento a ser instalado, deve-se requerer a Licença de Instalação (LI), ao 

órgão ambiental. A mesma ―autorizaa 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‖ (Resolução CONAMA 237/1997, art. 8º, II) 14. 

Sendo assim, nessa fase, já se inicia o cumprimento das medidas de 

compensação e mitigação de impactos que foram previstas pelo órgão ambiental 

licenciador. Se tais não forem cumpridas na forma estabelecida, a licença poderá ser 

suspensa ou cancelada, conforme artigo 19, I da Resolução CONAMA nº 237/97. 

Já o prazo da LI, assim como na LP, deverá ser no mínimo, o estabelecido 

pelo cronograma, desta vez de instalação do empreendimento ou atividade, podendo 
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ser prorrogado, mas não superior a 6 (seis) anos, conforme inciso II do artigo 18 da 

Resolução nº 237/97 do CONAMA. 

 

1.2.3 Licença de Operação (LO) 

  

Terminada a instalação da atividade ou empreendimento, é necessária a 

Licença de Operação (LO), que ―autoriza 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‖ (Resolução CONAMA 237, 1997, art. 8, III),15 ou seja, a etapa final do 

licenciamento ambiental autoriza o funcionamento da atividade em si,depois de 

verificado o cumprimento das licenças anteriores. 

A LO pode durar entre 4 e 10 anos, conforme inciso III do artigo 18 da 

Resolução nº 237/97 do CONAMA, podendo ser aumentado (nunca superior a 10 

anos), ou diminuído o prazo, através de decisão motivada do órgão ambiental, após 

avaliação de desempenho ambiental do empreendimento ou atividade (§ 3º).  

Pelo menos 120 dias antes de findar o prazo de concessão da licença, deve 

ser feito pedido para renovação da mesma, ficando o prazo automaticamente 

prorrogado até a manifestação do órgão ambiental sobre a manutenção ou não da 

LO (§ 4º). 

 

1.3 COMPETÊNCIAS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Primeiramente, é importante lembrar que no Brasil, o licenciamento 

ambiental é único. Tal preceito já vigorava através da Resolução CONAMA nº 

237/1997 (art. 7º) e foi sacramentado com a nova Lei Complementar que regula o 

licenciamento ambiental no país (LC nº 140/2011). Sendo assim, cada 

empreendimento ou atividade é licenciado por apenas um ente federativo. 

A competência administrativa para a proteção do meio ambiente encontra-

se, inicialmente, ordenada no artigo 23 da CF16, que trata da competência comum 
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entre os entes da federação (União, Estados e Municípios): 

 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
[...] 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
[...] 
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação 
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em 
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional.[grifo nosso] 
 

O aditamento de leis complementares, entretanto, não ocorreu com a 

eficiência devida, fazendo com que, durante vários anos, a competência para fins de 

proteção ao meio ambiente fosse alvo de discussões entre doutrinadores, 

jurisprudência e, principalmente, entre os entes federativos, que, muita das vezes, 

empurravam encargos para outros entes, alegando não se tratar de sua 

competência.  

A Lei nº 6.938/8117 encarregava aos órgãos integrantes do SISNAMA a 

atribuição de conceder licenças ambientais. Versava a mesma, em seu artigo 10º, 

que a competência licenciadora, era exercida prioritariamente por órgão estadual 

competente e, em caráter supletivo, pela União. O § 4º, no entanto, passou a delegar 

ao IBAMA a competência para licenciamento de ―atividades de obras com 

significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.‖ Este critério, 

adotado em 1989, através da Lei nº 7.804, era subjetivo, pois não dizia de forma 

clara o que deve se entender por ―significativo impacto ambiental‖ e qual é o âmbito 

regional compreendido pela norma. 

A Resolução CONAMA nº 237/9718, em seu artigo 4º, procurou esclarecer o 

§4º do artigo 10º da PNMA, além de incluir os municípios no rol de competências 

para exercer o licenciamento ambiental, ajustando, assim, ao dispositivo 

constitucional que distribuiu tal competência de forma comum aos entes federativos. 

A questão, entretanto, continuava dúbia.  
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Segundo Antônio Inagê de Assis Oliveira19, a resolução deixou de 

contemplar expressamente obras e atividades de evidente interesse da União 

definidas em lei, como no caso dos complexos petroquímicos e cloroquímicos, bem 

como das instalações nucleares, nos termos da Lei nº 6.938/81, artigo 9º, §2º. Aduz 

ainda o autor, que o principal equívoco da resolução se encontra ―na interpretação 

do que seja significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, e no 

licenciamento das atividades de lavra, benefício, transporte e armazenamento de 

material nuclear.‖ A Resolução CONAMA nº 237/97, portanto, apesar de esclarecer 

algumas questões, acabou por criar novas contradições, principalmente a respeito da 

atuação dos municípios. 

Em dezembro de 2011, a Lei Complementar nº 140 foi editada, visando 

acabar definitivamente com os conflitos entre os órgãos ambientais integrantes do 

SISNAMA, no que diz respeito ao licenciamento ambiental. A mesma regulamenta o 

artigo 23 da CF, visando à cooperação entre os entes federativos nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção 

do meio ambiente, bem como modifica a Lei nº 6.938/81. Alterou também a 

atribuição de licenciamento ambiental e fiscalização dos órgãos ambientais, não 

impondo qualquer limitação à competência. A lei ainda definiu os conceitos de 

atuação supletiva e subsidiária dos órgãos da federação em seu artigo 2º, bem como 

definiu de forma exemplificativa, os instrumentos de cooperação institucional de que 

esses órgãos podem fazer uso (art. 4º). 

A referida lei foi alvo de controvérsias, principalmente pela questão da 

competência municipal para licenciamento e fiscalização. Segundo José Fernando 

Vidal de Souza20, muitos municípios não possuem estrutura e corpo técnico 

suficiente para exercer tal competência, aumentando o índice de ações de 

improbidade administrativa decorrentes de procedimentos de licenciamento 

ambiental. Para ele o cenário indica que os problemas ambientais serão ampliados 

se o licenciamento ambiental ficar exclusivamente nas mãos do município ou do 

estado sem fiscalização adequada.  

Segundo o mesmo, ―a intenção da LC 140/11 não é outra senão a de diluir e 
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transferir responsabilidades para os entes federativos menos capacitados do ponto 

de vista técnico‖. A saída seria adotar posturas que favorecessem a maior 

fiscalização por parte da sociedade civil organizada e do Ministério Público, 

buscando evitar ou atenuar eventuais danos que a autonomia estadual e municipal 

para exercer o licenciamento ambiental possa causar.  

Eduardo Fortunato Bim21 busca desmistificar tais críticas, afirmando que é 

necessária a leitura da LC nº 140/2011 ―prestigiando a intervenção do legislador e 

evitando interpretações retrospectivas‖. Segundo o autor, existe um mito de que a 

proteção ao meio ambiente seria mais eficaz, à medida que houvesse mais entes 

públicos licenciando o mesmo empreendimento ou exercendo a fiscalização e a LC 

nº 140/2011 estaria suprimindo a competência comum, vedando a atuação dos 

entes federativos na proteção do meio ambiente, o que não é permitido por 

legislação infraconstitucional. 

 Tal mito cria um cenário de resistência à lei que, na visão do autor, é 

equivocado, pois além de desprestigiar completamente o legislador, que também 

aplica e interpreta o texto constitucional, também ―imobiliza e torna absoluta uma 

determinada exegese constitucional, o que nem o próprio STF admite, uma vez que 

reconhece a possibilidade de que sobrevenha lei em sentido contrário a sua 

interpretação sobre determinado preceito constitucional‖ 22. 

Além disso, a LC nº 140/2011, em seu artigo 17, quanto à fiscalização de 

empreendimentos, estabelece que qualquer órgão pode atuar como fiscalizador, 

embora prevaleça auto de infração lavrado pelo órgão responsável pelo 

licenciamento ou autorização de tal empreendimento ou atividade. Eduardo Bim23 

nomeia de fiscalização colaborativa ou acautelatória a exercida pelos órgãos não 

detentores da atribuição do licenciamento. Já o órgão que a detém, exerce a 

fiscalização primária. 

 A Lei Complementar nº 140/2011 institui ainda a chamada Comissão Tripartite 

Nacional de Gestão Ambiental (CTN), criada por meio da Portaria nº 204 – MMA em 

2013 e formada paritariamente por representantes da União, Estados e Municípios, 

objetivando fomentar a gestão compartilhada e descentralizada entre os entes 

federativos, bem como propor as tipologias de empreendimentos e atividades que 
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serão objeto do licenciamento por parte da União, nos moldes do artigo 7º, alínea h, 

inciso XIV e parágrafo único da LC nº 140/2011.  

Foram estabelecidos ainda, em seu capítulo II, outros instrumentos de 

cooperação, tais como consórcios públicos, convênios, acordos de cooperação 

técnica, dentre outros, além das Comissões Tripartites Estaduais e da Comissão 

Bipartite do Distrito Federal. Pode haver ainda delegações da execução de ações 

administrativas de um ente federativo a outro.   

   

1.3.1 Licenciamento Ambiental na União 

 

Com o aditamento da Lei Complementar 140/201124, a competência da 

União para o licenciamento ambiental passou a ser regulada por seu artigo 7º, que 

estabelece como ações administrativas da União promover o licenciamento de 

atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos conjuntamente no 

Brasil ou em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental ou na zona 

econômica exclusiva, em terras indígenas, em UCs instituídas pela União, 

localizados ou desenvolvidos em mais de dois Estados brasileiros, de caráter militar 

(nos termos da LC nº 97/1999), destinados ao manuseio de material radioativo, que 

atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição da 

Comissão Tripartite Nacional (CTN).  

O parágrafo único estabelece que os empreendimentos localizados 

concomitantemente em áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira serão 

de atribuição da União apenas em casos previstos pela tipologia estabelecida pela 

CTN, considerados critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade. 

Para atender ao disposto na alínea ―h‖ e no parágrafo únicodo artigo 

transcrito acima, foi criada a Comissão Tripartite Nacional em 2013 e, através de 

articulação entre IBAMA, CTN, MMA e ABEMA, foi promulgado em 2015 o Decreto 

nº 8.437/2015, que estabelece as tipologias de licenciamento ambiental que serão 

licenciadas pela União. Tal articulação girou em torno principalmente dos 

empreendimentos de grande porte, por serem mais conflituosas e exigirem rigorosa 

especialização técnico-científica no decorrer do processo de licenciamento. 
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A LC nº 140/2011 traz algumas diferenças com relação à Resolução 

CONAMA nº 237/1997. A nova lei não menciona no caput do artigo 7º qual o órgão 

licenciador fará o procedimento, apenas que esfera de governo ele representará, ao 

contrário da resolução, que fazia menção expressa ao IBAMA. Sabe-se, entretanto, 

que o IBAMA é o único órgão executor do licenciamento em âmbito federal, cabendo 

ao ICMBIO a fiscalização em Unidades de Conservação e a autorização prévia de 

licenciamentos nas mesmas.  

A nova legislação tampouco menciona o critério da área de influência direta 

do impacto ambiental. Os demais preceitos da Resolução foram recepcionados pela 

nova Lei Complementar, permanecendo, portanto, os critérios: geográfico, de 

dominialidade, especificidade e da segurança nacional. 

A competência da União pode ser ainda supletiva nos casos do art. 2º e 15 

da LC nº 140/2011, isto é, quando o ente federativo (Estado ou Distrito Federal, nos 

termos do inciso I do art. 15, ou Estados e Municípios, nos termos do inciso III do art. 

15) não possuir órgão ambiental para exercer a atividade licenciadora ou Conselho 

de Meio Ambiente. Esta competência se estende, conforme art. 17 da LC, para a 

atividade fiscalizadora, bem como para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 

processo administrativo para a apuração de infrações. 

 

1.3.2 Licenciamento Ambiental no Estado do Rio de Janeiro 

 

A Lei Complementar nº 140/2011, em seu artigo 8º, inciso XIV, institui a 

competência estadual para licenciar atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 

porém, ao contrário da União e dos Municípios, a lei não expõe rol taxativo para 

exercício de tal competência, apenas exclui da atribuição estadual o que for disposto 

nos artigos 7º (ações da União) e 9º (ações dos Municípios). Os Estados possuem, 

portanto, competência residual para licenciar, ou seja, devem licenciar, por exclusão, 

aquelas atividades que não são de competência federal ou municipal. Poderão ainda 

ser de competência estadual ou distrital as atividades ou empreendimentos que 

forem delegados pela União, através de convênio ou instrumento legal, nos termos 

da Resolução CONAMA nº 237/1997. 

Sendo assim, permanece o que já se encontrava previsto na Lei nº 6.938/81, 

qual seja, a prevalência da competência licenciadora em órgão estadual, entretanto, 

deixa de prevalecer o rol taxativo disposto no art. 5º da Resolução CONAMA nº 
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237/1997. 

O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na implantação de um sistema 

estadual de licenciamento ambiental no Brasil. Este sistema permaneceu inalterado 

até a criação do INEA – Instituto Estadual do Ambiente, através da Lei Estadual nº 

5.101/2007. Tal órgão regula o licenciamento no estado nos dias de hoje, no lugar 

da FEEMA, antigo órgão estadual regulador.  

Atualmente, o SLAM – Sistema de Licenciamento Ambiental – é regido pelo 

decreto estadual 44.820/2014 e, além de exercer o instrumento da licença ambiental, 

também emite autorizações, outorgas de direito de uso de recursos hídricos, 

certidões, certificados e averbações de competência estadual. Tal decreto, em 

conjunto com normas específicas do INEA e resoluções do CONEMA (Conselho 

Estadual de Meio Ambiente), regula todo o processo de licenciamento ambiental no 

Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo ainda, quais empreendimentos estão 

sujeitos à competência estadual. 

A Resolução CONEMA nº 42/201225 estabelece as atividades ou 

empreendimentos que causam ou possam causar impacto ambiental local, fixando 

normas de cooperação federativa entre o Estado do Rio de Janeiro e os Municípios. 

Segundo tal resolução, a atividade não será considerada de impacto ambiental local 

quando: 

 
Parágrafo único: [...] 
I. sua área de influência direta ultrapassar os limites do Município.  
II. atingir ambiente marinho ou unidades de conservação do Estado ou da 
União, à exceção das Áreas de Proteção Ambiental.  
III. a atividade for listada em âmbito federal ou estadual como sujeita à 
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo relatório de 
impacto ambiental (RIMA). 

 
A mesma ainda estabelece os casos em que o Estado exercerá a 

competência supletiva perante o licenciamento de competência municipal, 

corroborando com o disposto na LC 140/2011, no art. 15, II, bem como estabelece o 

sítio eletrônico denominado ―Portal do Licenciamento‖, como um órgão integrante do 

SLAM, objetivando o acesso à informação sobre o licenciamento ambiental 

fluminense.  

 

                                                      
25

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Resolução CONEMA nº 42/2012.Rio de Janeiro. Publicada no 
Diário Oficial da União em 28/08/2012. Disponível em: 
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1.3.3 Licenciamento Ambiental no Município de Macaé 

 

Em 2007, com a criação do INEA pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro 

(Lei nº 5.101/2007), foi estabelecido que o órgão estadual pode promover a 

descentralização do licenciamento ambiental de atividades de baixo e médio impacto 

ambiental. Para tal, o município deveria atender algumas condições, quais sejam, 

conforme artigo 6º da lei supracitada, dispor de estrutura administrativa necessária 

para a execução do convênio, dando conhecimento ao público sobre os 

requerimentos de licenças, tenha implementado e em funcionamento o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, possua profissionais habilitados para a execução do 

licenciamento, bem como para exercer a fiscalização ambiental, disponha de 

legislação suplementar própria, plano diretor e tenha implantado o Fundo Municipal 

de Meio Ambiente. O artigo ainda permite a criação de consórcios entre municípios 

limítrofes para execução do licenciamento ambiental. 

  Sendo assim, foi criado o Programa de Descentralização do Licenciamento 

Ambiental do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover o 

licenciamento e fiscalização ambiental nos municípios do Estado. O programa, 

atualmente é regido pelo Decreto Estadual nº 42.440/2010, disciplinando a criação 

de convênios com os municípios para tal objetivo e atuando em conjunto com a 

Resolução INEA nº 12/2010, que dispõe sobre quais atividades e empreendimentos 

poderão ser transferidos aos municípios por meio de convênio. 

  Com o advento da LC nº 140/2011, que em seu art. 9º estabelece as 

competências dos municípios, foi criada pelo CONEMA a resolução nº 42/2012, que 

dispõe sobre as atividades potencialmente poluidoras e fixa normas de cooperação 

nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas 

à proteção do meio ambiente, como dito anteriormente.  

  O Município de Macaé dispõe de legislação acerca do licenciamento 

ambiental a nível municipal desde o ano de 2001, com o aditamento do Código 

Municipal de Meio Ambiente (LC nº 027/2001), que estabelece a Secretaria de 

Ambiente e Sustentabilidade (antiga Secretaria Municipal de Meio Ambiente) como 

órgão municipal licenciador. Visando regulamentar o licenciamento ambiental 

municipal, foi criado o Decreto Municipal nº 090/2002 (alterado pelo Decreto 

Municipal nº 177/2015). 

  Dispondo de legislação que regulamente o procedimento, bem como de corpo 
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técnico para tal e conselho de meio ambiente constituído, o Município passou a fazer 

jus à celebração de convênio juntamente ao Estado. Em 2008, tal convênio foi 

celebrado, entre o Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro e a antiga FEEMA 

(Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) e em 2010, o mesmo foi 

celebrado juntamente ao INEA, que passou a regular o licenciamento estadual. O 

convênio vem sendo renovado desde então, com as devidas atualizações 

promovidas pela legislação federal, estadual e municipal. 
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2. PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL NO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

 

 A participação popular ganhou bastante destaque com o aprofundamento do 

sistema democrático brasileiro ocorrido na última década. No que tange ao processo 

decisório ambiental, a importância dos instrumentos de participação e controle social 

ganharam maior importância e mobilização, seja pela proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, seja na busca pelo desenvolvimento econômico a 

qualquer custo. No processo de licenciamento ambiental, a participação da 

sociedade pode ser decisiva na emissão ou não da licença ambiental, bem como no 

estabelecimento de condicionantes, medidas de compensação e mitigação 

socioambiental. 

 A Conferência das Nações Unidas em Estocolmo26 dá início ao debate 

ambientalista de forma institucionalizada no mundo. A mesma estabelece em seu 1º 

princípio o dever do ser humano na preservação do meio ambiente: 

 
Princípio 1 -O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e 
ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de 
qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, 
tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as 
gerações presentes e futuras. [...] 
 

 A partir de então, se inicia no Brasil um efervescente movimento 

ambientalista, mesmo em tempos de ditadura. A atuação dos movimentos, em 

consonância com a tendência mundial, amplia a discussão sobre a preservação 

ambiental nas instâncias governamentais, trazendo, em 1981 a Política Nacional de 

Meio Ambiente e consolidando o debate ambiental como ponto chave no 

desenvolvimento nacional na Assembleia Constituinte, que culminou na Constituição 

Federal de 1988. 

A Constituição Federal27 em seu art. 225, caput, trouxe para nosso 

ordenamento o Princípio da Participação, consagrando na defesa do meio ambiente 

a atuação conjunta do Estado e da sociedade, impondo à coletividade e ao Poder 

Público o dever de proteger o meio ambiente. Nota-se que a Constituição traz a 
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tutela do meio ambiente como um dever da sociedade, não apenas do Poder 

Público. 

Para exercício de tal tutela pela sociedade, institui, ainda no art. 225, § 1º, 

VIos deveres ao Poder Público de promover a conscientização pública (informação) 

e a educação ambiental à população. Sendo que direito à informação encontra-se 

também respaldado na Lei nº 6.938/1981, art. 4º, V e 9º XI e o direito à educação 

ambiental possui lei própria que o regulamenta, conhecida como Política Nacional de 

Educação Ambiental, Lei nº 9.795/1999. 

Em 1992, a participação popular foi expressamente definida no Princípio 10 

da Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento28, aprovada durante 

aConferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro (Rio 92), citada abaixo: 

 
Princípio 10 - A melhor maneira de tratar as questões ambientais é 
assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos 
interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às 
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades 
públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas 
em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos 
processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização 
e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. 
Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de 
danos.

 

 

 Nas duas últimas décadas, principalmente entre 2000 e 2010, as políticas 

públicas de fomento da democracia participativa foram intensificadas, com a criação 

de diversos conselhos, a edição de conferências temáticas e fóruns, tanto de 

iniciativa governamental, quanto da própria sociedade civil, gerando avanços 

importantes na elaboração de execução de políticas nos mais diversos segmentos. 

Essa participação, entretanto, ainda se mostra insuficiente e pouco eficaz. 

 

2.1 COMO SE DÁ A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

 

  O princípio da participação pode ser exercido pela população através dos 

mais diversos atores sociais, destacando-se cidadãos e famílias prejudicadas 

diretamente pela degradação ambiental, ambientalistas, sindicatos, movimentos 
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sociais, organizações nãogovernamentais (ONGs) e pessoas ligadas à academia. 

Nota-se, entretanto, que há um predomínio da maioria da sociedade na defesa de 

interesses particulares em detrimento de interesses comuns, além do cenário de 

redução sistemática e esvaziamento dos espaços de participação por parte do Poder 

Público. É fundamental, para que haja devida proteção ao meio ambiente, que o 

indivíduo exerça sua cidadania ambiental, cumprindo com a responsabilidade 

imposta pela Constituição de preservação do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações. 

Para o devido exercício da participação popular e busca por justiça ambiental, 

podem ser utilizados alguns mecanismos previstos em lei. Dentre os tais, se 

encontram a iniciativa popular em processos legislativos, visando à criação de norma 

ambiental (art. 61, caput e § 2º da CF), os instrumentos judiciais, caracterizados pela 

ação civil pública (Lei nº 7.347/1985), o mandado de segurança, o mandado de 

injunção e a ação popular (art. 5º, LXXIII da CF).  

Há ainda a possibilidade de participação por meio de plebiscitos (art. 14, I da 

CF), conferências e fóruns criados pelo Poder Público ou por iniciativa popular, 

através da representação da sociedade civil organizada em órgãos colegiados 

responsáveis pela formulação de diretrizes e acompanhamento de políticas públicas 

(Conselhos e Comitês de Bacia Hidrográfica) e na realização de audiências públicas, 

onde são ouvidos seus interesses e preocupações (Resolução CONAMA nº 

001/1986, art. 11, § 2º e Lei nº 9.784/1999, art. 32). O Conselhos e Audiências 

Públicas, principais meios de participação popular no âmbito do processo de 

licenciamento, serão tratados mais detalhadamente abaixo. 

  

2.1.1 Conselhos de Meio Ambiente 

 
Os conselhos de meio ambiente passam a fazer parte do direito ambiental 

brasileiro com Política Nacional do Meio Ambiente, em 198129, que dispõe em seu 

art. 6º, II a criação do CONAMA e o insere no SISNAMA:  

 
Art. 6º [...] 
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho 
de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e 

                                                      
29
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os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; 
 

 Os conselhos são espaços participativos, que podem ser consultivos ou 

deliberativos, com gestões delimitadas por certo período de tempo, compostos por 

representantes do Poder Público e da sociedade civil e finalidade de incidir em 

políticas públicas de determinado tema. 

Os conselhos são fundamentais na gestão ambiental pública, pois a partir dos 

mesmos são tratadas as problemáticas e peculiaridades das questões ambientais 

pelo Poder Público, em conjunto com a sociedade civil organizada, de forma 

qualificada e técnica. Os conselhos ainda auxiliam na complementação da legislação 

ambiental, através de resoluções, formulam, propõem e fiscalizam a aplicação das 

políticas públicas. 

Atualmente, os Conselhos de Meio Ambiente fazem parte da vida política 

nacional, dos estados e de boa parte dos municípios, estando presentes na 

totalidade dos estados brasileiros. Sua atuação, entretanto, assim como nos demais 

conselhos gestores que integram o aparato nacional de aprofundamento 

democrático, esbarra em dificuldades, como, por exemplo, a partir do diagnóstico de 

sua incapacidade de exercer o papel deliberativo concedido. O que se nota entre 

membros e pesquisadores da dinâmica é uma desconexão dos conselhos num geral 

com o ambiente societário e institucional em que se encontram. Sobre tal 

problemática, asautoras Carla Almeida e Luciana Tatagiba30 expõem o que se 

segue: 

 
Para superar essas frustrações e construir uma agenda de ação política 
mais adequada, podemos compreender os conselhos como instâncias pelas 
quais passam os variados e muitas vezes conflitantes fluxos de deliberação 
e de regulação que emanam de pontos distintos do aparelho do Estado e 
que incidem na sua área de política correspondente. [...] 
Sugerimos aqui que o exercício do caráter deliberativo dos conselhos está 
diretamente associado à sua capacidade de superar a posição de mero 
espaço de passagem daqueles fluxos para se constituir num espaço 
legítimo e efetivo de sua interpelação segundo as exigências públicas da 
justiça e dos direitos. Restritos a meros espaços de passagem, suas 
deliberações apenas cumprem formalidades e avalizam decisões tomadas 
por outras instâncias. Assim os conselhos não causam nenhum ruído nos 
circuitos decisórios estatais. Ao contrário, o exercício efetivo do seu caráter 
deliberativo impõe que os conselhos funcionem como uma espécie de ―nó‖ 
dos fluxos deliberativos e reguladores, ou seja, como espaços nos quais 
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esses fluxos e os interesses que os subjazem devem se ajustar às 
demandas por justiça. 
 

É fundamental para a tutela qualificada do meio ambiente pela sociedade que 

haja a presença massiva da mesma nos conselhos de meio ambiente, seja através 

de membros eleitos ou mesmo através do comparecimento às reuniões, mesmo que 

não possuindo poder de voto nas mesmas. Faz-se ainda mais necessário que os 

conselheiros possam agir como atores políticos, construindo pontes e articulações a 

fim de ampliar o poder dos conselhos nas políticas setoriais. Os conselhos, para 

ganharem a desejada efetividade enquanto agente de formulação e fiscalização de 

políticas públicas setoriais, necessitam modificar suas agendas e dinâmicas. 

 
Para isso, é necessário rever as funções hoje atribuídas aos conselhos. Não 
é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Os recursos são escassos, os 
conselheiros não são funcionários públicos, a infraestrutura dos conselhos 
no geral não lhes permite contar com uma assessoria jurídico-administrativa 
necessária para a complexidade que tratam. Face ao acúmulo de funções, 
os conselheiros acabam abrindo mão de suas funções propriamente 
políticas de proposição de temas, de explicitação de conflitos, de construção 
de acordos e articulações, voltando-se penosamente para atividades que os 
distanciam da sociedade civil e os circunscrevem a uma atuação estatal e 
institucional meramente burocrática. Essas funções que o conselho chamou 
para si ampliam o custo da participação para a sociedade civil e conspiram 
contra o fortalecimento dessas instâncias junto à sociedade e ao Estado. 
Por isso, defendemos enfaticamente a necessidade de rever as rotinas dos 
conselhos como condição de explorar a sua condição de instituições 
híbridas que exercitam a política, desafiando o instituído em nome dos 
direitos e da justiça

31
. 

 

Importante, ainda, lembrar que a LC nº 140/2011 estabelece como requisito 

para exercer o licenciamento a existência e atividade do conselho de meio ambiente 

no ente federativo. Caso esse requisito não seja atendido, ocorre o exercício de 

competência supletiva, seja do estado ou da União. 

 

2.1.1.1 Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

 

 O CONAMA foi criado em 1981, pela Lei nº 6.938, como dito anteriormente. O 

mesmo, segundo art. 4º do Decreto nº 99.274/1990, é composto por Plenário, 

CIPAM (Comitê Integrado de Políticas Ambientais), Grupos Assessores, Câmaras 

Técnicas e Grupos de Trabalho, sendo presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e 
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sua Secretaria Executiva é exercida pelo Secretário Executivo do Ministério do Meio 

Ambiente.  

O colegiado representa cinco setores em plenário, quais sejam: órgãos 

federais, estaduais e municipais, setor empresarial e sociedade civil, sendo 109 

membros ao todo, dos quais, três não possuem direito a voto.  

O conselho se reúne ordinariamente a cada três meses no Distrito Federal, 

podendo realizar reuniões extraordinárias a qualquer tempo e em outros estados. 

As câmaras técnicas são instâncias encarregadas de desenvolver, examinar e 

encaminhar ao plenário matérias segundo sua competência. Há 11 câmaras técnicas 

regulamentadas pelo regimento interno do CONAMA, cada uma composta por 10 

membros. 

Ao CONAMA compete, segundo art. 7º do Decreto nº 

99.274/199032:estabelecer as normas e critérios para o licenciamento executado por 

todos os entes da federação; determinar, caso necessário, a realização de estudos 

de impactos ambientais de projetos públicos e privados, bem como alternativas; 

decidir recursos contra multas e penalidades impostas pelo IBAMA; determinar, 

mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição a benefícios fiscais 

concedidos pelo Poder Público, além de perda ou suspensão da participação em 

linhas de financiamento ou crédito em estabelecimentos oficiais; acompanhar a 

implantação do SNUC; propor sistemática de monitoramento, avaliação e 

cumprimento de normas ambientais; incentivar a criação de Conselhos Estaduais e 

Municipais de Meio Ambiente, de gestão de recursos naturais e de Comitês de 

Bacias Hidrográficas e promover sua integração; avaliar a execução da política 

ambiental no país;deliberar, sob a forma de moções, resoluções, recomendações e 

proposições, visando o cumprimento da PNMA, dentre outras. 

 Ainda compete ao CONAMA, segundo o art. 17 do Decreto nº 

99.274/1990, § 1º, fixar critérios básicos para que se exija, segundo tais critérios, os 

estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento.  

O CONAMA constitui em órgão imprescindível para a consolidação das 

políticas públicas e do licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, sendo, 

                                                      
32
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mesmo que com dificuldades, o principal órgão de proteção da PNMA e sua 

execução.  

 

2.1.1.2 Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) 

 

 Regulamentado pelo Decreto Estadual nº 40.744/2007, alterado pelo Decreto 

Estadual nº 42.822/2011, o CONEMA atua como órgão deliberativo e consultivo no 

Estado do Rio de Janeiro e possui em sua formação 14 órgãos do Poder Público 

Estadual, entre secretarias e entidades da Administração Indireta, além de entidades 

convidadas do Poder Público e da sociedade civil organizada. Dentre eles se 

encontram a ALERJ, o IBAMA, a ANAMMA, a APREMERJ, a APEDEMA, FAMERJ, 

FAFERJ, a FIRJAN, a OAB, a CUT, a Rede de Educação Ambiental do Estado do 

Rio de Janeiro, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, universidades indicadas pelo 

Fórum Estadual de Reitores, dentre outras, totalizando 35 entidades. 

 O Conselho reúne-se a cada dois meses ordinariamente, podendo ocorrer 

reuniões extraordinárias durante este período. É presidido pelo Secretário Estadual 

de Meio Ambiente. 

Segundo art. 9º, XIV, a da LC 140/2011, os conselhos estaduais de meio 

ambiente definem a tipologia para definir quais atividades são consideradas de 

impacto ambiental local e, consequentemente, serão licenciadas pelos municípios. O 

art. 3º do Decreto Estadual nº 40.744/200733 estabelece outras atribuições ao 

CONEMA, dentre as quais, definir as áreas em que a ação do Estado deverá ser 

prioritária, propor objetivos e metas para a Política Estadual de Meio Ambiente, 

articular-se com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê de Defesa do 

Litoral do Estado do Rio de Janeiro e com a Comissão Estadual de Controle de 

Agrotóxicos e Biocidas e estabelecer as diretrizes para tornar os municípios aptos a 

exercer a competência licenciadora. Há que se considerar o Decreto Estadual nº 

41.286/2008 também transferiu ao CONEMA as atribuições da Câmara de 

Normatização da CECA. 

 
 

2.1.1.3 Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMMADS) 

                                                      
33
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 Os Conselhos municipais de meio ambiente também integram o SISNAMA e 

são a principal ferramenta de participação da sociedade civil organizada nas 

políticas públicas ambientais dos Municípios. São órgãos colegiados, de caráter 

consultivo, normativo e deliberativo, responsáveis por implementar e fiscalizar a 

aplicação da PNMA a nível municipal que possuem composição paritária entre 

órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada. Os municípios, segundo 

a LC nº 140/2011, somente poderão exercer a competência para licenciamento de 

atividades potencialmente poluidoras se tiveram Conselho de MeioAmbiente ativo. 

No estado do Rio de Janeiro, há o incentivo do Governo Estadual, devido à política 

de descentralização do licenciamento ambiental mantida desde a criação do INEA, 

para que sejam criados conselhos municipais de meio ambiente. Em 2015, dos 92 

municípios do estado, 54 possuíam conselhos de meio ambiente ativos. 

Criado pela LC Municipal nº 027/2001 (Código Municipal de Meio Ambiente), 

alterada pela LC nº 090/2007, e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 153/2003, 

o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(COMMADS), constitui o órgão colegiado para deliberar sobre a política ambiental 

no Município de Macaé. O Conselho é formado por 12 membros do Poder Público, 3 

membros de associações empresariais e 15 membros da sociedade civil organizada, 

sendo presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e composto por 

Plenário, Câmaras Técnicas, Comissões Especiais Provisórias, Mesa diretora 

(Presidência, Vice-Presidência, Secretário e Secretário Executivo) e Relatorias. As 

reuniões ocorrem uma vez ao mês ordinariamente, podendo haver reuniões 

extraordinárias, todas abertas ao público. 

O COMMADS possui importância estratégica para o movimento ambientalista 

macaense. É um dos poucos conselhos do município que funcionam regularmente e 

mantém a pluralidade e certa independência, mesmo com dificuldades e embora 

ligado ao Poder Público, graças à mobilização de seus Conselheiros, principalmente 

os da sociedade civil, sendo por diversas vezes, protagonista na defesa do ambiente 

no município. 

 

2.1.2 Audiências Públicas no Licenciamento Ambiental 
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A audiência pública se encontra regulamentada pela Resolução CONAMA nº 

09/198734 e é uma importante fase no processo de emissão de licença ambiental, 

pois se constitui na etapa onde a sociedade, embora de forma limitada, exerça seu 

direito a voz no processo, efetivando o princípio da participação. A audiência pública 

possui importância tal, que a não realização pode tornar o ato de concessão de 

licença nulo (art. 2º, § 2º).  

Ela ocorre antes da emissão de licença prévia, tão logo ocorra o aceite, por 

parte do órgão licenciador, do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), caso o órgão 

licenciador julgar necessário, ou mediante solicitação, feita por entidade civil, pelo 

Ministério Público ou por no mínimo 50 cidadãos (art. 2º, caput).  

O órgão licenciador, logo após recebimento do EIA/RIMA, fixará prazo de, no 

mínimo, 45 dias para solicitações de audiências públicas e anunciará o mesmo em 

veículos de imprensa local (art. 2º, § 1º). Uma vez apresentado requerimento de 

solicitação, a audiência será convocada pelo órgão licenciador, através de 

correspondência aos solicitantes e divulgação em veículos de imprensa local (art. 2º, 

§ 4º). 

A Resolução oferece a possibilidade de se haver mais de uma audiência 

pública, caso haja necessidade, em função da localização geográfica dos solicitantes 

e da complexidade do tema (art. 2º, § 5º). 

A audiência pública não possui caráter deliberativo, tampouco decide sobre a 

emissão, ou não, da licença ambiental. Constitui espaço de caráter consultivo, onde 

a população poderá apresentar críticas, perguntas e sugestões ao órgão licenciador, 

a respeito do empreendimento a ser licenciado.  

Qualquer pessoa pode comparecer à audiência e possui direito a voz, mesmo 

estrangeiros, ou pessoas que não estejam em pleno gozo de seus direitos políticos, 

qualquer pessoa diretamente impactada ou não, poderá participar. São espaços de 

cidadania, portanto, e constitui o único canal para afloramento dos passivos 

socioambientais impactados pelos empreendimentos a serem licenciados.  

Sobre a finalidade das audiências públicas, a professora e procuradora 

Andrea Vulcanis35 diz que as audiências públicas, apesar de sua importância, 
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carecem de eficácia, já que, muitas vezes, a mesma se torna um palco para queixas 

e discursos políticos que pouco, ou nada têm haver com o licenciamento do 

empreendimento em si. A procuradora se posiciona sobre a necessidade de se 

manter o foco das audiências, a fim de se atingir seus objetivos: 

 
Pois bem, no âmbito do licenciamento ambiental, num viés mais focado, o 
objetivo da participação pública é que seja propiciada a participação direta 
da sociedade, informando sobre o empreendimento e coletando 
conhecimentos, dúvidas e demandas da população. Assim, ela não deveria 
servir como palco para discussões outras ou como desabafo social. 
 

  Ainda sobre a finalidade da audiência pública, Eduardo Bim36 expõe o 

posicionamento de outros doutrinadores sobre o tema: 

 
[...] Costuma-se doutrinar que a audiência pública visa informar e expor o 
conteúdo da decisão ou futura decisão à sociedade, promovendo a 
discussão sobre o tema ao dirimir as dúvidas e recolher dos presentes as 
críticas e sugestões a respeito. [...] 
Marcos Augusto Perez

37
 (2009. apud BIM, 2015, p. 299) destaca a 

finalidade de esclarecimento – em vez de publicidade, informação ou 
exposição – e de discussão. Na irretocável doutrina de Antonio Cabral

38
 

(2006. apud BIM, 2015, p. 299), a audiência pública simplesmente tem a 
função de colher impressões e demandas da comunidade envolvida sobre 
tema que será objeto de decisão administrativa. 
 

  Mesmo servindo apenas para fins de consulta à população e esclarecimentos 

sobre o empreendimento, a informação qualificada e em linguagem acessível é 

fundamental para o bom andamento da audiência, bem como consulta qualificada 

das demandas, a fim de que se melhore o projeto, inclusive para se adotar medidas 

compensatórias e mitigadoras de impactos ambientais e sociais que a atividade 

venha causar.  

A informação e publicidade adequadas serão determinantes para que se haja 

debate qualificado durante a audiência, evitando assim, que a mesma se resuma 

apenas a debates políticos ou de assuntos não pertinentes ao licenciamento. Sobre 

isso, Maria Letícia Gontijo39 escreve: 
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Importa destacar também no âmbito das audiências públicas a Lei nº. 
10.650/03, que dispõe, conforme seu artigo 1º, ―sobre o acesso público aos 
dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama‖. Com essa 
lei, os órgãos integrantes do SISNAMA são obrigados a permitir o acesso 
público de qualquer cidadão a documentos que versem sobre questões 
ambientais, sema necessidade de comprovação de interesse específico, 
bastando, para tanto, que se faça uma solicitação por escrito, em que o 
interessado se comprometa a não utilizar das informações obtidas para fins 
comerciais. 
 

  Eduardo Bim40, no entanto, alerta para o fato de que a Administração Pública 

não tem o dever de organizar ou simplificar a informação para o público em geral, 

embora seja de bom tom fazê-lo. 

 
Muitas das vezes a informação se encontra em estado bruto, dentro do 
ponto de vista da forma que o cidadão requerente gostaria de obtê-la, mas a 
Administração não tem o dever de entregar a informação de maneira 
diferente daquela constante em seus arquivos. 
 

  Tal fato pode prejudicar o processo, por dificultar o acesso das populações 

impactadas à informação de forma compreensível. É correto afirmar que os 

movimentos ambientalistas e a sociedade civil organizada podem ajudar a simplificar 

a informação, disponibilizando-as à população. Entretanto, há uma enorme 

dificuldade em divulgar de forma eficiente sem o auxílio do Poder Público para tal. 

  O art. 5º da Resolução CONAMA nº 09/1987 estabelece que as atas, bem 

como os documentos assinados entregues à mesa durante a audiência servirão de 

base, juntamente com o RIMA, para análise e parecer final a respeito da concessão, 

ou não, da licença. Pode, ainda, haver mais audiências públicas no curso do 

processo, caso o órgão público julgue necessário. Os números de audiências assim 

como o prolongamento de tempo da audiência compõem a discricionariedade 

administrativa. 

 

2.2 A PARTICIPAÇÃO NO LICENCIAMENTO COMO FERRAMENTA DE 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA JUSTIÇA 

AMBIENTAL 

 

Os autores Henri Acselrad, Cecília Mello e Gustavo Bezerra41 definem os 
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conceitos de injustiça e justiça ambiental da seguinte forma:  

 
Definiu-se então por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades 
desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga 
dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, 
aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros 
operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. 
Por Justiça Ambiental, ao contrário, designou-se o conjunto de princípios e 
práticas que: 
- asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, 
suporte uma parcela desproporcional das conseqüências ambientais 
negativas de operações econômicas, decisões políticas e programas 
federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais 
políticas; 
- asseguram acesso justo, equitativo, direto e indireto aos recursos naturais 
do país; 
- asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos 
recursos ambientais, a destinação de rejeitos e a localização de fontes de 
riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos na 
definição de políticas, planos, programas e projetos que lhe dizem respeito; 
- favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos 
sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção 
de modelos alternativos de desenvolvimento que assegurem a 
democratização do acesso a recursos ambientais e a sustentabilidade do 
seu uso. 
 

A obra aborda, alémdo conceito de justiça ambiental, as principais estratégias 

para a produção de injustiças ambientais:42 A injustiça ambiental se produz, 

primeiramente através do mercado, onde os mais ricos tendem a escapar dos riscos 

ambientais residindo em áreas mais protegidas, cujo solo tem maior valor, enquanto 

aos mais pobres correspondem condições ambientais degradas de existência, seja 

empurrando essas pessoas para as áreas de maior risco, mais desvalorizadas, seja 

trazendo as fontes de risco e impacto ambiental para próximo dessas populações. 

 Em segundo, a desigualdade ambiental pode ser produzida através de 

políticas governamentais ou pela falta delas. As políticas de localização de grandes 

empreendimentos, fábricas poluentes e infraestruturasperigosas costumam penalizar 

em particular as áreas de residência de populações mais despossuídas. A 

fiscalização e legislação, por sua vez, costumam ser mais rigorosas quando se 

tratam de pequenos agricultores, pescadores e extrativistas, populações com menor 

incidência na política. 

 Em terceiro, a desinformação é também um fator de geração de injustiças 

ambientais. Segundo a obra,43 ―os responsáveis pela produção de riscos devem 
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tornar públicos os perigos que criam. Com a desinformação, torna-se incerta a 

percepção da relação de causalidade entre ação dos empreendimentos sobre o 

meio e os riscos produzidos para as populações‖. Essa ―expropriação dos sentidos‖ 

resulta da desinformação organizada por um bloco de interesses, com a justificativa 

de que a contaminação é um ―mal necessário do desenvolvimento‖, enquanto esse 

mal atinge essencialmente as populações mais pobres e periféricas. 

Por último, trabalha-se com a neutralização da crítica para se produzir 

desigualdade ambiental. Essa estratégia consiste em adotar a simpatia das 

populações vizinhas aos empreendimentos a fim de evitar mobilizações que 

questionem suas condições de funcionamento. Geralmente mantendo uma escola, 

uma praça, um programa de capacitação, patrocinando algum tipo de atividade 

esportiva no bairro, oferecendo benefícios a associações de moradores, para que 

essas pessoas não se mobilizem. Só vindo a fazê-lo, quando ocorre um desastre de 

grandes proporções. 

É importante, a partir do quadro exposto acima e visto cotidianamente na 

construção de empreendimentos poluidores, analisar o que pode ser feito no intuito 

da construção de cidadania ambiental no seio da sociedade, principalmente aquelas 

mais afetadas por impactos ambientais, para que as mesmas sejam protagonistas 

nas lutas por justiça ambiental e desenvolvimento de forma sustentável.  

Frederico Loureiro44 diz que a cidadania, nesse caso, é assumida como uma 

construção permanente, não possuindo origem divina ou natural, nem fornecida por 

governantes, mas constituída ―ao dar significado ao pertencimento do indivíduo a 

uma sociedade em cada fase histórica‖. Ainda, segundo o autor: 

[...] a chamada sociedade civil, compromissada com as lutas sociais, abre 
espaço de diálogo e reivindicações e possibilita a satisfação de algumas 
necessidades básicas, em um processo conflituoso e desejoso de 
hegemonia. O desafio para a consolidação de uma cidadania substantiva e 
direta reside na capacidade de publicizar as instituições formais, de 
estabelecer práticas democráticas cotidianas, de promover uma escola 
capaz de levar o aluno a refletir criticamente sobre seu ambiente de vida e 
consolidar uma ―cultura da cidadania‖, nos planos local, regional ou 
internacional, articulada aos processos de transformação sistêmica. 
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Loureiro45 enfatiza a dura realidade dos espaços públicos de participação, no 

tocante às tentativas de expressão dos mesmos. Há o sufocamento pelo mercado 

financeiro e mercantil, gerando uma fragilização da política local de exercício da 

cidadania, em detrimento do poder do capital globalizado. Ainda ressalta que, por 

mais que o discurso ambientalista seja reconhecido e incorporado pelos setores 

sociais, o mesmo não tem sido conduzido à mobilização permanente e envolvimento 

de grandes parcelas da população, exceto em situações urgentes, concretas e 

específicas. Nota-se que poucas pessoas conhecem entidades ambientalistas de 

base e mantém contato com as mesmas. 

Acselrad, Mello e Bezerra46 são mais duros na crítica a uma parte dos 

movimentos ambientalistas, que, segundo os autores, mostram dificuldades em 

traduzir aquilo que na questão ambiental remete às relações sociais e estruturas de 

poder. Transformando, por vezes, a proteção do meio ambiente como uma 

―oportunidade de negócios‖, oscilando entre o ambiente restritivo e o ambiente 

lucrativo. 

Um dos fatores necessários, portanto, é a articulação dos movimentos 

ambientalista e social, trazendo o debate ambientalista para o centro do debate de 

classes, levando o mesmo para as bases sociais e o incorporando, mas de forma 

que o mesmo dialogue com as noções de justiça social e questionamento do 

desenvolvimento econômico. 

José Silva Quintas47 (2009. apud SERRÃO, 2011 p. 111), ao dar bases ao 

projeto de educação no processo de gestão ambiental construído pelo IBAMA, 

descreve o Estado como responsável para criar as condições a fim de que o espaço 

da gestão ambiental seja público, ―evitando que as decisões tomadas privilegiem 

atores sociais com visibilidade e influência na sociedade e deixem de fora outros 

atores, geralmente, os mais impactados negativamente‖. 
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Quando um órgão ambiental licencia um empreendimento ou nega o 
seulicenciamento, ele estará definindo também quem ganha e quem perde 
com taldecisão, que se configura como um ato de gestão ambiental. 
Portanto, a gestão ambiental nunca é neutra. O Estado quando assume 
uma determinada posturadiante de um problema ou conflito ambiental, 
define como se distribuirão oscustos e os benefícios decorrentes daquele 
processo decisório. 

 Quintas propõe então que a educação ambiental tenha como pressuposto que 

o Estado deva criar condições necessárias para o controle social da gestão 

ambiental, incorporando a participação dos amplos setores sociais nos processos 

decisórios a respeito da destinação dos recursos naturais e, consequentemente, 

iniciando o processo de construção de cidadania citado por Loureiro. 

Para Layrargues48
, Esse processo deve politizar o debate ambiental, 

propiciando a percepção de risco ambiental por parte das comunidades vulneráveis 

e ajudando-os a se instrumentalizar na defesa de seus interesses, fazendo com que 

os mesmos atuem como sujeitos políticos no processo da gestão ambiental pública. 

[...] ―fazer educação ambiental com compromisso socialsignifica reestruturar 
a compreensão de educação ambiental para estabelecer aconexão entre 
justiça ambiental, desigualdade e transformação social‖. De acordocom o 
autor, trabalhar com processos pedagógicos voltados para os grupos sociais 
em condições de risco e vulnerabilidade ambiental permite uma abordagem 
educativa, ―contextualizadora, complexa e crítica‖. 
 

 A proposta de educação ambiental no licenciamento, que vem sendo 

encaminhada por alguns setores do IBAMA (como a CGPEG), trabalha 

essencialmente com os sujeitos mais atingidos pelos impactos de atividade 

licenciada. No caso da CGPEG, especificamente, com pescadores artesanais (não 

apenas com esse grupo, mas de forma prioritária). Busca-se, através dessa política 

possibilitar que o Estado amplie seu papel de mediador de conflitos e promotor de 

políticas socioambientais de caráter público e universalizante. 

 Entretanto, a partir da experiência prática se vê que os Projetos de Educação 

Ambiental (PEA) e Planos de Compensação da Atividade Pesqueira (PCAP), 

embora possam ser proveitosos, encontram diversos percalços, como o baixo nível 

de organização social, a prática de políticas clientelistas e assistencialistas e a 

dificuldade de incorporação dos princípios propostos por parte IBAMA, pelas 

empresas e suas respectivas consultorias. Esses fatores se somam ao risco de 
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cooptação de lideranças locais ou a resistência à implementação de medidas de 

cunho participativo, devido à manutenção de um status quo 49. 

 Além disso, apesar de todo o esforço praticado com a finalidade de ampliar a 

organização e participação comunitárias, é importante destacar que a realidade de 

desemprego e perda da atividade, principalmente por parte dos pescadores, somado 

à falta de retorno em políticas públicas de qualificação, bem como de compensação 

eficaz, torna o processo de organização muito mais difícil. Como é dito pelos 

próprios pescadores, ―o pescador não come, não bebe e não paga conta com 

programa de comunicação social‖ (informação verbal). 50 

O desenvolvimento da cidadania ambiental seja através de ações de 

informação e educação por parte do Estado, ou através da articulação dos 

movimentos sociais e ambientais, tem como fim o questionamento por parte da 

população a respeito do modelo de desenvolvimento econômico vigente e se o 

mesmo traz propostas de alterações sociais centradas no ser humano e promotoras 

de vida digna. 

Entretanto, diante do exposto, se percebe a dura batalha travada, inclusive 

dentro do Estado, mas também contra interesses do capital globalizado na busca por 

efetiva participação da sociedade nos processos de decisão. 

Andrea Vulcanis51 encara como um problema o fato de os estudos ambientais 

não possuírem diretrizes para sua confecção, resultando, muitas vezes, em estudos 

empobrecidos, que não atendem satisfatoriamente à necessidade de informação 

sobre os impactos. 

 
Em geral, são raras as situações em que técnicos são responsabilizados e 
mais raros ainda os indeferimentos de licenciamentos por falta de qualidade. 
Em geral, segue-se com pedidos sucessivos de complementações, restando 
às fraudes e omissões completamente impunes. Uma proposta para a 
solução desses problemas seria a elaboração de termos de referência, por 
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parte dos órgãos ambientais, no início do processo de licenciamento. Para 
tanto se faz necessária à edição de parâmetros legais para melhor 
caracterizar esses termos de referência que deveriam ser voltados a dirigir 
os estudos, estabelecendo requisitos, condições e metodologias aceitáveis 
que parametrizassem-nos, garantindo sua realização com melhor qualidade. 
 

 Assim como Vulcanis, Acselrad, Mello e Bezerra52 elencam como 

problema no sistema brasileiro de licenciamento ambiental o fato de que as 

estruturas institucionais se voltam em grande parte para a legitimação dos 

empreendimentos. É preciso, segundo eles, ―que haja uma maior explicitação das 

implicações dos projetos para os direitos das populações desde o início dos 

processos, assim como mecanismos de controle social sobre o processo de 

licenciamento‖. 

  

2.2.1 O Princípio da Informação e a Eficácia das Audiências Públicas 

 

 O princípio constitucional da informação consiste, em direito ambiental, no 

dever de informar, previsto nos art. 220 e 221 da CF. Segundo Fiorillo53, ―o citado 

art. 220 engloba não só o direito à informação, mas também o direito a ser 

informado.‖ [grifo do autor]. 

 Sobre a informação como um interesse público, Marcelo Abelha54 insere o 

direito a informação como um dos direitos que o Estado, com a evolução do sistema 

democrático, passou a ser obrigado a conceder, a fim de atender ao interesse 

público. O mesmo tece os seguintes comentários: 

 

Se antes o interesse público limitava‑se a ser um coadjuvante da liberdade 
individual, assegurando a sua plenitude, hoje a regra é bem diferente, e o 
papel principal assumido pelo Estado não é omissivo (obrigação negativa), 
senão, pelo contrário, é o de dar aos cidadãos os direitos sociais que 
possuem. Isso significa atender, primariamente, ao interesse público. 
Essa revisitação do interesse público torna menos embaçado o seu 
conteúdo, ao mesmo tempo em que faz com que os seus titulares possam 
conhecê‑lo porque o enxergam melhor e, assim, possam exigir do Estado a 
conduta positiva que dele se espera. É o que acontece com os direitos ao 
meio ambiente, à segurança pública, ao desporto, ao lazer, à saúde, à 
informação, entre tantos outros interesses que, antes escondidos no ideal 
liberal individualista, só a partir da metade do século passado puderam ser 
içados à categoria autônoma de direitos exigíveis do Estado, que, em 
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contrapartida, tem o dever de prestá‑los aos membros que representa. 
[grifos do autor] 
 

 Ou seja, o direito a informação caracteriza-se como direito de interesse 

público, o qual o Estado possui o dever de prestar ao cidadão. No âmbito do 

licenciamento, torna-se fundamental que esse princípio seja exercido 

adequadamente, a fim de promover justiça ambiental a partir deste processo. 

 Em 2011 foi aprovada a Lei Federal nº 12.527, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação, que regulamenta o art. 5º, XXXVIII da CF, dando um passo a 

frente no que tange à transparência pública e ao acesso da população a dados, 

processos e gastos das repartições em todos os níveis da federação. Tal 

regulamentação possibilita que o cidadão possa conhecer melhor e, assim, acessar 

outros direitos essenciais, inclusive ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Entretanto, é necessário que o Poder Público, de fato, implemente a Lei em 

todas as esferas. Acabando com a chamada ―cultura do segredo‖, onde o acesso à 

informação clara, direta, objetiva e em linguagem simplificada representa um perigo 

à administração pública.  

A realidade ainda é bastante diferente dos princípios utilizados no 

aprofundamento de práticas democráticas nos últimos anos. As informações ainda 

são de difícil acesso, quando estão disponíveis. A linguagem utilizada ainda está 

longe do conceito de ―linguagem cidadã‖, ou seja, acessível, direta, com tradução de 

termos técnicos para termos de melhor assimilação popular. 

Embora a Lei de Acesso à informação não trate especificamente da 

participação popular, ou de audiências públicas, a utilização desta lei atende 

perfeitamente ao objetivo de instituir e aprofundar o sistema de democracia 

participativa no país. 

Segundo Lauro Coelho55, em fala na audiência pública promovida pelo MPF 

em 26 de maio de 2014 no Rio de Janeiro, ―devem ser resguardados os 3 pilares: 

informação /participação/ acesso à justiça‖. Aduz ainda que a audiência pública ―nem 

sempre se revela em um procedimento capaz de garantir efetivamente a 

participação‖, havendo necessidade de apoio institucional ao público, participação 

em ambiente físico e cultural favoráveis (com população e Poder Público em mesmo 
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plano) e separação dos momentos de informação, debate e deliberação (informação 

verbal). 

Para Andrea Vulcanis56, para efetiva participação social no licenciamento 

ambiental, o processo não deveria se ater apenas à realização de audiências 

públicas, mas sim funcionar como um mecanismo de participação, propiciando a 

coleta de subsídios, a troca de informação e conhecimento, num processo de 

mediação negociada, culminando com a apresentação dos resultados e propostas 

ao público. As populações afetadas devem passar por um processo de preparação 

prévia, sendo levados a entender o empreendimento, seus impactos, consequências 

e como essa população será afetada. A sociedade precisa opinar de forma 

consistente, detendo a informação de forma clara. A autora defende mudanças 

profundas no processo de participação social no licenciamento, para que o mesmo 

passe a ser entendido como um processo e não apenas uma etapa a ser superada. 
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3. ESTUDO DE CASO: O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO TEPOR E A 

PARTICIPAÇÃO POPULAR EM MACAÉ 

 

O caso estudado se trata, como dito anteriormente, do processo de obtenção 

de licença prévia para a instalação de um terminal portuário no município de 

Macaé/RJ. 

Ao analisar as transcrições de ambas as audiências, percebe-se de forma 

clara o embate entre movimento ambientalista, acadêmicos e pescadores, exigindo 

conservação e mitigação de impactos, de um lado, e empresários, classe política e 

parte da população, exigindo progresso para a cidade e empregos, como será visto 

abaixo. 

 

3.1 O PROJETO INICIAL DO TEPOR - TERMINAL PORTUÁRIO DE MACAÉ E O 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PERANTE O INEA 

 

 O Projeto TEPOR foi inicialmente conduzido pela empresa Queiroz Galvão, 

que iniciou estudos para sua implantação no ano de 2012. 

Segundo o RIMA publicado em 201357, devido ao crescimento das atividades 

na bacia de Campos, em decorrência do pré-sal, o porto de Imbetiba, que atende a 

demanda logística das plataformas na Bacia de Campos e norte da Bacia de Santos 

se encontra sobrecarregado pelo aumento da demanda, o crescimento do tráfego e 

da quantidade de embarcações de apoio logístico à atividade off-shore. Desta forma, 

se torna necessária a ampliação da infraestrutura portuária, que viria a ser suprida 

pelo Terminal Portuário de Macaé (TEPOR). Há a expectativa de recebimento 32 

embarcações por dia. 

 
O Terminal Portuário de Macaé - TEPOR será um terminal logístico que tem 
como objetivo atender demandas de suprimentos (movimentação de cargas 
e apoio logístico) de toda a cadeia de Petróleo e Gás. Os navios que 
atracarão no Porto, denominado "Supplysboats", deverão fornecer para as 
Plataformas de Petróleo insumos e equipamentos.  
O projeto do Terminal é composto por uma retro-áreaonshore (estrutura 
terrestre) e uma área offshore (estrutura no mar), ligadas através de uma 
ponte de acesso com aproximadamente 1.680 m de extensão [...].
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 Quanto à localização, ainda segundo o RIMA, optou-se por Macaé após estudos de 

viabilidade econômica, técnica e socioambiental, sendo detectados três potenciais 

locais entre as Bacias de Campos e Santos, quais sejam: Angra dos Reis, Maricá e 

Macaé. Sobre Angra dos Reis, havia o problema da proximidade com o porto público 

da cidade, o que impedia a construção de um novo porto. Maricá apresentou 

incompatibilidade entre o projeto TEPOR, o plano diretor e a lei de zoneamento do 

município. Macaé, a partir dos critérios estabelecidos pela ANTAQ, foi o município 

que apresentou maior viabilidade para a implantação do Terminal Portuário, 

possuindo, apenas, dificuldades devido à proximidade com a APA do Arquipélago de 

Sant‘anna, demandando permissão do órgão gestor da UC. O porto estará situado 

no bairro São José do Barreto. 

O RIMA publicado em 2013 previa três classificações para definição de áreas 

impactadas pelo empreendimento: ADA (área diretamente afetada), AID (área de 

influência direta) e AII (área de influência indireta). 

Foram incluídas na ADA para os meios físico e biótico, as áreas onde serão 

construídos os terminais onshore (terrestre) e offshore (marítimo), juntamente com a 

área de fundeio e a ponte de acesso. 

A AID para os meios físico e biótico foi delimitada, segundo o RIMA, com o 

buffer de 3 km na parte terrestre e, no pior dos casos, 6 km para a parte marítima, 

considerando a pluma de dispersão de sedimentos da dragagem. Em relação ao 

meio socioeconômico, foram considerados AID os bairros Lagomar, São José do 

Barreto, Parque Aeroporto e a Colônia de Pesca Z-3. 

Foi considerada para delimitação da AII a Sub Bacia do Baixo Rio Macaé, 

bem como as emissões atmosféricas realizadas pelo TEPOR. Para a parte marítima, 

delimitou-se como um buffer de 10 km. A AII socioeconômica considera todo o 

município de Macaé. 

Analisou-se, ainda, aspectos relacionados à saúde, educação, renda, 

dinâmica econômica, segurança pública e infraestrutura municipal; A expectativa de 

geração de empregos, segundo o RIMA, é de 580 empregos diretos e 617 indiretos 

na fase de implantação, e 400 empregos diretos e 148 indiretos na fase de 

operação, bem como 1541 pessoas atingidas pelo efeito renda. Analisou-se também 
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a situação dos pescadores no município59. 

 
A percepção que se tem pelos pescadores sobre a reprodução social na 
atividade pelos jovens é pouco provável. Alegam a redução do espaço para 
realização da atividade. Há, também, um sentimento de ter cerceado o 
direito de ir e vir pelos pescadores. No referente à educação se observou 
que a escolarização é maior entre os pescadores mais jovens. Ressalta-se 
também que alguns pescadores, como alternativa econômica, no período de 
defeso exercem atividades na construção civil, com o objetivo de 
complementação da renda familiar. Entretanto, entre os respondentes se 
nota que grande parte vive exclusivamente da pesca. No período de defeso 
do recebimento de indenizações mensais. 
 

A região onde se planeja construir o TEPOR se trata de restinga nativa, 

cercada por bairros residenciais considerados de baixa renda (Aeroporto, São José 

do Barreto e Lagomar), tendo em seu entorno o Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba, a APA do Arquipélago de Sant‘anna, o Parque Natural Municipal do 

Estuário do Rio Macaé e o Canal Campos-Macaé, tombado pelo patrimônio histórico 

nacional. Foram identificados diversos aspectos de baixo, médio e alto impacto 

ambiental e socioeconômico, sendo previstas diversas medidas atenuantes, de 

compensação e mitigação. Há, ainda, um prognóstico ambiental, apresentando 

perspectivas para o meio ambiente ao local de implantação nos cenários de 

execução e não execução do projeto. 

 O RIMA, em sua primeira edição, conclui que a instalação do TEPOR no 

município será de suma importância para o crescimento da atividade petrolífera, 

devido à sua posição estratégica, que a maioria dos impactos poderá ser sanada 

mediante medidas mitigadoras e programas de controle e monitoramento. Conclui 

ainda que haverá a geração de emprego e aumento da arrecadação de impostos, da 

qualidade de vida e incremento e dinamização da economia local, bem como a 

criação de novo ambiente para a fauna marinha, a partir da implantação da retroárea 

offshore. 

O requerimento de licença prévia foi feito ao INEA em 31 de janeiro de 2013, 

através do processo 007.002.1325 de 2013, sendo então, montado um grupo de 

trabalho para avaliação de impacto ambiental (portaria 426/2013 do INEA), que 

emitiu notificação requerendo da empresa a apresentação do EIA. Em 08 de junho 

de 2013, foi entregue um primeiro EIA/RIMA, que não foi aceito pelo INEA, 

necessitando da complementação através de documentos, que foram entregues em 
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29 de outubro de 2013, fazendo com que o EIA/RIMA fosse aceito pelo grupo de 

trabalho e repassado para instituições pertinentes, bem como publicado no DOERJ e 

em jornais de circulação no estado.  

A primeira audiência pública foi convocada para o dia 15 de janeiro de 2014. 

Da primeira audiência pública surgiram diversos questionamentos e contribuições, 

os quais serão tratados oportunamente, que ensejaram pedido de nova 

complementação do EIA/RIMA, entregue em 19 de maio de 2014. 

Foi feita em abril uma análise de viabilidade locacional feita pelo GEGET60, 

onde se recomendou a consulta ao ICMBio, dado que o empreendimento se 

pretende se localizar a menos de 3 km do PARNA Jurubatiba. A análise ainda 

conclui que as praias da Barra, São José do Barreto e Lagomar, em Macaé, bem 

como as praias Grande e de Carapebus, no município de Carapebus serão 

diretamente afetadas pelo novo empreendimento. 

O EIA/RIMA revisado61 apresenta maiores detalhes sobre o empreendimento, 

como, por exemplo, o destino dado aos efluentes sanitários. Foi ampliada a AID 

terrestre para abarcar os bairros da Ajuda e Cabiúnas. Entretanto a AID foi 

diminuída, deixando de abarcar o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

Verificou-se, ainda a diminuição do número de impactos listado, passando de 40 

para 31. Segundo a empresa, tais mudanças ocorreram devido a um estudo de 

modelagem numérica da hidrodinâmica, que possibilitou maior assertividade na 

definição da AID para a confecção do novo EIA/RIMA. 

A partir da apresentação do EIA/RIMA revisado, foi convocada nova audiência 

pública para o dia 16 de julho de 2014. As dúvidas e sugestões suscitadas na 

mesma, segundo o INEA, contribuíram para os pareceres dado para aprovação ou 

não da licença prévia. Os mesmos serão apresentados abaixo. 

O parecer elaborado pelo DIBAP62 constata que a área proposta para o 

empreendimento, segundo o Código de Urbanismo do Município de Macaé, 
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encontra-se em zona residencial 7, em zona de uso diversificado 4 e em zona 

especial de interesse social 13. A área ainda encontra-se na APA do Arquipélago de 

Sant‘anna. Recomenda-se, então, que seja consultado o Município sobre tais 

questões63. 

O parecer técnico de análise de risco64 não detectou riscos fora dos padrões 

de tolerabilidade previstos pelo INEA e apresentou posicionamento favorável à 

licença prévia, desde que, caso haja alterações significativas no projeto, realizar a 

revisão do estudo de risco na ocasião do requerimento da LI. 

O parecer feito pela gerência de licenciamento de recursos hídricos65 aponta 

que a CEDAE já apresentou manifestação oficial sobre a possibilidade de 

fornecimento de água para o empreendimento, através do Documento de 

Possibilidade de Abastecimento n° 25/2014 de 08/05/2014. Informa ainda que, caso 

haja a necessidade de fornecimento por alternativa de água (água subterrânea), 

deverá haver solicitação de autorização para tal perante o INEA para perfuração de 

poços, bem como de outorga de direito ao uso da água. Quanto à produção de 

efluentes líquidos, informa que o canteiro de obras disporá de banheiros químicos, 

utilização de fossas sépticas, recolhimento de efluentes feito por empresa licenciada 

e não terá cozinha,sendo dispensada a construção de caixa de gordura.  

Quanto à fase de operação, o EIA/RIMA prevê a construção de uma ETE nas 

áreas onshore e offshore, fazendo-se necessário pedido de outorga para lançamento 

de efluentes tratados no Canal Campos-Macaé e no Oceano Atlântico quando do 

requerimento da LO, em processo apartado. O parecer considera ainda o Canal 

Campos-Macaé, que se encontra na ADA, estabelecendo condicionantes para seu 

uso e de suas margens. 

O parecer da gerência de licenciamento agropecuário e florestal66 cita 
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 Em 2017 foi sancionada a Lei Municipal nº 4349, que altera a área do Arquipélago de Sant‘Anna, a 
fim de desimpedir a construção do TEPOR. 
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 GELRAM. PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE RISCO N° GELRAM-PTC-0117/2014. Rio de 
Janeiro. Publicado em 20/08/2014.Disponível em: 
<http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/249780/SARAT_AR_0117_TEPOR
_18.08.2014.pdf>. Acesso em: 30/05/2017. 
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 GELIRH. PARECER PRELIMINAR DE LICENÇA PRÉVIA (LP). Rio de Janeiro. Publicado em 
15/08/2014. Disponível em: 
<http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/249780/PT_GT_002.1325_2013_G
ELIRH_TEPOR_ANA.pdf>. Acesso em: 30/05/2017. 
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 GELAF. PARECER TÉCNICO DE LP N O 269/2013. Rio de Janeiro. Publicado em 16/12/2013 
Disponível em: 
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07_002.1325_2013-TERMINAL_PORTUARIO_MACAE_TEPOR-EIA_RIMA-MACAE-LP.pdf>. Acesso 
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novamente a localização do empreendimento entre uma zona residencial e uma 

zona de uso diversificado, bem como próximo à APA do Arquipélago de Sant‘anna, 

mencionando que o município estabeleceu como condicionante para a realização do 

empreendimento em tal área, a realização de programas e projetos ambientais com 

a finalidade de criação de novas UCs de proteção integral. Destaca que o 

empreendimento será construído em área de restinga, considerada APP pela Lei 

Orgânica Municipal, art. 157, sendo permitida sua supressão apenas por 

empreendimentos motivados por utilidade pública67.  

O parecer cita ainda, com destaque, que não há em todo o EIA, menção 

sobre existência, isenção justificada de obrigatoriedade ou regularização da Área de 

Reserva Legal e estabelece que, no momento do requerimento da LI, o 

empreendedor deverá descrever um histórico legal da área do empreendimento, a 

fim de comprovar o reconhecimento daquela área como urbana anteriormente ao 

ano de 1989. Caso contrário, deverá apresentar documentação que comprove 

aprovação, pelo INEA, da Área de Reserva Legal.  

O parecer ainda requer estudo de instituição de notório saber, com a 

finalidade de complementação de informações sobre impactos a espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção na área. Tal estudo deverá comprovar se a 

supressão da área de restinga para a construção do TEPOR não acarretará risco à 

sobrevivência das espécies, bem como apresente Plano de Recuperação e 

Conservação para garantir a sobrevivência das mesmas na AID. O empreendimento 

deverá ainda apresentar um Plano Executivo de Reposição Florestal, para fins de 

compensação quanto à vegetação suprimida. O parecer, por fim, se mostrou 

favorável à concessão de licença prévia, desde que cumpridas as condicionantes 

apresentadas. 

A manifestação do ICMBio68 foi recomendada a partir do parecer de 

localização espacial do empreendimento. Sendo assim, em 11 de dezembro de 

2014, o órgão federal enviou sua análise, considerando a proximidade do 

empreendimento com o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, UC de proteção 

                                                                                                                                                                      
em 01/06/2017. 
67

 O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto n° 46.008, de 30 de maio de 2017, 
estipulou a área do TEPOR como de utilidade pública para fins de intervenção e supressão de 
vegetação do bioma Mata Atlântica e de área de proteção permanente - APP; 
68

ICMBio. Parecer Técnico nº 07 /2014-ALA/CR8/ICMBIO/RJ. Rio de Janeiro. Publicado em 
11/12/2014. Disponível em: 
<http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/249780/Parecer_Técnico_ICMBIO
%2007_2014_GT_TEPOR_.pdf>. Acesso em: 01/06/2017. 
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integral. O ICMBio se manifesta, explicando a cronologia dos fatos ocorridos durante 

o processo de licenciamento, analisando o EIA em suas duas versões e 

apresentando parecer desfavorável ao licenciamento, considerando o que mesmo só 

será possível quando os impactos gerados ao Parque Nacional da Restinga de 

Jurubatiba foram considerados e as propostas compensatórias e mitigatórias 

detalhadas69. 

 
Diante do exposto, considerando a finalidade de criação do Parque Nacional 
da Restinga de Jurubatiba e o seu Plano de Manejo, bem como o Plano de 
Ação Nacional para Conservação do Pequeno Cetáceo Toninha e os 
estudos e propostas apresentados, entendemos que o ICMBio deve 
SOLICITAR ESTUDOS COMPLEMENTARES à proposta apresentada para 
a continuidade da avaliação da solicitação da Autorização. 
 

A partir do parecer expedido pelo ICMBio, cria-se uma controvérsia quanto à 

emissão da LP entre diversos órgãos. Repetidamente, o empreendimento requer 

que seja dado prosseguimento ao licenciamento, indiferentemente da manifestação 

do ICMBio, informando que as manifestações do órgão já foram atendidas na 

Revisão 01 do EIA/RIMA ou são necessárias apenas para o requerimento da LI. O 

ICMBio, em resposta, se manifesta pelo indeferimento para o licenciamento 

ambiental do empreendimento, visto que o mesmo apenas pode se manifestar, 

segundo a legislação vigente, na primeira fase. 

A CEAM inicialmente se posiciona quanto a não emissão da LP sem a 

autorização do ICMBio. Após encaminhamento de documentação complementar 

pelo empreendedor. A CEAM, por fim, emite parecer técnico favorável à emissão de 

LP, impondo uma série de restrições e condições de validade para a aprovação do 

empreendimento. Será tratado abaixo sobre o parecer da Procuradoria do INEA, 

bem como da CEAM. 

O parecer da Procuradoria do INEA70 se inicia esclarecendo que a análise a 

ser realizada compreende todo o processo de licenciamento, não apenas atendo-se 

ao EIA/RIMA, pelo mesmo consistir de estudo técnico, demandando conhecimentos 

alheios à ciência jurídica. Após a análise, a conclusão foi a seguinte:  

                                                      
69

ICMBio. Parecer Técnico nº 07 /2014-ALA/CR8/ICMBIO/RJ. Rio de Janeiro. Publicado em 
11/12/2014. Disponível em: 
<http://200.20.53.6/meioambiente/arquivos/licenciamento/parecer/249780/Parecer_Técnico_ICMBIO
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Janeiro. Publicado em 19 de outubro de 2015. Disponível em: 
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Quanto à competência, é correto afirmar que se trata de competência 

estadual residual, de acordo com a LC nº 140/2011. 

Quanto à segunda audiência pública, a procuradoria não localizou nos autos 

documentação que comprove convocação em Diário Oficial (art. 7º, caput, 

Resolução CONEMA nº 35/2011), tampouco comprovação das exigências para 

divulgação de audiência (art. 7º, § 1º, Resolução CONEMA nº 35/2011). Não foi 

localizada, ainda, na Ata Sucinta, a assinatura do presidente da mesa (art. 16, caput, 

Resolução CONEMA nº 35/2011), bem como a declaração de veracidade do 

representante legal do empreendedor (art. 16, § 2º, Resolução CONEMA nº 

35/2011). Foi sugerido que o empreendedor complemente a documentação e que 

seja analisado pelo corpo técnico a necessidade de nova audiência pública, para 

garantir a publicidade e participação pública. 

A certidão de zoneamento apresentada pelo empreendimento não atende às 

exigências legais, haja vista o empreendedor não haver juntado certidão do 

município declarando que o local e o tipo do empreendimento estão em 

conformidade com a legislação local de uso e ocupação do solo (art. 10, §1º da 

Resolução CONAMA nº 237/1997). Tal certidão é indispensável para a emissão da 

LP. 

No ponto sobre Unidades de Conservação, foi informado, de acordo com o 

EIA/RIMA, a identificação de 4UCs próximas ao empreendimento (PARNA 

Jurubatiba e Reserva Biológica União - ICMBio, APA do Arquipélago de Sant‘anna e 

Parque Municipal do Arquipélago de Sant‘anna - SEMA). Informa que não houve 

manifestação por parte da SEMA quanto as duas UCs administradas pela mesma, 

não havendo comprovação de recebimento da mesma do ofício de solicitação de tal 

manifestação por parte do INEA. O ICMBio se manifestou quanto à desnecessidade 

de análises sobre a Reserva Biológica União, visto que as duas edições do 

EIA/RIMA não prevêem interferências e impactos na região. No que tange ao 

PARNA Jurubatiba, a procuradoria identificou a necessidade de autorização do 

ICMBio se o empreendimento afetar efetivamente a área da UC, ou mesmo puder 

afetar (art. 36, §3º, Lei nº 9985/2000 e art. 1º caput da Resolução CONAMA nº 

428/2010).  

A decisão sobre o empreendimento poderá afetar ou não, cabe 

exclusivamente ao ICMBio (art. 1º da Resolução CONAMA 428/2010). O perecer 

chega à conclusão de que o prosseguimento do processo apenas poderá se dar se o 
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ICMBio foi informado que sua participação no licenciamento poderá se dar a 

qualquer momento, inclusive após expedição da LP, bem como que o INEA não 

autorizará qualquer intervenção na área enquanto não houver autorização expedida 

pelo ICMBio (art. 36, §3º da Lei nº 9985/2000 c/c art. 3º, I da Resolução CONAMA 

428/2010). Sugere-se que o ICMBio manifeste-se em 30 dias sobre o assunto, 

sendo certo que sua oposição torna ilícita a expedição de qualquer licença para o 

caso e sua manifestação favorável exigirá do empreendedor a apresentação dos 

estudos exigidos pelo órgão federal após a expedição da licença prévia. 

No que toca a áreas de proteção permanentes, a procuradoria entende a 

possibilidade de intervenção nas mesmas através de decreto de utilidade pública do 

Governo Estadual (art. 3º, VIII, e do Código Florestal, consoante com entendimento 

da d. Procuradoria Geral do Estado no Parecer 04/12 RTAM-PG-2). 

Sobre a Reserva Legal, não havia sido apurado até o momento se a área em 

questão é caracterizada como rural ou urbana, ou mesmo que urbana, se atende 

aos requisitos da Lei nº 12651/2012, art. 19 para definição da necessidade de 

deveres quanto à Reserva Legal. Recomenda-se que se exija ao empreendedor a 

documentação que comprove a aprovação, peloINEA, da área de Reserva Legal, no 

ato do requerimento da LI. 

Sobre supressão de Mata Atlântica, chama atenção para o disposto no art. 19 

da Lei nº 6660/2008, para analisar se há necessidade de autorização do IBAMA para 

o caso. Sendo, ainda, necessária para tal supressão, a caracterização do 

empreendimento como de interesse social ou utilidade pública em Decreto a ser 

editado pelo Governo do Estado. 

Por fim, o parecer da conclusivo da CEAM71 autoriza a emissão da licença, 

estipulando cerca de 13 condicionantes (sendo que o item 6 apresenta 36 itens, 

requisitos para requerimento da LI), estipulando para a mesma prazo de 18 meses. 

O parecer ainda responde ao parecer do ICMBio e do GATE72. Quanto ao ICMBio, 

foi constatado, por meio de Certidão expedida pelo município, que o 

empreendimento será instalado em área urbana consolidada. O documento foi 
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no site do Ministério Público do Rio de Janeiro, por esse motivo, não será objeto de comentários 
neste trabalho. 
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enviado para análise jurídica, que se manifestou, tendo em vista tal documento, a 

não necessidade de autorização do empreendimento pelo ICMBio, baseando seu 

entendimento no artigo 47, II da Lei Federal nº 11.977/2009, artigo 3º, XXVI da Lei nº 

12.651/2012 e art. 1º, §2º da Resolução CONAMA nº 428/2010. 

A Licença Prévia (Anexo I) foi concedida pela CECA na data de 21 de junho 

de 2016, sob o número IN034833, possuindo validade até a data de 21 de dezembro 

de 2017. 

Durante o processo de licenciamento, entretanto, o controle acionário do 

TEPOR foi vendido para a empresa EBTE com a subsidiária BR-Rio Engenharia 

Especializada, em março de 2016. Após a compra, o projeto foi modificado para que 

haja diversificação dos segmentos de atuação do terminal, além de suprir a 

demanda de plataformas off-shore. A partir de então foi apresentado um novo 

EIA/RIMA, entretanto, a empresa solicita ao INEA que o mesmo seja absorvido ou 

apensado ao processo já em tramitação, ao invés da criação de um novo processo, 

caracterizando novo requerimento de EIA/RIMA. Atualmente, portanto, além do 

processo de número E-07/002.1325/2013, em análise pelo presente trabalho, há em 

tramitação o processo de número E-07/002.11633/2016, em fase inicial. 

 

3.2 O MOVIMENTO AMBIENTALISTA EM MACAÉ E SEUS REFLEXOS NO 

PROJETO 

 

Não há como abordar o tema do presente trabalho sem tecer comentários 

acerca do histórico do município a respeito dos impactos ambientais e 

socioeconômicos causados pela instalação da base da Petrobrás (Porto de 

Imbetiba), ocorrida no final da década de 1970, bem como da atuação do movimento 

ambientalista na sensibilização da população, no combate à degradação ambiental e 

na luta pela mitigação dos impactos, principalmente a partir da década de 1980, até 

os tempos atuais. 

O movimento ambientalista macaense possui atuação determinante nos 

questionamentosao projeto TEPOR, em discussão. Essa atuação, bem como a 

evolução histórica que culminou no ambientalismo macaense atual serão tratadas 

abaixo. 

 

3.2.1 O surgimento do movimento ambientalista macaense frente aos impactos da 
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indústria do petróleo na cidade 

 

O embate contra as consequências ambientais trazidas por empreendimentos 

de grande porte na cidade de Macaé vem de longa data. Com a vinda da Petrobras 

na década de 1970, já era presente a dicotomia entre o desenvolvimento sem 

previsão de consequências ambientais e as tentativas de preservação, senão de 

tudo, do que fosse possível em termos de meio ambiente. 

 
E a nossa antiga e humilde santa terrinha virou, durante a semana que 
findou, noticiário nacional. [...] Tudo por conta da Petrobras, que confirmou a 
implantação de um polo petroquímico em nosso município. Implantação 
essa que fará Macaé mudar de vocação. A vocação até hoje adotada pela 
tendência turística e a não realização plena nesse setor, pela vocação nova 
já assumida: a industrial. 
Não sabemos qual é a melhor. 
A primeira, embora lenta no setor referendado ao progresso, era mais 
humana, mais amiga e mais limpa. 
A segunda, mais rápida e exigente, poderá trazer com maior velocidade o 
sonho de muitos que por nela acreditar aqui plantaram suas ideias e ideais. 
A riqueza virá e com ela o progresso violento. [grifo nosso] (PARADA

73
, 

1979. apud TAVARES, CAUTIERO, FRANCO, 2014, p. 114) 
 

 A instalação de uma base da Petrobras na cidade de Macaé, em 1978, com a 

finalidade de explorar as reservas de petróleo e gás natural situadas na Bacia de 

Campos, bem como de outras tantas empresas do ramo petrolífero e de suporte à 

atividade de extração e produção, produziu, segundo Soffiati74, ―um abrupto impacto 

na economia, na sociedade e na cultura de uma cidade até então com feições ainda 

interioranas e sem estrutura para receber o colossal afluxo de pessoas à procura de 

emprego e de técnicos dos mais variados pontos do Brasil e do exterior‖. 

 Macaé, que consistia na época, num pequeno município de base econômica 

agropecuária, teve uma ocupação urbana rápida e desordenada, devido à vinda da 

famílias de trabalhadores para atuar na indústria do petróleo. Houve ainda uma 

sobrecarga nos parcos equipamentos de consumo coletivo existentes e uma 

ocupação predatória do litoral, tanto pelas empresas, quanto por loteamentos 

residenciais. 
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Rosélia Piquet75 explica que, não houve por parte da Petrobras, no início da 

exploração de petróleo na Bacia de Campos, preocupação em minimizar os 

impactos locais produzidos pela atividade. Sua atuação seguiu o padrão das demais 

empresas de grande porte na década de 1970. A Petrobras só viria a realizar e 

apoiar iniciativas para a melhoria da qualidade de vida local após alguns anos 

(1986). A arrecadação de royalties, entretanto, passou a ser significativa, apenas a 

partir de 1997, com a nova lei do petróleo, praticamente 20 anos após os primeiros 

impactos. 

O inicial descaso com os impactos sofridos gerou prejuízos incalculáveis, 

principalmente com o crescimento desordenado e a favelização. Com o término das 

obras necessárias para a base da Petrobras, os trabalhadores foram dispensados, 

mas permaneceram na cidade, na expectativa de retornarem ao mercado de 

trabalho. Esses trabalhadores buscaram então áreas desocupadas da cidade, entre 

elas, as praias rejeitadas pela especulação imobiliária e os manguezais às margens 

do Rio Macaé e do Canal Campos-Macaé, criando bairros e favelas como Malvinas, 

Nova Holanda, Colônia Leocádia e Lagomar. 

 
Com essa euforia imobiliária, que atormenta ideias, abala as finanças, 
desregula o mercado, avilta a condição de viver, o sujeito se encolhe, se 
espanta, se benze, clama aos céus, sem saber se fica ou se vai. É um 
negocio de doido. O fulano é transferido pra cá, larga a família no lugar de 
origem e resolve vir sozinho fazer uma sondagem preliminar. Ao chegar ali 
em cima da ponte já se descortina um panorama dos mais gratificantes, pois 
seu contato inicial vai acontecendo justamente e, nossa bem arrumada sala 
de visitas, [...] ao descer do ônibus, sente o impacto do paradoxo de não 
estar descendo num terminal rodoviário digno do que está vendo e sentindo. 
[...] Aí ele vai se afeiçoando ao caminhar pelas ruas, olhando as vitrinas, 
observando as pessoas, até tomar sentido de que seu objetivo é encontrar 
um lugar para morar. Caminhando pela Rua Direita, não lhe será difícil de 
para com uma casa especializada e cai de surpresa ao verificar os preços 
que os corretores afixam na entrada de suas lojas. Estão ali, estampados, 
debochadamente, bem à vista de um pode coitado subdesenvolvido: Casa 
nos Cavaleiros [...] - Preço: Cr$ 75.000,00. Apartamento no Centro [...] - 
Preço: Cr$ 30.000,00. Casa no Bairro Visconde de Araújo [...] - Preço: Cr$ 
25.000,00. E assim por diante. 
... Muitos estão preferindo morar em Campos ou em Rio das Ostras, fugindo 
dos alugueis escorchantes [...]. 
É lógico que existe uma explicação para esse "boom" imobiliário: no começo 
da vinda da empresa estatal para Macaé, com ela demandaram também, 
prioritariamente, os técnicos mamando polpudos salários. Os que vieram 
depois menos credenciados tiveram que sofrer as consequências, 
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agravando-se ainda mais as suas dificuldades pela falta de condição 
estrutural de uma cidade não preparada para receber tamanho contingente 
de novos agregados habitacionais. (CORRÊA

76
, 1980. apud TAVARES, 

CAUTIERO, FRANCO, 2014, p. 115) 
 

Por outro lado, a especulação imobiliária resultou na criação de bairros, 

condomínios e loteamentos de médio e alto padrãoem áreas de proteção ambiental 

e, mesmo com alto padrão de vida, sem estrutura necessária, principalmente de 

saneamento básico, como por exemplo, o Condomínio Ilha da Caieira, os bairros 

Mirante da Lagoa, Praia do Pecado e Vivendas da Lagoa. 

A cidade, com a expansão da Petrobrás para as bases de Cabiúnas e Parque 

de Tubos, uma em cada extremidade da Rodovia Amaral Peixoto, se divide em 

duas: de um lado (sentido Cabiúnas, zona norte), surgiram conjuntos habitacionais 

(CEHAB e, recentemente Bosque Azul) e invasões de áreas. No outro extremo 

(sentido Parque de Tubos, zona sul), surgiram os loteamentos destinados a pessoas 

com maior poder aquisitivo. Macaé ficou conhecida pela população como "a cidade 

dividida entre o 'lado de lá' e o 'lado de cá' da ponte sobre o Rio Macaé‖, elemento 

geográfico que simbolizou a separação entre ricos e pobres no município. 

 
O espaço costeiro em que se ergueu Macaé está intensamente urbanizado. 
Otrânsito de veículos congestiona a cidade com horas de pico. O governo 
municipaltem duas intenções para a saturação urbana. A primeira é a 
expansão da cidadeem direção ao interior, ocupando uma área que 
pertencia ao meio rural. A segundaé o programa de macrodrenagem da 
cidade. Pretende-se que ambos sejamplanejados, mas ambos são 
problemáticos [...].
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Essa expansão prevista, entretanto, já começou sem planejamento, em 

direção às Linhas Azul, Verde e a RJ-168, nas áreas denominadas tabuleiros, 

constituídas por baixas colinas e depressões ricas em argila, que vêm sendo 

retiradas para a formação de aterros em banhados, aonde vêm sendo construídos 

prédios como shoppings, o complexo universitário, o Fórum e Ministério Público. 

Estes aterros, segundo Soffiati78, já demonstram sinais de erosão. A expansão para 
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o interior do município também não escapou do processo de favelização, com a 

fundação de comunidades como Águas Maravilhosas (onde, até o ano de 1996 

funcionava o lixão da cidade), Novo Botafogo e Piracema. 

 
A população de Macaé saltou de 47.221 habitantes em 1970, para 194.403 
em 2009 [...]. Constata-se que a população neste período mais quetriplicou. 
É importante ressaltar que este fato se deveu à magnitude econômica 
daindústria petrolífera e empresas do ramo instaladas na cidade.
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O aumento populacional e a expansão habitacional não planejada 

ocasionaram o aumento de despejo de efluentes nos rios e canais na cidade. A foz 

do Rio Macaé se encontra em estágio avançado de degradação, sofrendo com 

lançamento de esgoto in natura e óleo usado pelas embarcações pesqueiras. 

Segundo artigo de Selene Herculano,80 há reclamações constantes do Poder 

Público macaense quanto ao tratamento distante e arrogante da Petrobras, desde a 

sua instalação, em 1978, quando unilateralmente decidiu construir sua base no Porto 

de Imbetiba, o que trouxe para a cidade um trânsito de cerca de 700 carretas/dia em 

pleno centro da cidade, até a atualidade, quando passou a se sentir 

descomprometida com o município devido pagamento dos royalties. Os projetos 

apresentados à empresa, segundo a Prefeitura, ou não são aprovados ou são 

modificados substancialmente. 

 
Para o Secretariado de Macaé, deveria haver um maior relacionamento 
entre o poder público e o poder privado para ―planejar juntos a cidade, em 
um urbanismo de longo prazo‖. No entanto, o Plano Plurianual da Prefeitura 
de Macaé[...] permite entrever, pelo montante de recursos previstos por 
funções, o quanto meio ambiente, saneamento, urbanismo e habitação 
tampouco são prioridades para aadministração pública local 
(Respectivamente 0,3%, 9%, 5,7% e 0,3% dos recursos previstos para 
2010-2013). 

As empresas, por sua vez, consideram as prefeituras pouco eficientes. Há, 

portanto, um clima de desconfiança mútua. Consideram que cumprem seu papel 
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apenas gerando empregos e pagando impostos, percebendo a execução de 

programas sociais como atribuições como responsabilidade do Poder Público. Não 

há preocupação das empresas com o território. (PIQUET; OLIVEIRA81, 2007. apud 

HERCULANO, 2011, p. 36) 

 
As transformações ocorridas no município de Macaé com a instalação da 
Petrobras e das demais empresas petrolíferas e parapetrolíferas foram 
muitas e em todos os aspectos: econômico, estrutural, comportamental, 
ambiental. Isso tem refletido de maneira significativa na identidade da 
população nativa, que se encontra coadjuvante de um processo em que ela 
pouco interfere [...].
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O impacto ainda refletiu sobre a cultura e modo de vida do macaense. Seu 

cartão postal e principal balneário, a Praia de Imbetiba, passou a abrigar um porto e 

uma base da Petrobras. Os bares e restaurantes que antes atendiamveranistas, 

deram lugar ao embarque e desembarque de petroleiros. 

 Diante do quadro relatado acima, em 1988, surge a AMDA - Associação 

Macaense de Defesa Ambiental, que organizou ambientalistas que antes atuavam 

de forma desordenada. Segundo Fernando Marcelo Manhães Tavares83, a entidade 

teve atuação decisiva na elevação da consciência ambiental no município, mantendo 

uma postura combativa. 

 
Ativa numa época de pouco respeito ao meio ambiente, organizou protestos 
que cativaram a população, utilizando-se de ferramentas culturais, como o 
irreverente ―Varal de Poesias‖, semanalmente criado e exposto no calçadão 
da Praia dos cavaleiros, geralmente trazendo denúncias de ordem 
ambiental; o ―Jornal Artenativa‖, que publicava reportagens e arte em geral 
produzida na cidade, e que constituía uma grande rede postal da cultura 
alternativa brasileira existente na época; além de performances e shows 
temáticos com bandas e poetas locais nas praias e praças públicas. 

A AMDA teve participação decisiva na construção do capítulo de meio 

ambiente da Lei Orgânica Municipal, elaborando seu texto, bem como na elaboração 
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do primeiro Plano Diretor de Macaé. Alguns integrantes da associação ocuparam, 

ainda, pastas de meio ambiente do Município. A AMDA, entretanto, entrou em 

inatividade na década de 2000, no momento em que as ONGs passaram a ocupar 

papel mais institucional, através de projetos de educação, reparação e conservação 

ambiental. 

Destaca-se, entre campanhas do movimento ambientalista macaense, o 

movimento "Xô monobóia". Uma espécie de ancoradouro flutuante de grandes 

dimensões, que permitia aos petroleiros efetuar a transferência de óleo para a 

Estação de Cabiúnas. Esse ancoradouro estava situado a apenas 3 km do 

Arquipélago de Sant'anna (área próxima de onde se pretende instalar o TEPOR). 

Houve a mobilização de diferentes setores, inclusive trabalhadores da Petrobras na 

campanha (SINDIPETRO-NF e AEPET), além de jornais como "O Debate", 

pescadores, surfistas, sindicalistas, associações de moradores, dentre outros. A 

campanha foi vitoriosa, a obra embargada e a Petrobras passou a adotar o sistema 

de dutos terrestres para transportar o óleo extraído.  

Fernando Tavares84 conclui, sobre o movimento ambientalista macaense, que 

"a resistência ao rolo compressor do petróleo em Macaé foi intensa nas décadas de 

1980 e 1990, e o cenário, hoje, poderia ser muito pior do que o atual". Pode ser 

citadas, ainda, campanhas como a da criação de Área de Proteção Ambiental na 

restinga da Praia do Pecado (SOS Praia do Pecado), contra a especulação 

imobiliária no local, bem como a atuação constante no COMMADS, nos conselhos 

de UCs existentes (APA do Sana, PARNA Jurubatiba) e no Comitê de Bacia 

Hidrográfica dos Rios Macaé e Ostras. 

 

3.2.2 A atuação do Movimento Ambientalista Macaense no Projeto TEPOR 

 

Diante da perspectiva de construção do novo terminal portuário, o movimento 

ambientalista de Macaé que, embora ativo, se encontra altamente institucionalizado, 

tanto através das ONGs, quanto pela lógica dos espaços de controle social e de 

gestão (muitos ambientalistas macaenses ocuparam cargos no município durante as 
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décadas de 1990 e 2000), encontra novo fôlego para alcançar as ruas. 

Não se quer dizer aqui que não havia essa intenção antes do projeto TEPOR. 

Diversas associações, ONGs e projetos estiveram trabalhando com a comunidade 

durante todo esse tempo. O impulso diante do projeto, entretanto, faz essa 

mobilização ganhar força. 

 Sendo assim, através da articulação entre ambientalistas, professores, 

movimentos sociais, pescadores e lideranças comunitárias, foi criado o Movimento 

―Xô Porto‖, que realizou diversas intervenções e tentativas de sensibilização da 

população para os impactos gerados pela construção de mais um terminal portuário, 

através de panfletagens, intervenções artísticas (como varais de poesia) e apoio às 

comunidades impactadas, principalmente aos pescadores. Além do trabalho de 

mobilização e sensibilização, por contar com uma série de pesquisadores do meio 

ambiente regional, o movimento protocolou em diversos órgãos ambientais 

pareceres contrários ao EIA/RIMA, participou de atos e reuniões com o INEA, 

ICMBio, Ministério Público, dentre outros. 

 O movimento conta com uma página na rede social Facebook, com cerca de 

430 membros, mas, na mídia local sofreu uma série de críticas e tentativas de 

invisibilidade, restando apenas alguns blogs e pequenos espaços em periódicos. 

 A participação ativa do movimento, entretanto, foi crucial para um 

levantamento mais apurado a cerca dos impactos trazidos pelo empreendimento e, 

principalmente, no despertar do ICMBio para os potenciais riscos ao PARNA 

Jurubatiba, através de debates no Conselho Gestor do Parque. As intervenções 

foram incisivas também no COMMADS, através dos membros da sociedade civil 

naquele espaço. 

 

3.2.3 Intervenções no COMMADS e seu posicionamento quanto ao TEPOR 

 

A primeira abordagem a respeito do TEPOR no Conselho Municipal de Meio 

Ambiente ocorreu em 18 de dezembro de 2013,85 com a apresentação do projeto 

pela empresa de consultoria ambiental Masterplan. A mesma não foi realizada, pois 

no mesmo horário a equipe que a realizaria apresentava o projeto na Comissão de 

Meio Ambiente da Câmara de Vereadores (que deveria, pelo regimento, estar 
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representada na reunião do Conselho, pois é detentora de cadeira fixa) e que em 

outra ocasião apresentariam o mesmo. O representante da empresa Queiroz Galvão 

se colocou à disposição dos membros do COMMADS para prestar esclarecimentos 

sobre o projeto. Foram levantadas, pelos conselheiros, questões referentes à 

celeridade do processo de licenciamento, à data da primeira audiência pública (14 

de janeiro, em meio a férias escolares), á não comunicação em tempo hábil ao 

COMMADS e a outros órgãos, como o NUPEM e o Conselho Gestor do PARNA 

Jurubatiba, para que houvesse tempo para análise detalhada do EIA/RIMA. Foram 

protocolados junto à ata um manifesto redigido pelo professor da Universidade 

Federal Fluminense Aristides Soffiati e assinado por 24 representações, expondo 

fatores geológicos para a não construção do TEPOR86, bem como uma análise do 

jornalista Martinho Santafé, com justificativas caracterizando a insustentabilidade do 

projeto TEPOR87. A plenária decidiu encaminhar pedido de adiamento da audiência 

pública ao INEA. 

Em 14 de janeiro de 201488 foi apresentado ao COMMADS pela Masterplan e 

Queiroz Galvão o RIMA do Terminal Portuário. Os conselheiros e demais presentes 

teceram questionamentos acerca de lacunas no RIMA, apresentado dados sobre os 

possíveis impactos. Participaram da reunião, além de membros do COMMADS, 

representantes do IPHAN, da Agenda 21, do Gabinete do Vice-Prefeito, 

ambientalistas, engenheiros ambientais e do vereador Marcel Silvano. 

Em 11 de março de 201489, o COMMADS, em vista do ocorrido na audiência 

pública de janeiro de 2014, dos pareceres e opiniões de membros do Conselho 

expostas em audiência e da apresentação do EIA/RIMA feita pela empresa, 

deliberou por expedir ofício com destino às instituições MPF, IBAMA, SPU, CECA e 

MPE, com a finalidade de apurar a legalidade e viabilidade do empreendimento 

TEPOR90. A resposta ao ofício foi cobrada na reunião de 07 de abril de 201491, não 
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havendo, no entanto, resposta por parte dos órgãos oficiados. 

Há um lapso entre publicações de atas de reuniões do COMMADS entre maio 

de 2014 e junho de 2015. Durante o mesmo período ocorreram, além da segunda 

audiência pública, a edição de todos os pareceres conclusivos do INEA e demais 

órgãos. Sem tais publicações, faltam subsídios para análise qualificada da atuação 

do Conselho sobre o assunto. O período é fundamental para que se busquem 

conclusões claras. Entretanto, como será dito oportunamente, é custoso o acesso a 

documentos por parte do Poder Público, contrariando a Lei de Acesso à Informação. 

A partir de então, devido à venda do empreendimento TEPOR, havia 

incertezas quanto à continuidade do projeto, não havendo, no COMMADS, 

manifestações sobre o assunto. Como a LP foi expedida em junho de 2016, a 

análise se aterá apenas a este período. 

Os membros da sociedade civil que compuseram o COMMADS durante os 

anos de 2012 a 2016 (as gestões do COMMADS duram dois anos) eram, em sua 

maioria, ambientalistas e professores universitários, formando posicionamentos 

contundentes contra o projeto TEPOR. Sua atuação foi incisiva no sentido de 

combater ilegalidades no processo de licenciamento e garantir as contrapartidas 

necessárias, bem como análises de impactos ambientais e socioeconômicos 

qualificadas, ainda que o órgão responsável pelo licenciamento seja o INEA. 

Entretanto, como dito em capítulo anterior, a atuação dos conselhos encontra 

barreiras diversas, colocadas tanto pelo Poder Público, quanto pela própria 

burocratização do espaço, a falta de condições de organização e de interlocução 

com a sociedade num geral. Os Conselhos, muitas vezes acabam se fechando em si 

mesmos. Isso ocorre em partes no município de Macaé, por questões diversas. Não 

está sendo dito aqui sobre uma pretensa falta de interesse dos membros do 

conselho em atuar de forma política, mas da real falta de condições dos mesmos, de 

interesse da população e de espaço em veículos midiáticos para tal. 

Esta crítica pode ser tecida à praticamente a totalidade dos conselhos em 

Macaé. A maioria encontra-se inativa ou, quando ativa, encontra restrições sérias à 

sua atuação. Em geral, os conselhos ativos são aqueles que condicionam para o 

recebimento de fundos e exerce a gestão dos mesmos, ou condiciona o exercício de 

atividades estratégicas, tal qual o Conselho de Meio Ambiente, que é condicionante 

para o exercício do licenciamento ambiental por parte do município. 
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3.2.4Relato da Audiência Pública Realizada em 15 de janeiro de 201492 

 

 A audiência foi realizada no CIEP Leonel de Moura Brizola, localizado no 

bairro da Barra de Macaé. O engenheiro e analista da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, Maurício Couto, presidiu os trabalhos, através de indicação da CECA. A 

mesma teve início às 19h10min horas e compôs a mesa, além do Presidente, Paulo 

Roberto Carneiro, secretário, Aline Peixoto, coordenadora do Grupo de Trabalho do 

INEA e Guilherme Sardemberg, secretário municipal de meio ambiente. 

Representando os empreendedores, estavam presentes José Roberto Serra e 

Robson Ávila, pela empresa Queiroz Galvão, Dyrton Bellas e Raquel de Paula, pela 

empresa Masterplan Consultoria de Projetos e Meio Ambiente. Houve ainda 

autoridades presentes: Danilo Funke, vice-prefeito de Macaé, Fernando César, 

secretário de desenvolvimento de Macaé, Alexandre F. Santos, secretário de 

trabalho e renda de Macaé, Sidney Morgado, Prefeito de Quissamã e os vereadores 

Marcel Silvano, Maxwell Vaz, Júlio César e Igor Sardinha. 

 Pelo INEA, a Sra. Aline Peixoto fez uma explanação sobre o histórico deste 

processo de licenciamento ambiental, além dos objetivos da audiência pública para o 

licenciamento ambiental. Reiterou o prazo de 10 dias para o recebimento de 

sugestões e perguntas a serem enviadas para o INEA ou para a CECA, bem como 

informou que as declarações da audiência serviriam como subsídio para os 

pareceres posteriores. 

 A palavra foi passada para o Sr. José Roberto, representando a empresa 

Queiroz Galvão, que abordou sobre as condições técnicas e das condições de 

implantação do TEPOR. Explicou que o empreendimento, na verdade, era planejado 

por um grupo empreendedor, formado por Queiroz Galvão Gestão de Negócios, 

Grupo Meira Lins e Albar Logistcs e que sua fala representava tal grupo, não apenas 

a Queiroz Galvão. Segundo o mesmo, o cenário de crescimento da produção de 

petróleo, faz aumentar a demanda por embarcações supridoras para atender à 

logística de apoio das plataformas de petróleo. Em um estudo de localização nas 

Bacias do Espírito Santo, Campos e Santos, se localizou Macaé como um dos 
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pontos estratégicos para atendimento do mercado. 

 Apresenta como vantagens, primeiramente o ―grande potencial de geração de 

empregos e renda‖. Segundo o empreendedor, para cada emprego gerado 

diretamente na atividade, seriam gerados 4 outras oportunidades de empregos 

indiretos na mesma. Uma segunda vantagem seria o fortalecimento e concentração 

das cadeias de suprimento já existentes em Macaé e prejudicadas em função das 

limitações do Porto de Imbetiba. Cita também o fortalecimento da transferência de 

tecnologia e o aumento da arrecadação no município de Macaé. 

 Em seguida, abordou o projeto em si, sua localização e concepção das áreas 

onshore e offshore. Segundo o empreendedor, o que se busca é a qualidade e a 

eficiência operacional. Operar 365 dias ao ano, sem deixar filas nas zonas de 

fundeio, ser um terminal especializado em operações de suplly boats, buscar a 

integração com as bases de Parque de Tubos, Cabiúnas, UTE Mário Lago, o 

Aeroporto de Macaé, a BR-101 e a RJ-106. 

 Explicou ainda sobre outorgas e licenças que, além da licença do INEA, 

estavam sendo buscadas junto à Agência Nacional de Transporte Aquaviário, 

Marinha do Brasil, Secretaria de Patrimônio da União e Prefeitura de Macaé. O 

cronograma previa o início das operações do TEPOR em meados de 2017. 

 Após o representante do empreendedor, a Sra. Raquel de Paula, 

coordenadora técnica do EIA/RIMA, representando a empresa de consultoria 

Masterplan teve a palavra para falar sobre o Estudo de impacto ambiental. Foram 

identificados 55 impactos ambientais, e propostos, como medidas mitigadoras, 28 

programas. Programa de Gestão Ambiental, plano de atendimento à emergência 

(para evitar e combater acidentes ambientais nas atividades realizadas pelo 

TEPOR), programa de controle de ruídos, programa de monitoramento e controle da 

qualidade do ar, programa de monitoramento da qualidade da água, programa de 

gerenciamento de efluentes, programa de monitoramento e controle de erosão, 

programa de resgate de germoplasma vegetal pra vegetação herbácea de 

cactaceaes e bromélias, programa de compensação vegetal em atendimento à Lei 

da Mata Atlântica,programa de monitoramento da fauna com anilhamentos, 

subprograma de resgate de animais, programa de preservação do lagarto-do-rabo-

verde, programa de monitoramento da biota aquática, subprograma de 

monitoramente de cetáceos e quelônios.  

Em relação à população, foi proposto o programa ambiental de comunicação 
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e responsabilidade social, além de subprograma de incentivo à pesca, subprograma 

de apoio e fortalecimento da identidade local, subprograma de capacitação 

profissional (com objetivo de qualificar a mão de obra de Macaé para a construção 

civil e potencializar essas pessoas para trabalharem no TEPOR) e programa de 

mitigação da interferência no sistema viário. 

Sobre políticas públicas, se propõe uma parceria formulação das mesmas e 

um programa de auxilio mobilidade urbana e ordenamento territorial. Por fim, foi 

proposto o programa de monitoramento da hidrodinâmica sedimentar e o programa 

do patrimônio cultural e arqueologia preventiva. 

  Foi dada a palavra ao Secretário de Meio Ambiente de Macaé, Guilherme 

Sardemberg, que destacou que o temas abordados na audiência, bem como na 

reunião do COMMADS que a antecedeu, seriam utilizados para subsidar  relatório a 

ser apresentado ao prefeito e ao governo municipal. Reconheceu ainda como legais 

e legítimas todas as intervenções, inclusive aquelas contrárias ao porto. 

  Em seguida, falou o chefe do PARNA Jurubatiba, Marcelo Pessanha, que fez 

colocações representando a UC. O mesmo pergunta do por que a empresa não 

considerar as localidades de Barra do Furado e Açú para o empreendimento, já que 

exercem atividades nesses locais. Tece críticas ao EIA/RIMA, no sentido de não 

abordar os impactos que o parque virá a sofrer e, ainda, estranhamente, definirem 

sua AID justamente na fronteira com o parque. Não considerando os corpos hídricos 

ou a relação do parque com o restante do ambiente. Marcelo acrescenta que há 

sítios paleontológicos e arqueológicos no parque, que foram desconsiderados pelo 

EIA/RIMA. Nem o IPHAN, nem o ICMBio foram ouvidos ou consultados sobre os 

impactos a serem gerados. Para o PARNA Jurubatiba, a instalação do porto é 

incompatível com o objetivo de conservação da unidade. Ressalta que esse 

posicionamento é unicamente do PARNA Jurubatiba e não do ICMBio. Há ainda, a 

questão da preservação da Toninha e um projeto de ampliação da UC em curso. A 

lei garante à área que está em estudo para ampliação a mesma proteção dada à 

UC. 

  O representante da Masterplan, Dyrton Bellas, responde que Barra do Furado 

não foi considerada por não dispor de infraestrutura, principalmente viária para 

atender ao porto, além de ser área de desova de tartarugas. 

  O Sr. Marcelo Pessanha observou que as obras de infraestrutura viária que 

serão feitas em Macaé poderiam perfeitamente ser feitas em Barra do Furado. Ao 
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que foi respondido pelo Sr. Dyrton, que havia outros problemas estruturais, como 

falta de hospitais. 

  Foram feitas 56 perguntas e 22 inscrições para fazer o uso da palavra. As 

respostas das perguntas escritas foram feitas em bloco, de acordo com o tema de 

cada uma.  

  Dentre as perguntas cabe destacar o bloco sobre pesca. Foi perguntado 

sobre como ficará a situação dos pescadores das áreas costeiras, por que os 

mesmos não foram ouvidos na elaboração do EIA/RIMA, qual será a compensação 

dada aos pescadores. Foi dito ainda que a produção pesqueira de Macaé é 

majoritariamente artesanal e que o empreendimento quer transformar essa pesca 

em industrial. Na pesca artesanal toda a produção encontra-se na beirada e não mar 

adentro. Foi apontado que o quantitativo da produção pesqueira estava errado no 

EIA/RIMA (não eram 20 a 30 toneladas/ mês e sim dia). Além disso, a medição foi 

feita no inverno e a maior produção é tirada no verão. Segundo o líder da colônia Z-

3, apenas na região do porto, mais de 1 tonelada de pescadinha é retirada todos os 

dias. Foi comentado ainda sobre o tráfego de rebocadores próximos ao arquipélago 

de Sant‘anna. A insatisfação dos servidores e a apreensão frente aos possíveis 

impactos são grandes. Segundo o Sr. Sebastião Roberto, o porto é a sentença de 

morte dos pescadores macaenses. 

 
Agora eu pergunto a vocês: Qual a compensação, principalmente financeira 
pro pescador? O pescador não quer mais programa de comunicação social, 
porque ele não come, não bebe e não paga aluguel com programa de 
comunicação social. E fazem um conluio com a Associação de Pesca e com 
a Colônia de uma cesta básica e isso é uma vergonha. Uma vergonha. Está 
aqui minha reivindicação pelo pescador. (informação verbal) 

93
 

 

 Destaca-se ainda a fala do Sr. Márcio, secretario geral do COMMADS, que 

aborda a questão da criação da UC da Restinga do Barreto, bem como a falta de 

crédito às instâncias deliberativas de controle social, como o COMMADS. 

 O Sr. Rodrigo, professor da UFRJ, em exposição oral, comunica que houve 

documentos protocolados no INEA com pareceres de diversas áreas e critica a 

formulação do EIA/RIMA, denunciando que o mesmo contém trechos compilados do 

EIA/RIMA da ampliação do Terminal de Cabiúnas. Comenta ainda a estranheza 

perante a definição de competência para o licenciamento ao INEA e não ao IBAMA. 

Pergunta ainda onde ficarão todos os caminhoneiros que estarão aguardando para 
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Comunicação feita por Marcelo, presidente da Colônia Z-3 em 15 de janeiro de 2014 na audiência 
pública da empresa TEPOR. 
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entrar no porto e aponta para o fato de que as áreas próximas a portos perdem valor 

imobiliário. 

 
Uma coisa que aconteceu, e é claro, na escolha por Macaé, eu acho que 
ficou claro que os fatores determinantes foram: as fragilidades legais de 
instrumentos municipais que garantem a contenção de áreas urbanas; a 
demora dos tramites legais de criação de novas unidades de conservação 
do Barreto; a ineficácia do poder público de controlar invasões; e 
principalmente questões financeiras relacionadas ao custo de implantação 
do empreendimento. (informação verbal) 

94
 

 

  O Sr. Alexandre Sherman, em nome da Firjan ressalta o fato de o porto de 

Imbetiba se encontrar saturado e haver a necessidade de outro porto, para que as 

empresas prestadoras de serviços e indústrias não saiam da cidade. Levanta a 

possibilidade de que, caso isso ocorra, 90% das pessoas da cidade ficarão 

desempregadas. Diz que é preciso fixar a economia e que o TEPOR pode ser a 

solução para isso. 

 A audiência pública foi encerrada às 01h05min horas, dispondo de 16 

documentos protocolados que foram anexados ao processo. O Sr. Ivens Drumond 

solicitou a realização de outra audiência pública, considerando a necessidade de 

complementações do EIA/RIMA. 

 O que se notou durante toda a audiência foi o clima de insatisfação com o 

EIA/RIMA do empreendimento, bem como predomínio da mobilização ambientalista 

em torno da pauta. O público da mesma foi menor, em relação ao público registrado 

na audiência posterior. Via-se, ainda, talvez pelo curto período de mobilização, que 

poucas pessoas se manifestaram favoravelmente, predominando questionamentos 

em tom mais crítico. 

 

3.2.5 Relato da Audiência Pública Realizada em 16 de julho de 201495 

 

 A audiência foi realizada no Centro de Convenções Jornalista Roberto 

Marinho, localizado no bairro São José do Barreto. O engenheiro e analista da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Maurício Couto, presidiu, novamente, os 

trabalhos, através de indicação da CECA. A mesma teve início às 19h15min horas e 
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Comunicação feita por Rodrigo Lemes em 15 de janeiro de 2014 na audiência pública da empresa 
TEPOR. 
95

INEA. Transcrição da Audiência realizada em 16 de julho de 2014. Macaé. 2014. Disponível em: 
<http://200.20.53.3:8081/cs/groups/public/documents/document/zwew/mdq3/~edisp/inea0047935.pdf>
. Acesso em: 16/06/2017. 
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compôs a mesa, além do Presidente, Paulo Roberto Carneiro, secretário, Luiz 

Martins Heckmaier, coordenador do Grupo de Trabalho do INEA, Antônio Pires, 

Secretário Municipal de Obras e Maxwell Vaz, vereador e presidente da Comissão 

de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vereadores. Representando os 

empreendedores, estavam Tarcísio Crespo, Alfredo Renault e Robson Ávila, pela 

empresa Queiroz Galvão, Carlos Bezerril e Marcos Saes, pela empresa Masterplan 

Consultoria de Projetos e Meio Ambiente. Houve ainda autoridades presentes: os 

vereadores Amaro Luiz e Igor Sardinha, François Pimentel – OAB/Macaé, Ernestro 

C.F. Cunha – REDEPETRO-BC, Gustavo A. Camargo – NUPEM/UFRJ, Catarina 

Brust – SECOM/PMM, Rodrigo P. de Souza PROGEM/PMM, Alessandro Barros e 

Fernando Arruda – CEDAE, Marcos Vinicius M. Crespo – SINE, João Guilherme R. 

Couto- Fundação Getúlio Vargas, Claudia Mattos – FIRJAN, José Walmir B. Dias – 

PMM, Vandré Guimarães e Leonardo Pessanha – FUNDEC/PMM. 

 A audiência iniciou com a fala do Sr. Luiz Heckmaier, representando o INEA, 

que fez o resgate histórico do processo de licenciamento, explicando que a segunda 

audiência pública se fez necessária, devido às complementações feitas no 

EIA/RIMA. 

 Representando a Queiroz Galvão, foi exibido um vídeo e, após isso, o Sr. 

Alfredo Renault abordou sobre a relação do desenvolvimento do município e sua 

estrutura portuária. Segundo o mesmo, o pré-sal é viável economicamente e 

tecnologicamente, respondendo, já em 2014, por 20% da produção nacional. A 

necessidade de aumento da oferta de portos e frota naval surge com o aumento da 

produção, que trará maior demanda de suprimentos e logística de apoio. Ressaltou, 

em sua fala, os impactos positivos que serão trazidos pelo porto, bem como os que 

foram trazidos pelo Porto de Imbetiba. 

 Pela Masterplan, o senhor Carlos Bizerril falou sobre a revisão do EIA/RIMA, 

ressaltando os impactos positivos e respondendo aos questionamentos feitos na 

audiência ocorrida em janeiro. Destaca-se que o número de impactos levantados 

pelo EIA/RIMA caiu de 55 para 31 impactos ambientais, diminuindo, além disso, a 

AID do empreendimento. Todas as falas dos empreendedores se seguiram de 

aplausos e manifestações de apoio de participantes. 

 Após as falas do empreendedor, foi passado para o Secretário de Obras, que 

ressaltou que a prefeitura apóia o empreendimento, mas com aumento da qualidade 

de vida da população. O vereador Maxwell Vaz falou em nome da Comissão de Meio 
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Ambiente da Câmara Municipal, dizendo que a Comissão acompanhou o processo e 

que também apóia o empreendimento, mas fiscalizará as condicionantes ambientais 

a serem exercidas. 

 Seguiu-se para o plenário, onde foram feitas 40 perguntas escritas e 20 

inscrições de exposições orais. Nota-se, nessa segunda audiência, um aumento 

expressivo do número de participantes, bem como de intervenções. Além disso, as 

divergências de opiniões foram expostas de forma explícita e os debates foram 

acalorados. Havia muitas faixas, apoiando, principalmente a quantidade de 

empregos que o empreendimento visa trazer para o município, bem como o 

desenvolvimento. As falas de ambientalistas, pescadores e acadêmicos em tom 

crítico ao TEPOR foram sonoramente vaiadas em sua maioria. Havia muitas 

pessoas com adesivo escrito ―Sô Porto‖, em oposição à campanha ―Xô Porto‖, dos 

movimentos ambientalistas. 

 Em dado momento, houve falta de energia elétrica e a audiência terminou às 

escuras, às 02h05min horas. A mesa recebeu 20 documentos que foram juntados ao 

processo. 

Em nota, os professores da UFRJ esclareceram que apóiam veementemente 

a criação de postos de trabalho, mas entendem que a população deva conhecer os 

detalhes técnicos do RIMA do empreendimento. Reforça que o NUPEM trabalha em 

conjunto com Macaé para colaborar com o desenvolvimento sustentável do 

município e que seus pesquisadores não estão ligados a nenhum movimento social. 

Finalizam defendendo a liberdade de expressão e opiniões, na espera que o debate 

seja aberto e mantido em níveis que permitam que todos os elementos técnicos 

possam ser apreciados adequadamente pela população. 

 

3.2.6 Outras manifestações populares durante o processo 

 

 Importa falar sobre as demais manifestações populares durante o processo, 

como abaixo assinados, petições, audiências fora do licenciamento, dentre outras. 

 Houve um abaixo assinado pró-porto, criado pelo senhor Gernandes Mota, 

logo no início do processo. Segundo o mesmo, houve mais de 600 assinaturas, 

pedindo a aprovação da licença para a construção do TEPOR. 

 Vários documentos com questionamentos e declarações críticas ao TEPOR 

foram protocoladas em órgãos como COMMADS, CBH Macaé, Agenda 21, MPE, 
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ICMBio, dentre outros. Foi feito um dossiê, pelo movimento ―Xô Porto‖, com textos 

acadêmicos e análises do EIA/RIMA, buscando criar contrapontos à versão do 

empreendedor. 

 Em 28 de julho de 2014, a AMPEMAC (Associação Mista dos Pescadores) 

realizou manifestação com cartazes na porta da superintendência regional do INEA 

em Macaé. 

 Em dezembro, várias manifestações foram feitas contra o parecer do ICMBio, 

tanto da população, quanto de vereadores e empresários, contra o que o jornal O 

Debate chamou de ―manobra contra Macaé‖ 96. 

 Ainda em dezembro, a pedido da sociedade civil, a Comissão de Trabalho, 

legislação Social e Seguridade Social da ALERJ realizou audiência pública no dia 

05/12/14, no Instituto Federal Fluminense – Campus Macaé, para debater os 

possíveis impactos do TEPOR. 

 Após a publicação da LP, tem havido manifestações no sentido de pressionar 

o município a aprovar a Lei de Zoneamento Industrial, chamada pela campanha de 

―lei do porto‖, que viabilizaria, segundo a proposta, a construção do TEPOR. O 

projeto, entretanto, cria uma zona industrial muito maior que a área do projeto. A 

campanha ―Porto Já‖ possui uma página na rede social Facebook com cerca de 

3.000 curtidores e conta com o apoio de vereadores e outras autoridades e figuras 

públicas locais. 
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SIQUEIRA, Marcio. Comitiva denuncia ao Inea manobra contra Macaé: Em defesa do novo porto, 
grupo de vereadores e empresários pressionam o ICMBio. O Debate, Macaé, 04 dez. 2014. 
Disponível em: <http://www.odebateon.com.br/site/noticia/detalhe/32622/comitiva-denuncia-ao-inea-
manobra-contra-macae>. Acesso em: 20/06/2017. 
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CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 
O presente trabalho apresentou as bases teóricas do processo de 

licenciamento ambiental e da participação social no mesmo, através da análise das 

audiências públicas, intervenções do COMMADS e do movimento ambientalista 

macaense no projeto do TEPOR – Terminal Portuário de Macaé. Foi analisada a 

estrutura do licenciamento, de que forma é exercida a participação da população, 

quais são os entraves para que esta participação seja efetiva, bem como alternativas 

para melhora da mesma. 

A dicotomia presente nas audiências públicas do TEPOR, entre conservação 

ambiental e desenvolvimento econômico, vem de longa data. Macaé vive a 

praticamente 40 anos lutando para minimizar os impactos trazidos pela indústria do 

petróleo. O tema, portanto, além de essencial para a discussão a nível municipal e 

regional deve ser fonte de análise por parte da academia, a fim de propor políticas 

para amenizar o problema, que é de nível nacional.  

A análise do caso concreto confirma a hipótese de que a população não 

incide no licenciamento de forma efetiva, muitas vezes por não possuir instrumentos 

adequados para exercer seu direito à fala, mesmo sendo oferecidas oportunidades 

para tal (as audiências e conselhos). 

Para os empreendimentos poluidores, não se mostra interessante a obtenção 

de informação acessível e qualificada sobre possíveis impactos socioambientais por 

parte da população, a fim de não fortalecer eventual oposição aos seus projetos. Por 

parte do Poder Público e dos movimentos ambientalistas, por sua vez há uma 

grande dificuldade de diálogo com a população para esclarecer tais impactos.  

No caso do Estado, essa dificuldade se mostra, devido a toda estrutura 

burocrática, pela lógica do processo de licenciamento, bem como pelos próprios 

incentivos dados pelas empresas. Já para os movimentos ambientalistas, a 

dificuldade aparecer pelo fato dos mesmos não conseguirem, muitas vezes, traduzir 

a linguagem tecnicista para o público em geral, tornando-o dialogável apenas para si 

mesmo.  

Na análise do processo de licenciamento do TEPOR, podemos verificar e 

concluir, com clareza, a necessidade de mudanças no sistema de participação, com 

a finalidade de se por em prática os conceitos democráticos, assegurando processos 
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de licenciamento feitos de forma responsável com o ambiente e com as pessoas 

afetadas. Essa mudança tem que ser promovida principalmente pelo Estado. O 

mesmo deve ser responsável prioritariamente pela promoção de cidadania 

ambiental. 

É preciso, antes de qualquer modificação no ordenamento propriamente dito, 

modificar a consciência dos agentes públicos, dos empreendedores e dos 

movimentos. Não há como sair do ciclo de impactos ambientais e injustiça ambiental 

e social sem tornar os indivíduos impactados e vulneráveis social e ambientalmente 

sujeitos protagonistas dos processos de desenvolvimento econômico. Isto se dará, 

portanto, através da educação ambiental e da oitiva qualificada, com o objetivo de 

formar cidadãos com protagonismo no processo de licenciamento e obtenção de 

políticas públicas. A audiência pública não pode ser apenas um momento a ser 

superado no licenciamento ambiental. Tampouco os Conselhos podem ser 

encarados apenas como um entrave ao desenvolvimento. Estas instâncias precisam 

ser encaradas como essenciais ao processo, para que, assim, as pessoas sejam 

envolvidas verdadeiramente e sejam de fato ouvidas. 

Não se quer, com este trabalho, adotar uma postura ―conta o porto‖ ou ―a 

favor do porto‖. A discussão a ser feita não pode se reduzir a isso. Pretende-se aqui 

iniciar o debate sobre como podemos viabilizar o TEPOR ou qualquer outro 

empreendimento com o mínimo de impacto possível, promovendo o 

desenvolvimento com respeito ao meio ambiente e às pessoas. 

Entendemos que essa discussão não se estanca aqui. É necessária uma 

análise ainda mais aprofundada dos processos e da dinâmica da participação social 

nos mesmos. É necessário também entender como a mídia possui papel 

determinante na produção de discurso sobre ―impactos ambientais versus 

desenvolvimento econômico‖. É preciso, ainda, analisar a eficácia da política 

nacional de educação ambiental nas populações impactadas, a fim de melhorar a 

prática da educação ambiental no licenciamento. 

Esperamos que a discussão aqui apresentada possa ajudar a compreender a 

realidade macaense e a aprofundar a democracia e a promoção de igualdade e 

justiça ambiental, associada ao desenvolvimento sustentável na região, já tão 

impactada pela indústria do petróleo. 
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ANEXO I – Espelho da Licença Prévia expedida em 21 de junho de 2016 pela CECA 
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ANEXO II – Relação de impactos e programas de compensação e mitigação 
apresentados no RIMA publicado em 2013. 
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ANEXO III – Relação de impactos e programas de compensação e mitigação 
apresentados no RIMA publicado em maio de 2013. 

 



98 
 



99 
 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 



106 
 



107 
 



108 
 



109 
 

 
 
 
 
 



110 
 

ANEXO IV – Ata Sucinta da Audiência Pública realizada em 15 de janeiro de 2014 
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ANEXO V – Ata Sucinta da Audiência Pública realizada em 16 de julho de 2014 
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