
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Instituto de Geociências 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA 
  
 

 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REPENSANDO A FERRAMENTA: estudo de caso 
em tipologias não industriais nos ecossistemas costeiros na Região dos Lagos no Rio de 
Janeiro. 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-
Graduação em Ciência Ambiental – PGCA da 
Universidade Federal Fluminense – UFF, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de 
Mestre.  
 
 
 
 
 

 
Orientador: Prof. Dr. JÚLIO CESAR WASSERMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
 

2004 
 

 
 
 



 ii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   P429    Pereira, Luiz Firmino Martins 
                   Licenciamento ambiental, repensando a ferramenta: estudo 
               de caso em tipologias não industriais nos ecossistemas 
               costeiros na Região dos Lagos no Rio de Janeiro/Luiz 
               Firmino Martins Pereira. – Niterói : s.n., 2004. 
         
                   202 f. 
                   Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental) – 
               Universidade Federal Fluminense, 2004. 
 

1. Gestão ambiental. 2. Licenças ambientais.  
               Meio ambiente – Lagos (RJ; Microrregião). I. Título. 
 
                                           CDD    363.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Instituto de Geociências 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental 
 
 
 
 

LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA 
 
 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REPENSANDO A FERRAMENTA: estudo de caso 
em tipologias não industriais nos ecossistemas costeiros na Região dos Lagos no Rio de 
Janeiro. 
 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-
Graduação em Ciência Ambiental – PGCA da 
Universidade Federal Fluminense – UFF, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de 
Mestre.  
 

 
Aprovado em março de 2004. 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

Prof. Dr. Julio Cesar Wasserman – Orientador 
Universidade Federal Fluminense 

 
 

 
Profa. Dra. Vera Lucia Ferreira da Motta Rezende 

Universidade Federal Fluminense 
 
 
 

Profa. Dra. Irene Baptista Alleluia 
Instituto Nacional de Tecnologia/PGCA 

 
 
 

Prof. Dr. Ricardo Coutinho 
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira 

 
Niterói 
2004 



 iv

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

À minha esposa Valéria pela dedicação à família, que me permitiu a serenidade e 
tranqüilidade para cumprir esta importante etapa de minha vida profissional. 

 
Aos meus filhos Lucas e Luiza por serem a razão de dedicar-me a buscar mudanças 

que possam realmente contribuir para uma melhor qualidade de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao Professor Dr. Júlio Wasserman, agradeço pela orientação na condução deste 

trabalho. 
 
A instituição FEEMA, a qual dediquei 21 anos da minha vida, na certeza de este 

trabalho possa de alguma forma, ajudar na recuperação daquela que foi a precursora das 
Agências Ambientais no Brasil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vi

SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 

1.1 Síntese do processo histórico de ocupação do solo no Brasil  .............. 
1.2 A região costeira, suas fragilidades e a degradação de ecossistemas 
litorâneos  ......................................................................................................... 

 
2 OBJETIVOS  ............................................................................................................. 
 
3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL  ..................................................................... 

3.1 Definições e considerações iniciais  ............................................................
3.2 Histórico e finalidades  ............................................................................... 
3.3 Como é feito o licenciamento no RJ e os problemas da ferramenta ........... 
3.4 O EIA-RIMA como instrumento do licenciamento  ...................................
3.5 O licenciamento em outros estados  ............................................................

 
4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  .................................................... 

4.1 Localização da área de estudo .....................................................................
4.2 Descrição da área de estudo ........................................................................ 

4.2.1 Caracterização ambiental da área  ........................................................
4.2.1.1 Corpos Hídricos  ........................................................................
4.2.1.2 Relevo  .......................................................................................
4.2.1.3 Clima  ........................................................................................ 
4.2.1.4 Vegetação e Fauna  ................................................................... 

4.2.2 Qualidade das águas  ............................................................................
4.2.3 Áreas protegidas na região ................................................................... 

4.3 O processo de ocupação da Região dos Lagos  .......................................... 
4.4 Os conflitos de uso e sustentabilidade  ....................................................... 

 
5 METODOLOGIA ......................................................................................................

5.1 Levantamento de dados  ..............................................................................
 
6 RESULTADOS ......................................................................................................... 

6.1 Perfil do Licenciamento na Região dos Lagos ............................................
6.2 Aspectos legais e sua aplicabilidade à Região dos Lagos............................

 
7 DISCUSSÃO  ............................................................................................................ 
 
8 CONCLUSÃO (PROPOSTA DE UM MODELO DE LICENCIAMENTO DE 
ATIVIDADES IMPACTANTES)................................................................................. 
 
9 BIBLIOGRAFIA  .................................................................................................... 
 
10 ANEXOS  ................................................................................................................ 

 
 
 
12 
12 
 
16 
 
21 
 
22 
22 
22 
25 
30 
32 
 
35 
35 
36 
37 
37 
38 
39 
40 
41 
45 
48 
50 
 
55 
55 
 
57 
57 
66 
 
70 
 
 
74 
 
81 
 
87 

 
 



 vii

 
 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

 

Fig. 1 -  Níveis de degradação de Ecossistemas Estuarinos Litorâneos no Brasil ........

Fig. 2 -  Pressões sobre o sistema de licenciamento ..................................................... 

Fig. 3 -  Mapa de Localização  e bacias hidrográficas...................................................

Fig. 4 –  Mapa de limites municipais  ...........................................................................

Fig. 5 –  Mapa de Pluviosidade  ....................................................................................

Fig. 6 –  Imagem Landsat da Região  ........................................................................... 

Fig. 7 –  Foto do Mico Leão Dourado  ......................................................................... 

Fig. 8 –  Localização das Unidades de Conservação  ...................................................

Fig. 9 -  Quadro demonstrativo do crescimento da população – 1991 à 2000...............

Fig.10 - Quadro resumido com fluxo dos dados levantados de 1999 à 2002 ............... 

Fig.11 - Comparativo entre licenças requeridas, analisadas e emitidas  .......................

Fig.12-  Tempo médio de permanência em análise de processos de licenciamento  ....

Fig. 13 – Licenças apresentadas por tipologia e por ano (cumulativo)  ....................... 

Fig. 14 – Licenças apresentadas por municípios por ano (cumulativo)  ...................... 

Fig. 15 -  Licenças apresentadas por bacia hidrográfica e por ano(cumulativo)........... 

Fig. 16 - Tipo de uso do solo onde foram localizados os empreendimentos 

(loteamentos e condomínios) nos últimos quatro anos  ................................................

Fig. 17 - Pressões diretas sobre áreas costeiras nos últimos quatro anos das 

atividades que se vincularam ao SLAP  ....................................................................... 

Fig. 18 – Mapa de pressões por ocupações das áreas costeiras .................................... 

Fig. 19  - Fluxograma do modelo de licenciamento proposto  ..................................... 

 
 

 

  

 

 

 

 

20 

29 

35 

36 

39 

40 

41 

48 

51 

56 

58 

59 

60 

62 

63 

 

65 

 

65 

66 

77 

 

 

   

 
 
 

 



 viii

 
 
 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
 
 
 
TABELA 1 - Participação Territorial dos municípios na Área de Pesquisa ................ 

TABELA 2 - Unidades de Conservação nas bacias da Região dos Lagos e do rio São 

João  .............................................................................................................................. 

TABELA 3 - Tabela 3 – Universo da amostragem realizada  ...................................... 

TABELA 4 – Valores médios e percentuais de licenças vinculadas ao SLAP de 1999 

à 2002, por  tipologia  ................................................................................................... 

TABELA 5 – Valores médios e percentuais de licenças vinculadas ao SLAP de 1999 

à 2002, por município ................................................................................................... 

TABELA 6 – Valores médios e percentuais de licenças vinculadas ao SLAP de 1999 

à 2002, por  bacia hidrográfica  .....................................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
47 

57 

 

60 

 

62 

 

64 

 
 
 

 
 

 
 
 



 ix

 
 
 

 
 

 
AIA 
AIEE 
AMLD 
APA 
APP 
ARBL 
ASEP 
CECA 
CILSJ 
CNPJ 
COMDEMA 
CONAMA 
CONEMA 
DZ 
EIA 
ETE 
FEAM 
FEEMA 
FIEMIG 
FLUMITUR 
IBAMA 
INPE 
IT 
LI 
LO 
LP 
MP 
NBR 
NT 
PAL 
PCA 
RIMA 
SERLA 
SISNAMA  
SLAP 
SNUC 
UC 

 
 
 
       LISTA DE ABREVIATURAS 
 
 
Avaliação de Impacto Ambiental 
Área de Interesse Especial do Estado 
Associação do Mico Leão Dourado 
Área de Proteção Ambiental 
Área de Preservação Permanente 
Agência Regional das Baixadas Litorâneas 
Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos 
Comissão Estadual de Controle Ambiental 
Consórcio Intermunicipal Lagos São João 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
Conselho Municipal de Meio Ambiente 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 
Conselho Estadual do Meio Ambiente 
Diretriz 
Estudo de Impacto Ambiental 
Estação de Tratamento de Esgotos 
Fundação Estadual do Meio Ambiente 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 
Federação das Industrias do Estado de Minas Gerais 
Empresa de Turismo do Estado do Rio de Janeiro 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
Instrução Técnica 
Licença de Instalação 
Licença de Operação 
Licença Prévia 
Ministério Público 
Norma Brasileira 
Norma Técnica 
Plano de Alinhamento de Orla 
Plano de Controle Ambiental 
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 
Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 
Sistema Nacional de Meio Ambiente 
Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
Unidade de Conservação 

 
 
 
 
 
 



 x

 
 
 

  

 

 

 

 

RESUMO 

 

Os ecossistemas costeiros têm sido os mais afetados pela falta de controle na 

ocupação do solo, já que embora frágeis, são os mais procurados para projetos 

imobiliários. Neste estudo é feita uma avaliação do processo de licenciamento de 

atividades poluidoras no Estado do Rio de Janeiro (SLAP), enfocando as tipologias não 

industriais na Região dos Lagos, demonstrando a baixa eficácia do modelo atual. Durante o 

estudo foram consultados os processos de licenciamento do Órgão Ambiental entre os anos 

de 1999 à 2002, classificando as informações segundo suas tipologias, prazos de 

tramitação, localização e possível impacto. O estudo revela elevado grau de deficiências e 

indica que processos mais ágeis e eficientes precisam ser desenvolvidos com urgência. 

Conclui por propor o aprimoramento do processo de licenciamento a nível estadual, 

indicando também um novo caminho para o licenciamento a nível municipal, através da 

aproximação do mercado de profissionais e empresas que atuam na área ambiental, de 

forma co-responsável com o Órgão Ambiental. Objetivou-se ainda neste estudo indicar 

caminhos para romper o domínio econômico exercido pelo contratante do EIA-RIMA e 

desenvolver mecanismos mais eficientes de participação e controle social no processo.  
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ABSTRACT 

 

The ecosystems of coastal areas has been affected by the uncontroled ocupation of  

land, basicaly because, although fragile environments, its attractiveness has raised 

immobiliary projects. In this studies it is carried out an evaluation of the management 

instrument of enviromental licence at Rio de Janeiro State (SLAP), focusing on non 

industrial activities of the Região dos Lagos (Lagoons Region, East of Rio de Janeiro city), 

identifying its problems. During the study, it was made an analysis of the enviromental 

license processes between 1999 and 2002, that were classified in the subjects, time of 

answer, location and possible impacts. The study indicated that the raised data obteined 

from the license process presently operated in the State of Rio de Janeiro is failling to 

protect the environment and a new system has to be urgently developed. Concluded in 

propose a new kind of model, which bring about the professionals and companies that 

work within this area like a co-responsable personality together whit the State 

Enviromental Agency. The study also proposes more social control mechanisms and a 

reduction of the financial control of  the enterprises that contract Enviromental Impact 

Studies.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Síntese do processo histórico de ocupação do solo no Brasil 

 

Ao abordar questões referentes a instrumentos de controle de ocupação do solo, 

faz-se necessário resgatar um pouco da História de ocupação do Brasil, como se deu a 

ocupação do território, seus reflexos e de que forma ela influencia culturalmente estes 

processos até hoje. 

Em que pese nossa História com o desembarque da esquadra portuguesa a 22 de 

abril de 1500, registros escritos desde então permitem avaliar com objetividade o grau de 

expropriação e ocupação que se desenvolveu em solo brasileiro desde então. À mesma 

época em que o ciclo de expropriação era iniciado com a retirada de Pau Brasil, já era 

possível identificar as primeiras concessões de direitos de propriedades em 1534. Os 

Donatários, assim chamados os proprietários cortesãos, assumiam os custos com o 

assentamento e defesa.  

“O Brasil foi fatiado em faixas costeiras paralelas, as capitanias, e foram 

emitidos títulos concedendo aos donatários, como eram intitulados os proprietários 

cortesãos, poderes que se consideravam suficientes para a tarefa. Martim Afonso 

de Souza recebeu uma dessas concessões, sediada em São Vicente, e nove outras 

cortavam a mata atlântica, de norte a sul (Dean,1998).” 

Assim sendo, o corte da mata atlântica ocorreu de forma indiscriminada de norte 

a sul, seguindo em direção ao próximo ciclo com a construção de engenhos de açúcar. 

Vastas áreas passaram a ser destinadas à cultura da cana de açúcar, e a vida transcorreu nas 

fazendas dos donatários, assim sendo, o plano dos jesuítas de construir uma sociedade 

baseada em aldeias não logrou êxito, as aldeias não se expandiram em número ou em 

população. Nesta época, os donatários, governador e conselho municipais estavam 

autorizados a emitir concessões de terra; as “sesmarias” que também começam a ser 

atribuídas a ordens missionárias. 

“Portugal transplantou, dessa forma, para o Brasil, o regime sesmarial, 

lá adotado há aproximadamente dois séculos (O regime sesmarial havia sido 

instituído em Portugal, através da Lei Régia de 16 de junho de 1375). Valeu-se a 
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Coroa Portuguesa do método anteriormente utilizado na Ilha da Madeira, no qual 

a Coroa, proprietária do solo, o doava sob algumas condições resolutivas. No caso 

brasileiro, o particular deveria residir na área doada, cultivá-la, delimitá-la em 

planta, obtendo a confirmação da doação após decorrido o prazo de três a cinco 

anos e estando satisfeitas as condições anteriores (Rezende,1995).” 

“Os sesmeiros derrubaram e queimaram a floresta, não beneficiando os 

terrenos e, quando lhes faltava espaço necessário para as plantações, 

abandonavam as sesmarias ou vendiam-nas por pouco mais de nada e iam 

requerer nova sesmaria, ou apossavam-se de terreno em outro lugar 

(Dean,1998).” 

No final do século XVI, embora não reconhecida pela Coroa, a prática de 

ocupação de terras devolutas, chamadas de “posse” era comum, desde que aceitas pelos 

vizinhos. A população do Brasil dentro dos limites de controle português, no início do 

século XVII, estava em torno de 65 mil habitantes, dos quais somente 10 mil eram 

europeus ou mestiços, esta insignificância demográfica e o afastamento de populações 

nativas das imediações das áreas ocupadas, maciçamente no litoral, aliviaram em parte a 

destruição da mata atlântica. A cana de açúcar mantém-se como o grande ciclo econômico, 

entretanto, ações de interiorização já no início do século XVII, despertam um novos ciclos 

de um mineral precioso, o ouro e de diamantes (1700 à 1800). O café viria em seguida, 

com seu ápice no século XIX, assim como a pecuária resultante de pasto formado por áreas 

degradadas. O café foi a principal causa do desflorestamento no século XIX, mas não a 

única, o comércio do café induziu o crescimento demográfico, a urbanização, a 

industrialização e a implantação de ferrovias. A população da região sudeste cresceu 

significativamente no século XIX, passando de cerca de um milhão de pessoas em 1808 à 

seis milhões e quatrocentos mil em 1890. 

“ A Lei de Terras, a Lei n° 601 de 1850, após extenso período de grilagem 

consentida entre 1822 e 1850, estabelece as regras para a aquisição por compra e 

venda das terras devolutas. A terra, a partir daí, destina-se a quem puder comprá-

la. Ficam banidos do acesso à terra, por falta de recursos, os trabalhadores rurais 

e urbanos... 

 ...Com efeito, trata-se de considerar a habitação uma mercadoria 

que terá que ser adquirida pelo trabalhador, como todas as outras necessárias. 
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Trata-se de garantir a ocorrência de todos os mercados de trabalho para que 

possam assegurar sua sobrevivência dentro de padrões mínimos (Rezende, 1995).” 

As facilidades das comunicações e o escoamento de mercadorias por via 

marítima, ou fluvial, constituiu o fundamento do esforço colonizador português. As 

concessões feitas pela Coroa portuguesa fora da área beira mar sempre priorizavam as 

áreas ribeiras navegáveis, como o rio São Francisco. Toda esta situação marcou 

profundamente o modelo de ocupação no Brasil, recaindo sobre os ecossistemas costeiros 

forte pressão e degradação. 

Interessante comparar o modelo de ocupação espanhol, que ao contrário, não faz 

qualquer menção a esta via de transporte e comunicação, sendo o mesmo feito por terra em 

boa parte dos casos. A propósito a diferença dos modelos de colonização dos portugueses e 

espanhóis vem a ser fator preponderante no futuro das vilas e povoados. Conforme 

descreve Holanda (1995), a rotulação de “o semeador e ladrilheiro”, reflete os dois 

modelos, no caso do espanhol, de linhas retilíneas, primando pelo ordenamento, chamado 

de “ladrilheiro”, e o modelo português, que ocupava sem compromisso de forma 

espontânea, chamado de semeador. A diferença é tanta que Holanda (1995) descreve que 

no princípio do século XVIII, no maior centro urbano da colônia, notava-se que as casas se 

achavam dispostas segundo o capricho dos moradores. Tudo ali era irregular, de forma que 

a praça principal parecia estar só por acaso no seu lugar, por outro cita que não raro, uma 

ocupação Castelhana, removia inclinações para subordinar esta vila às normas regulares e 

abstratas. 

Esta teoria, entretanto, viria a ser contestada mais tarde por alguns autores, entre 

eles: Reis (2001) demonstrando existir hoje em dia, consenso entre pesquisadores 

portugueses e brasileiros de que a documentação disponível permite comprovar a 

existência de uma atividade planejadora regular do mundo luso-brasileiro. 

“No século XVIII, com o desenvolvimento da vida urbana nas regiões de 

mineração e nos principais portos, tornou-se importante para o governo português 

a aplicação de modelos mais complexos de controle urbanístico, que levaram à 

implantação de normas minuciosas e à elaboração de estudos e projetos com níveis 

elevados de qualidade profissional. Essa ação controladora foi facilitada pela 

presença dos engenheiros militares, responsáveis pelos trabalhos de demarcação 

dos limites (Reis, 2001).” 
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Mudanças significativas neste cenário só viriam a surgir em meados do século 

XX, quando efetivamente o centro de gravidade passa a se deslocar das áreas rurais para as 

áreas urbanas, mais precisamente após a segundas guerra, com a chamada revolução verde. 

Esta revolução, representada por uma aumento significativo de mecanização das atividades 

agrícolas com aumento de produção, levou a uma diminuição da necessidade mão de obra, 

que migrou para as cidades. A esta altura o objetivo dos grileiros era o de não mais 

estabelecer fazendas e sim, subdividir suas terras em lotes para venda a prestação a todos 

os interessados. Há exemplos citados por Dean (1998), de Companhias européias que 

compravam grandes glebas de terra, expulsavam ocupantes indesejáveis e vendiam como 

pequenas propriedades. 

Após a primeira metade do século XX, a expropriação privada de todo o 

território estava concluída. Povos tribais e sertanejos, que haviam vivido pelo menos em 

equilíbrio temporário com as florestas, estavam reduzidos a trabalhar para aqueles cuja 

intenção era eliminá-la. A civilização urbana e industrial havia triunfado, trazendo uma 

forte pressão por madeira como fonte de combustível. Durante as crises de guerra e 

depressão, um movimento cívico, ainda que tímido levou o governo a assumir sua 

responsabilidade através de uma legislação florestal, que viria a surgir em 1965 através da 

Lei 4771, chamada de Código Florestal. 

Chega-se então à época das transformações físicas e econômicas dos anos 50 aos 

70, entretanto, todas aquelas mudanças que poderiam ser chamadas de 

desenvolvimentistas, estavam confinadas a áreas de mata atlântica próxima do litoral. 

Praticamente todos os investimentos estatais ou não, estavam concentrados no triângulo, 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O chamado “milagre econômico brasileiro” que 

começou em 1968 fez aparecer um grande número de fábricas e o crescimento 

populacional acentuou-se muito. 

“Durante a década de 70, a escala e a velocidade dos projetos de 

desenvolvimento do governo militar atingiram clímax que não resultou apenas em 

crise econômica, mas também em uma tempestade conjunta de desastres 

ambientais, desacreditando sua propalada preocupação com a segurança 

nacional.” (Dean, 1998) 
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No início da década de 70, era realizada em Estocolmo (1972), a primeira 

Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, enfatizando a discussão de que o 

desenvolvimento não deveria ser feito a qualquer preço e sim de forma sustentável.  

Em meados da década de 70, iniciam-se a implantação de Órgãos de Controle 

Ambiental no Brasil e de ferramentas de controle como o licenciamento ambiental, visando 

ordenar e disciplinar entre outros, os processos de ocupação do solo, que serão abordados 

no capítulo 3. 

 

1.2   A região costeira, suas fragilidades e a degradação de ecossistemas 

litorâneos 

 

As regiões litorâneas e costeiras do Brasil apresentam ecossistemas exuberantes em 

fauna e flora como, manguezais, restingas, lagunas e a floresta atlântica da serra do mar. 

Estes ecossistemas têm grande importância não só para inúmeras espécies que nele 

habitam, ou fazem dele seu refúgio, mas também possuem funções físicas relevantes. Não 

obstante estas características, são ecossistemas extremamente frágeis, ou seja de difícil 

recomposição quando perturbados.  

A restingas  por definição, “são acumulações arenosas litorâneas, de forma 

geralmente alongada paralelas à linha da costa, produzidas pelo empilhamento de 

sedimentos transportados pelo mar, onde se encontram associações vegetais mistas 

características, comumente conhecidas como vegetação de restinga.” (CONAMA, 1985). 

Assim sendo, tem um solo muito pobre em matéria orgânica e as espécies vegetais que nela 

se desenvolvem são adaptadas a situações de altas temperaturas, pouca água e poucos 

nutrientes. Há ainda uma interdependência entre as espécies vegetais das restingas para que 

elas possam sobreviver. Estes fatores tornam as restingas ecossistemas bastante frágeis. 

“Cerca de 5000 Km do litoral brasileiro é ocupado por ecossistemas de 

restinga e dunas de areia. Esses sistema localizados na interface entre os 

ambientes marinho e continental, possuem entretanto uma fragilidade intrínseca. A 

crescente atividade humana tem levado a uma desestabilização progressiva de seus 

componentes biológicos e paisagísticos”(Drude, 1984). 
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O Manguezais por definição, “são ecossistemas litorâneos, que ocorrem em 

terrenos baixos sujeitos à ação da maré, e localizados em áreas relativamente abrigadas, 

como baías, estuários e lagunas. São normalmente constituídos de vasas lodosas recentes, 

às quais se associa tipo particular de fauna e flora” (FEEMA, 1984). Por seu substrato 

lodoso e alagável, tem grande poder de recomposição, exceto quando a supressão da 

vegetação deste ecossistema for seguida de aterros para ocupação. Ao longo da zona 

costeira os manguezais desempenham diversas funções naturais de grande importância 

ecológica e econômica, dentre as quais destacam-se as seguintes: proteção da linha de 

costeira; funcionamento como barreira mecânica à ação erosiva das ondas e marés; 

retenção de sedimentos carreados pelos rios, constituindo-se em uma área de deposição 

natural; ação depuradora, funcionando como um verdadeiro filtro biológico natural da 

matéria orgânica e área de retenção de metais pesados; área de concentração de nutrientes; 

área de reprodução, de abrigo e de alimentação de inúmeras espécies e área de renovação 

da biomassa costeira e estabilizador climático. 

As Lagunas podem ser resumidamente descritas como: “massas de água pouco 

profundas, ligadas ao mar por um canal pequeno e raso” (FEEMA, 1990), e por isto 

mesmo são, em escala geológica, fadadas a desaparecerem por deposição natural de 

sedimentos, entretanto ações antrópicas ao seu redor aceleram por demais estes processos, 

às vezes para algumas décadas. Em sua ampla maioria, as lagunas foram formadas há, 

aproximadamente, 5.500 anos, na última regressão marinha Holocênica. Anteriormente a 

ocupação humana, elas já vinham sofrendo um processo natural de decadência por 

assoreamento e acumulação de matéria orgânica. Atualmente, este processo esta sendo 

acelerado por desmatamentos e erosão no entorno com o crescimento da população. 

“O Estado do Rio de Janeiro abriga uma série única de sistemas 

lagunares, as lagunas são delimitadas no continente por um forte relevo 

montanhoso (Serra do Mar) e protegidas do mar por cordões arenosos, tendo todas 

uma tipologia similar. As lagunas apresentam valor econômico como viveiros 

naturais para peixes, crustáceos e outros organismos, lazer e, ainda, como 

proteção natural contra ação de ressacas do mar, muito frequentes em algumas 

épocas do ano na região” (Knoppers, 1999). 

Na Serra do Mar, que é uma cadeia de montanhas que separa o litoral da costa SE 

de regiões mais elevadas na parte mais continental, encontra-se a “floresta atlântica”, uma 
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floresta tropical úmida, que se desenvolve normalmente sobre superfícies íngremes, 

considerada entre as vinte e cinco áreas de maior biodiversidade do planeta “hotspot” 

(Relatório da Conservation International, 2000 – www.conservation.org.br). Sua 

fragilidade decorre em parte de suas características topográficas, pois ao se retirar a mata, o 

solo desnudo entra em processo acentuado de erosão. É sobretudo, um sistema que devido 

a sua alta complexidade, custa a se recompor. Trata-se de uma floresta de clímax, que para 

ser recomposta, depende de que uma longa sucessão biológica ocorra. 

Durante muitos anos estes ecossistemas costeiros foram utilizados por 

comunidades tradicionais de pescadores pequenos agricultores e extrativistas. Estes 

recursos ambientais já foram utilizados pelos primeiros ocupantes do país, como atestam 

os numerosos sambaquis dispersos nessas áreas (Kneip, 1994). Um exemplo disto são as 

populações que vivem do mangue com a venda de caranguejo, moluscos e crustáceos, mas 

apesar de toda a fragilidade e importância. Cabe ressaltar a importância do manguezal para 

o homem, uma vez que este fornece uma grande variedade de organismos que são 

utilizados na pesca como moluscos, crustáceos e peixes. A captura destes animais para 

comercialização e consumo permitiu ao longo dos anos a sobrevivência de inúmeras 

comunidades na zona costeira e a manutenção de uma tradição e cultura próprias da região 

costeira. 

Esses ecossistemas extremamente produtivos foram justamente as áreas escolhidas 

nos primórdios da colonização, como visto no item 1.1, para a implantação de vilas e 

povoados e seguem até hoje, dado o modelo de exploração, sendo as áreas mais visadas 

para ocupação, sempre voltada ao suporte de um modelo primário exportador. Não 

obstante, a intensificação no uso dos ecossistemas litorâneos, se deu mediante a 

implantação de projetos industriais. Além disso, houve a ampliação de portos e terminais 

para o escoamento de produtos agrícolas e minérios, químicos e petroquímicos, 

caracterizados por industrias pesadas (Diegues, 1988). 

Portanto, o modelo de crescimento do país, fez com que a ocupação humana se 

desse exatamente junto a estas áreas, degradando e ameaçando grande parte destes 

ecossistemas. Mais da metade da população do país, vive hoje a uma distância inferior a 

sessenta quilômetros de distância do mar, e parte significativa da produção industrial 

também se realiza nesta área. Esta degradação pode ser medida não só pela supressão 

direta das espécies vegetais e ocupação das áreas, mas também por problemas decorrentes 
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ao desprezo do papel que alguns destes ecossistemas desempenham, absorvendo e retendo 

águas de chuva, controlando cheias de rios ou defendendo a faixa costeira de ressacas. 

Situações que são ainda mais agravadas em decorrência dos problemas de infraestrutura 

surgidos, como interrupção de sistemas naturais de drenagem, lançamento de lixo e de 

esgotos sem tratamento em corpos hídricos, aumentando a produtividade primária além da 

capacidade de suporte do meio, além dos despejos de origem industrial com metais 

pesados. 

As taxas de crescimento de inúmeras áreas costeiras demonstram que a pressão 

sobre estes ecossistemas é cada vez maior e resultante da expansão urbana, associada a 

grandes obras de engenharia como: portos, aterros e dragagens. A proximidade de centros 

consumidores tem sido o argumento para instalação de parques fabris junto ao litoral. As 

implicações para o meio ambiente com o acréscimo da poluição, podem ser claramente 

visíveis nos ambientes aquáticos, que tem sua turbidez elevada, reduzindo a penetração de 

luz, afetando a camada eutrófica, reduzindo o oxigênio dissolvido na água e por fim 

modificando o habitat de peixes e aves, inviabilizando o uso para agricultura e para o 

próprio consumo humano. 

Na figura 1 podemos verificar segundo relato de Diegues (1988), os níveis de 

degradação dos ecossistemas estuarinos na costa brasileira. 
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Figura 1 - Níveis de degradação de Ecossistemas Estuarinos Litorâneos no Brasil  

 

 

 

 

 



 10

2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é fazer um discussão do licenciamento ambiental, 

enquanto instrumento de gestão ambiental, com ênfase em tipologias não industriais, 

identificando ainda a pressão nos ecossistemas costeiros.  A área de estudo compreende a 

Região das Baixadas Litorâneas no Estado do Rio de Janeiro. 

Entre os objetivos específicos estão: i) caracterizar os ecossistemas da região dos 

lagos, mostrando a pressão por ocupação a que estão submetidos e suas fragilidades, ii) 

uma discussão sobre a ferramenta licenciamento e o que se espera do cumprimento de sua 

função. iii) diagnóstico do que levou a ferramenta a ir perdendo seu efeito e sua eficiência. 

iv) quantificar o universo atendido pelo licenciamento, mostrando que este está aquém do 

que se deveria esperar, por força de legislações que pré-definem o conjunto de atividades 

que devem se submeter a este. v) interpretar dados referentes a atividades que se 

submeteram ao licenciamento nos últimos anos na Região dos Lagos vi) proposição de um 

modelo que efetivamente resulte em agilidade no processo e incorporação do universo hoje 

não atendido. vii) propor mecanismos de auto-regulação do sistema gerando efetividade no 

cumprimento das medidas de controle definidas. 

Espera-se ainda que com a aplicação do modelo proposto, seja possível promover a 

incorporação ao sistema de controle ambiental de uma gama de profissionais altamente 

qualificados que hoje encontram-se à margem do processo. 
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3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

3.1 Definições e considerações iniciais 

 

Os instrumentos de controle podem ser prévios, tais como autorizações e licenças, 

concomitantes, como a fiscalização, ou sucessivo como termos de conclusão de obras, 

evidenciado aí claramente as três etapas da implantação de uma atividade. 

Uma primeira constatação que se faz, diz respeito ao mal emprego das 

terminologias licença e autorização, já que a primeira constitui-se em um direito subjetivo 

sujeito à observação das normas ambientais, e a segunda, significa um ato precário e 

discricionário utilizado para remover uma proibição legal. 

O licenciamento ambiental é uma forma de se regular a implantação e operação de 

atividades potencialmente poluidoras, através da avaliação do seu grau de impacto, e 

consequentemente de quais restrições deveriam ser impostas para que sua operação não 

fosse danosa ao meio ambiente. É assim definido: 

“procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais , consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 

normas técnicas aplicáveis ao caso. (IBAMA, 1997)” 

 

3.2 Histórico e finalidades 

 

No Brasil o licenciamento surge de forma pioneira exatamente no Estado do Rio de 

Janeiro, logo após a criação da Feema (Dec. Lei n. 39 de 24/03/75) em 1975, através do 

Decreto Lei n. 134 de 16/06/75 que definiu a Política Estadual de Meio Ambiente e 

estabeleceu entre outros, o conceito de poluição e princípio de licenciamento. 

Em 1977, o Decreto 1633 de 21/12/77 veio então a definir o SLAP – Sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras, que pela primeira vez no Brasil regulava a 
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questão impondo a atividades potencialmente poluidoras a obrigação de obter a licença 

ambiental em três etapas distintas: Licença Prévia (LP), destinada a avaliar a localização 

pretendida pela atividade e exigências mínimas para continuidade do processo, sinalizando 

ao empreendedor se há ou não possibilidades de dar continuidade ao projeto, não dando 

entretanto direito a instalação da mesma. Licença de Instalação (LI), destinada a avaliar 

cuidadosamente os possíveis impactos da atividade e medidas de controle propostas pelo 

empreendedor, restringindo a implantação ao cumprimento de restrições que visem ao 

atendimento das normas e parâmetros legais de emissão de poluentes, não dando entretanto 

o direito da mesma iniciar sua operação. Licença de Operação (LO), destinada a definir as 

condicionantes operacionais limitando a mesma ao cumprimento das normas legais. 

Juntamente com a normativa de licenciamento, o Decreto 1633 estabelece o 

princípio das normas técnicas (NT), diretrizes (DZ) e instruções técnicas (DZ), destinadas 

a regulamentar e padronizar o processo de licenciamento, fixando por exemplo limites de 

poluentes que possam ser lançados em corpos receptores ou bacia aérea. Assim sendo a 

licença ambiental é definida como: 

“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. (IBAMA, 1997)” 

Somente em 1981, através da Lei Federal nº 6938 de 1981, foi que a União veio a 

definir a Política Nacional de Meio Ambiente, que tomou por base o modelo já 

desenvolvido no Rio de Janeiro e consolidou os instrumentos de LP, LI e LO da 

ferramenta. A Lei 6938/81, bastante discutida até sua edição, trouxe consigo um conceito 

bem definido das diversas ferramentas de gestão e controle ambiental. Além do 

licenciamento preconiza ainda, a avaliação de impacto ambiental, o zoneamento ambiental, 

a criação de espaços territoriais especialmente protegidos por lei, o estabelecimento de 

padrões de qualidade ambiental, os incentivos à criação e à produção de instrumentos 

voltados para a melhoria ambiental, além de cadastros, relatórios e sistemas de informação. 

Por definição, as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental são aquelas que de 

alguma forma, se enquadram na definição abaixo: 



 13

“A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação 

de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis. (IBAMA, 1997)” 

Pela definição é possível enquadrar qualquer tipo de atividade, desde uma simples 

residência unifamiliar até uma usina nuclear.  

Em 1997, com o objetivo de estabelecer critérios para o exercício da competência 

do licenciamento e a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, através da resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA número 237, foram normatizados mais uma vez 

os procedimentos do licenciamento ambiental. 

O destaque desta normativa é a definição com clareza sobre a quem cabe o 

licenciamento dentro do SISNAMA. Fica portanto definido que o licenciamento ambiental 

nos estados, cabe ao Órgão Estadual de Controle Ambiental, podendo o município quando 

devidamente habilitado e capacitado a licenciar (ou seja, município que tenha constituído: 

Secretária de Meio Ambiente, Legislação Ambiental Própria, Fundo Municipal de Meio 

Ambiente e CONDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente) fazê-lo, desde este 

faça um convênio com o Órgão Estadual definindo competências. O licenciamento pelo 

IBAMA fica restrito a situações em que estejam envolvidos mais de um estado, áreas 

fronteiriças do país, área marítima, atividades que envolvam radioatividade, instalações 

militares ou ainda em estados que não tenham órgão ambiental e em caráter supletivo. Fixa 

a resolução que os empreendimentos só poderão ser licenciados por um único nível de 

competência nos termos acima descritos. 

A Resolução CONAMA 237/97, define ainda em seu artigo 14, que entre o ato de 

protocolar um pedido de licença e o deferimento ou indeferimento da mesma, não possa 

transcorrer mais de seis meses em casos normais, e doze meses em casos em que se exijam 

EIA/RIMA. Garante ainda que em casos de renovação, desde que protocolada com 120 

dias de antecedência ao vencimento desta, fica automaticamente prorrogada a licença 

anterior até que o Órgão licenciador se pronuncie. 
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Por fim dentre os itens importantes desta resolução, estão ainda a listagem de 

atividades sujeitas ao licenciamento, que limita ao menos um pouco o universo de 

atividades sujeitas ao licenciamento, já que pelo conceito tradicional, qualquer atividade 

por menor que seja pode ser considerada modificadora do meio ambiente. 

 

3.3 Como é feito o licenciamento no RJ e os problemas da ferramenta 

 

Obedecendo ao que foi estabelecido no Decreto nº 1633/77, a Feema iniciou na 

segunda metade da década de 70 o licenciamento de atividades poluidoras, lembrando que 

nesta época, pouco depois da Conferência de Estocolmo, a visão de poluição que se tinha 

estava na maioria das vezes associada a chaminés de fábricas e descargas de efluentes 

coloridos e mau cheirosos. Nesta ocasião, era pouco perceptível o conceito de poluidora 

para as atividades não industriais, como loteamentos e obras de expansão urbana, embora 

já existisse conhecimento científico significativo identificando a poluição causada por 

esgotos como prejudicial. 

Desta forma, moldaram-se os primeiros pareceres de licença para substanciar a 

emissão de licenças. Um modelo bastante completo, que perdura até os dias de hoje onde 

basicamente se faz um abrangente estudo dos impactos da atividade, que incluí os 

seguintes itens:  

- motivo do parecer  

- descrição sucinta da atividade e projeto  

- enquadramento legal 

- caracterização ambiental da área  

- fontes de poluição e degradação ambiente (- ar, -água, - resíduos, - ruídos) 

- controle  proposto (- ar, - água, - resíduos, - ruídos) 

- informações adicionais (- informações gerais, - fontes de risco)  

- avaliação 

- conclusão 

- restrições e condições de validade  
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- prazo de validade. 

 

Até meados da década de 80, a Feema contava com técnicos de nível superior que 

vinham se especializando na área ambiental, chamando a atenção para o fato de que nesta 

época existiam poucos cursos ligados a meio ambiente, diferente dos dias de hoje, portanto 

estes eram, de modo geral, os poucos profissionais que entendiam do assunto e 

trabalhavam à época com uma demanda bastante pequena e passível de ser atendida, na 

maioria, indústrias ao longo da rodovias e contribuintes a bacia da Baía de Guanabara. Este 

período serviu para o desenvolvimento da grande maioria das normas e parâmetros de 

lançamento e emissão de poluentes. 

Na segunda metade da década de 80, começam a ganhar força os questionamentos 

dentro do próprio órgão ambiental quanto aos impacto advindos de atividades não 

industriais. Assim, levanta-se a possibilidade de grandes loteamentos, por exemplo, 

estarem contaminando e degradando mais o ambiente, que muitas atividades industriais, 

sem falar na remoção de cobertura vegetal, no aumento da taxa de impermeabilização do 

solo e outras consequências mais. Um bom exemplo de registro deste momento, foi a 

realização do primeiro EIA/RIMA de uma atividade não industrial (loteamento) no Estado 

do Rio, referente à um empreendimento da imobiliária ECIA Irmãos Araújo, em Armação 

dos Búzios, que em 1986 loteou três milhões de metros quadrados, que representavam uma 

fração significativa do território mais nobre de Búzios. Todos estes questionamentos 

fizeram surgir nesta ocasião, a Divisão de Controle de Atividades Não Industriais da 

Feema, visando a tratar outras atividades, de tipologia não industrial e com significativo 

potencial poluidor. Para licenciar tais atividades, optou-se por seguir o mesmo modelo 

tradicional já utilizado para indústrias, com algumas adaptações resultando nos seguintes 

itens:  

- motivo do parecer  

- descrição sucinta do projeto 

- enquadramento legal  

- caracterização ambiental da área  

- informações adicionais 

- conclusão 
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- restrições e condições de validade 

- prazo de validade. 

Mas as diferenças entre licenciamento de atividades industriais e não industriais 

são bem maiores que as semelhanças de impactos em sua essência. Os loteamentos e 

condomínios por exemplo não chegam à fase de LO, pois se entende que após se 

implantarem, o que ocorre na fase de LI, estão devidamente concluídos e não necessitam 

portanto de LO, salvo quando são instalados dispositivos de tratamento de esgotos 

dinâmicos, como estação de tratamento de esgotos - ETE, que pressupõe operação, ainda 

assim, a LO neste caso seria só para a ETE.  

A instalação de loteamentos é ainda mais complexa quanto ao controle, pois a 

transferência de domínio através das escrituras de compra e venda, desvincula em parte o 

responsável em situações futuras (exemplo da construção de fossa séptica e filtro). Um 

caso exemplar poderia ser representado por uma empresa de engenharia ou incorporadora, 

que vem ao Órgão Ambiental e requer licença para instalação de um loteamento: 

Normalmente antes desta ação, perante o município fez-se também um licenciamento, com 

base na Lei de Uso e Ocupação do Solo e na Lei Federal nº 6766/79, que disciplina as 

regras para parcelamento do solo. Via de regra a legislação municipal é mais permissiva 

que a Estadual e Federal, e o projeto aprovado pelo município não passa no Licenciamento 

Ambiental, sob responsabilidade do Estado. 

 Contudo, com a apresentação da licença municipal, os cartórios legalmente estão 

aptos a efetuar o desmembramento e acatar as promessas de compra e venda, permitindo 

assim as vendas. Mais tarde, se a licença ambiental não é concedida, o Estado interdita 

administrativamente o loteamento, o empreendedor que já vendeu os lotes, não se 

responsabiliza mais, e o comprador adquire formalmente um imóvel escriturado e não 

obstante irregular. Este processo não é só resultado de um aparente descaso das 

autoridades, mas é uma conjunção de fatores que leva a uma situação de fato e a um 

problema de ordem e de direito. Esta situação justificaria uma adaptação deste instrumento 

de controle ambiental.  

Exemplos desta situação na Região dos Lagos são inúmeros, como o caso do 

loteamentos: 1) Summer Ville em Saquarema 2) Parque do Cabo em Arraial do Cabo 3) 

Recanto das Orquídeas em Arraial do Cabo 4) Secaf –Imovestan em Arraial do cabo 5) 
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Montes Brancos em Cabo Frio 6) Jardim Belavista em Rio das Ostras, isto fora inúmeros 

outros que hoje encontram-se em fase de ajustamento de conduta com a FEEMA e MP. 

Compradores de imóveis (terrenos) interditados têm que encaminhar reclamação ao 

Ministério Público, aguardando que a empresa ou o Estado sejam responsabilizados. 

Contudo, a situação de fato não muda, e a área vai aos poucos sendo ocupada, sendo que as 

multas aplicadas ao empreendedor, na maioria das vezes não são pagas e caem na dívida 

ativa do Estado, o que pouco adianta pois o CNPJ da empresa, assim como a sua razão 

social mudam rapidamente para um novo empreendimento. Além disto, interditar um 

loteamento não é semelhante a interditar uma fábrica: onde pode-se facilmente lacrar a 

porta, impedindo seu funcionamento, coisa que não acontece em um loteamento. 

Devido a situações como a descrita, que merecem reflexão sobre o sistema, 

buscando maior eficiência, existem vários outros agravantes que são somados e tornam o 

licenciamento uma tarefa pesada e até mesmo inócua. O universo de atividades tidas como 

potencialmente poluidoras, ou seja aquelas entendidas como capazes de modificar o meio 

ambiente, aumentou em proporção exponencial em relação ao que se pensava quando se 

concebeu o modelo, em 1977. Hoje verificam-se requerimentos de licença não só para 

industrias e loteamentos, mas ainda para atividades de extração mineral, de turismo, de 

recreação, postos de gasolina, atividades de produção rural e outros. 

Outra condição que vêm sendo pouco considerada no processo de licenciamento, 

diz respeito ao contingente de profissionais altamente qualificados que o mercado recebe 

todos os anos, graduados e pós-graduados. Há 30 anos, somente aqueles poucos que 

trabalhavam no órgão ambiental entendiam do assunto.  

Uma variável importante que tem contribuído ainda mais para tornar o processo 

complexo, é a quantidade de legislação que surge a cada ano, seja no âmbito federal, 

estadual e até municipal. Somente nos últimos anos, foram editadas várias resoluções 

CONAMA e deliberações da CECA que afetam diretamente as normativas do 

licenciamento. Qualquer destas disposições, se não observadas, colocam o analista em 

situação de risco de prevaricação, já que a Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal número 

9605/98, enquadra como criminoso o servidor que: 

“Conceder licença, autorização ou permissão em desacordo com as 

normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende 
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de ato autorizativo do Poder Público: Pena - detenção, de um a três anos, e 

multa.” 

Ou seja, se o analista não for devidamente informado sobre uma lei ou norma que 

se aplique a uma determinada atividade ou área que estiver sendo licenciada, pode ser 

enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. 

Mais recentemente, um novo fator pressão, advém do receio que os analistas do 

órgão ambiental têm diante do controle exercido pelo Ministério Público e o peso da 

responsabilidade que recai sobre os técnicos que assinam um parecer, levando o analista à 

obrigação de considerar todos os aspectos possíveis e até improváveis, consumindo um 

tempo que muitas vezes inviabiliza o empreendimento. No levantamento de dados deste 

trabalho, verificou-se uma quantidade significativa de processos visando atender as 

demandas do Ministério Público, em que pese tratar-se de casos de pequenas reclamações. 

Entretanto, o MP constituiu nos últimos anos um grupo de apoio aos promotores com 

técnicos especializados nas mais diversas áreas, com o objetivo de dar suporte e inclusive 

avaliar os impactos de atividades sob licenciamento, propondo medidas mitigadoras. 

A figura 2, resume de forma esquemática as pressões que se impuseram ao sistema 

nos últimos anos, sem que ele respondesse, tornando-se assim fechado e ineficaz: 

Licenciamento 
concentrador com 
reponsabilidade 

exclusiva do órgão

Universo de 
atividades 
licenciáveis 
crescente

Novos técnicos
no mercado,

qualificados e 
novas 

tecnologias

Vigilância do 
Ministério 

Público

Novas Leis e 
normas a 
cada ano

 

Figura 2 – Pressões sobre o sistema de licenciamento. 
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O sistema de funcionamento do Órgão Ambiental assimilou de tal forma a 

excessiva burocracia e medo de erros, que até mesmo as tentativas de simplificar o sistema 

fracassaram. É o caso da Deliberação CECA nº 3588/96 que definiu uma série de 

atividades dispensadas do licenciamento ambiental. A deliberação além de listar as 

condições em que se faz tal dispensa, cria um documento chamado de “Manifesto de 

Adequação”, destinado a ser um comprovante da condição de atividade dispensada. Este 

documento deveria ser expedido automaticamente quando o interessado preenchesse um 

requerimento onde atesta sob as penas da lei que sua atividade se enquadra na deliberação. 

Apesar de toda a lógica de simplificar, normatizou-se que para cada solicitação deveria ser 

feita uma vistoria, gerando por consequência um relatório de vistoria, seguido de envio à 

direção após sucessivas conferências de instâncias intermediárias, para então se expedir o 

dito Manifesto sob a forma de um papel timbrado similar a uma Licença. O processo ficou 

muito parecido com uma licença normal, quer seja: burocrático e lento. 

 

3.4 O EIA-RIMA como instrumento do licenciamento 

 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente – RIMA, são instrumentos frequentemente confundidos com o próprio 

licenciamento, em especial pelos legisladores, que comumente formulam leis exigindo o 

EIA/RIMA, como se este existisse de forma independente do Processo de Licenciamento. 

O EIA/RIMA só pode existir dentro do processo de licenciamento. 

O EIA/RIMA surge do conceito, entre outros, de que não caberia ao Governo 

gastar recursos com análises complexas para empreendimentos de grande porte que 

desejassem se instalar. Isto porque, para análises complexas, o órgão licenciador teria que 

dispor de recursos técnicos e logísticos muita vezes específicos à uma única análise, 

gerando altos custos que não deveriam recair sobre o contribuinte, e sim sobre aquele que 

iria se beneficiar, ou seja o próprio empreendedor. A necessidade de dar transparência a 

processos de licenciamento de atividades de grande porte, incorporou ao processo a figura 

da audiência pública, onde qualquer cidadão pode expressar suas dúvidas quanto ao que 

realmente pode influenciar em seu dia a dia com um novo grande empreendimento. 



 20

A regulamentação do processo de licenciamento, surge no Estado do Rio de 

Janeiro através da Deliberação CECA nº 2555/91, e o nome AIA – Avaliação de Impacto 

Ambiental que é usado para definir todas as etapas do processo, que compreendem: 

- requerimento da licença à Feema  

- nomeação pela Feema de equipe multidisciplinar para elaboração de IT 

(instrução técnica) e análise 

- elaboração de uma IT específica que diz o que o Estudo deve contemplar  

- intimação ao empreendedor para cumprir a IT  

- Apresentação à Feema do EIA/RIMA  

- aceite do documento pela Feema  

- Publicação em jornal sobre a aceitação e divulgação dos locais onde estão 

disponíveis os Estudos 

- Recebimento pela Feema de pedidos de Audiência pública  

- realização de audiência 

- prazo para manifestações por escrito 

- emissão de parecer pelo Órgão Ambiental 

Todas estas etapas com prazos determinados. 

Um grande problema que se verifica no instrumento EIA/RIMA ao longo dos anos, 

diz respeito a possível pressão econômica que empreendedor exerce sobre a equipe que 

elabora o EIA/RIMA, podendo gerar informações tendenciosas. A responsabilidade desta 

equipe fica limitada à realização do estudo e não a execução do projeto, isto pelo antigo 

artigo 7o da Conama 01/86, que posteriormente foi substituído pela Resolução Conama 

237/97, onde o responsável pelo estudo passa a ser o empreendedor. 

Ainda segundo Sanches (2001), “os estudos de impacto ambiental, são 

encomendados somente quando o projeto está inteiramente definido sob o ponto de vista 

técnico, prejudicando ou mesmo impedindo o estudo das alternativas e fazendo com que os 

estudos ambientais devam ser elaborados em caráter de urgência. Desta forma, se os 

mecanismos de controle fossem eficazes, os projetos deveriam ser complementados ou 
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inteiramente refeitos”. Além deste fato, é comum várias perguntas relevantes ficarem sem 

resposta durante as audiências públicas, e apesar disto, dias depois a licença é concedida. 

Em uma rápida avaliação do histórico dos EIA/RIMAs no Brasil, é possível 

identificar que muito poucos estudos determinaram a impossibilidade de implantação do 

empreendimento.  

Assim como nas licenças comuns, aquelas precedidas de EIA/RIMA também tem 

várias de suas condicionantes desrespeitadas, principalmente aquelas referentes a obras 

públicas. 

 

3.5 O licenciamento em outros estados 

 

Entre alguns sistemas pesquisados, relacionados abaixo, verifica-se a semelhança 

nos tipos e formas de submissão de projetos a algum tipo de autorização ou licença.  

No Estado de Minas Gerais, a Lei 7772, de 8 de setembro de 1980, define que a 

instalação, construção, ampliação ou funcionamento de fonte de poluição indicada no 

regulamento da citada lei, ficam sujeitos  autorização da Comissão de Política Ambiental – 

COPAM, mediante licença de instalação e de funcionamento, após exame de impacto 

ambiental e de acordo com o relatório conclusivo. 

No Paraná, a Lei 7109, de 17 de janeiro de 1979, define que a instalação, 

construção ou ampliação, bem como a operação e funcionamento das fontes de poluição 

que forem enumeradas no regulamento da lei, ficam sujeitos a prévia autorização da ARH 

(Superintendência dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente), mediante licença de 

instalação e funcionamento. 

Em São Paulo, a Lei 997 de 31 de maio de 1976, prevê que a instalação, a 

construção ou a ampliação, bem como a operação ou funcionamento das fontes de poluição 

que forem enumeradas no regulamento desta lei, ficam sujeitas à prévia autorização do 

órgão estadual de controle da poluição do meio ambiente, mediante licenças de instalação e 

de funcionamento. 

Analisando-se as leis, verifica-se a preocupação em definir basicamente o 

instrumento de controle prévio, que é o do licenciamento, não regulando como parte do 
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processo as formas de controle concomitantes e sucessivos, que seriam exatamente as 

formas de aferição da efetividade do controle prévio. 

Fato é que estes modelos vêm sofrendo desgaste semelhante ao que acontece no 

Rio de Janeiro, tanto que em recente matéria publicada no Jornal O Globo em 19 de 

outubro de 2003 sob o titulo; “Ibama vai mudar o processo de concessão da licença 

ambiental”, o Ministério do Meio Ambiente manifesta a vontade de mudar a forma de 

concessão de licenciamento ambiental, sob o motivo de que muitas licenças estão indo 

parar na justiça. 

 “O licenciamento é um processo político de mediação de conflitos, não 

basta a boa qualidade de um EIA-RIMA. Conflitos que surgem no processo de 

licenciamento não desaparecem, procuram outro canal de resolução e vão parar 

no judiciário” 

A afirmação é o diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental do Ibama, 

citando ainda na matéria que mais de 70% do licenciamento ambiental está com os órgãos 

ambientais estaduais.  

O Governo de Minas Gerais sai na frente e em ampla matéria vinculada na revista 

JB Ecológico de 8 de dezembro de 2003, apresenta um debate da FEAM (Fundação 

Estadual de Meio Ambiente), com a FIEMIG (Federação da Industrias do Estado de Minas 

Gerais), onde são retratadas várias situações semelhantes aquelas descritas neste estudo:  

“... do ponto de vista administrativo, o processo de uma grande siderúrgica, como 

a Usiminas, é igual ao de uma simples fabriqueta de pururuca. E pensar que todas elas, 

por mais diferenciadas que são, têm de percorrer os mesmos caminhos burocráticos.” 

“Uma auditoria da Feam, feita há seis anos, mostrou que o maior tempo da 

tramitação de um processo que recebeu 14 despachos, ocorre na área gerencial-

administrativas não na área técnica, Daí a necessidade de se buscar outros instrumentos 

autorizativos, que não o licenciamento tradicional.” 

A proposta do Governo de Minas baseia-se em uma nova maneira de classificar os 

empreendimentos para simplificar os processos de adequação ambiental, principalmente de 

pequenas empresas, sem comprometer obviamente a responsabilidade de ambas as partes 

sobre a qualidade ambiental. Desta forma, naquelas atividades classificadas de pequeno 

porte com potencial poluidor pequeno e médio, e os de porte médio com potencial poluidor 
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pequeno, o empreendedor assumiria a responsabilidade perante a legislação ambiental, sob 

o nome de responsabilidade civil. Uma fiscalização por amostragem seria feita pelo órgão 

ambiental. Os demais empreendimentos, de médio e grande porte teriam um licenciamento 

mais simplificado juntando as fases prévias e instalação, saindo dos três estágios clássicos 

tradicionais, sob a alegação de que o Brasil é o único país do mundo que ainda trabalha 

com três estágios. Segundo a matéria, os ambientalistas apóiam a mudança, desde de que 

aquelas atividades pegas na fiscalização por amostragem em infração, sejam 

exemplarmente punidas. 

 Na matéria são citados ainda os exemplos da França e Espanha, onde um micro-

empreendedor que quer instalar uma pequena fábrica, contrata um responsável técnico, 

cadastra sua atividade e assume pública e oficialmente que irá tratar de forma correta seus 

resíduos. Trata-se do auto-licenciamento, onde não há análise prévia, mas somente a 

declaração do empreendedor, surgindo ainda a figura de um responsável técnico. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1 Localização da área de estudo 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0 4,5 9 13,5

Escala Gráfica

Limíte da Macroregião

 

Figura 3 – Mapa de Localização e bacias hidrográficas (fonte CILSJ - 2003) 
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4.2 Descrição da área de estudo 

 

A área de estudo do projeto, compreende as bacias hidrográficas da Região dos Lagos 

(excetuando-se as que integram o sistema lagunar de Marica), destacando-se as das lagoas 

de Jaconé, Saquarema e Araruama e os rios São João, Una e das Ostras, abarcando ainda a 

zona costeira adjacente. Abrange uma superfície continental de 3.752 km2, o que 

corresponde a cerca de 8% da superfície do Estado do Rio de Janeiro. 

1
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 Figura 4 – Mapa de Localização dos municípios na Macro região (fonte CILSJ - 2003) 

 

Nesta área estão 12 municípios, dos quais 8 têm seu território integralmente situado 

na superfície das bacias descritas: Armação dos Búzios (1), Arraial do Cabo (2), 

Saquarema(3), Araruama (4), Silva Jardim (5), Iguaba Grande (6), São Pedro da Aldeia (7) 

e Cabo Frio (8), enquanto 4 tem parte de seu território nelas englobada: Rio bonito (9), 

Cachoeiras de Macacú (10), Casimiro de Abreu (11) e Rio das Ostras (12). Dos que têm 

parte de seu território parcialmente abrangido, apenas Cachoeiras de Macacú possui sua 
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sede municipal fora da área, pois a mesma situa-se na bacia contribuinte à Baía de 

Guanabara. 

A Tabela 1 apresenta informações sobre a participação territorial dos municípios na 

área de estudo.  

 

Tabela 1 – Participação Territorial dos municípios na Área de Pesquisa 

 

MUNICÍPIO 

Á. TOTAL 

(km²) 

 

ÁREA NA MACROREGIÃO 

PERCENTUAL 

DA ÁREA 

 (*) ABSOLUTA 

(km²)

RELATIVA (%)  

Saquarema 355,6 355,6 100 9,5 
Araruama 635,4 635,4 100 17,0 
Iguaba Grande 36,2 36,2 100 1,0 
São Pedro da Aldeia 358,0 358,0 100 9,5 
Arraial do Cabo 158,1 158,1 100 4,5 
Cabo Frio 404,0 404,0 100 11,0 
Armação dos Búzios 69,5 69,5 100 2,0 
Silva Jardim 940,7 940,7 100 24,0 
Rio Bonito 463,3 299,0 64.5 8,0 
Cachoeiras de Macacú 958,2 48,0 5 1,5 
Casemiro de Abreu 462,9 308,0 67. 8,5 
Rio das Ostras 230,3 140,0 60 3,5 

TOTAL - - -  3752,5  100 
(*) De acordo com SEPLAN/CIDE, com base em cálculo do IBGE - 2000. 

 

4.2.1 Principais características ambientais da área 

 

4.2.1.1 Corpos Hídricos 

Dentre os rios, destacam-se o São João, o Una e o das Ostras. No rio São João 

encontra-se a represa de Juturnaíba, com 30,96 km², que é a principal fonte de água para 

abastecimento humano. (Ver figura 3). 

Ocorrem dezenas de lagoas e lagunas costeiras, com destaque para as de 

Araruama (220 km²), que é o maior corpo de água costeiro hipersalino do Brasil, 
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Saquarema (23 km²), Jaconé (3,2 km²) e Coca-Cola (ou Iodada) e outras de menor 

tamanho. 

“Com exceção a Lagoa de Araruama, que permanece constantemente 

hipersalina, as demais lagunas oligo-a polyhalinas apresentam três regimes 

hidrológicos distintos: 1) Períodos com vazão contínua, permanecendo durante uma 

a três semanas com alto escoamento fluvial. 2) condições de quiescência durante 

períodos de calmaria até uma semana, e 3) períodos de alto impacto pela maré, 

durante a passagem de frentes frias. (Knoppers, 1999)” 

Na zona costeira ocorre o fenômeno da ressurgência, que enriquece as águas, 

favorecendo a pesca. Além disso, há diversas ilhas e a ocorrência de um oásis coralíneo 

(em Arraial do Cabo), que constitui o último refúgio, ao sul, de certas espécies de corais 

tropicais construtores de recifes. 

Uma das praias, situada em Arraial do Cabo, as Prainhas, foi eleita pela mídia, 

recentemente, como uma das dez mais belas do Brasil. 

 

4.2.1.2 Relevo 

 

A topografia é representada por serras, colinas isoladas e amplas planícies 

costeiras construídas pelos rios e pelo mar. 

A região apresenta duas sub-regiões distintas, conforme descrito por Perrin 

(1999), uma que corresponde a uma antiga superfície de erosão baixa e ondulada, que 

incorpora principalmente, a laguna hipersalina de Araruama e sua bacia de drenagem 

com poucos tributários e outra que corresponde a um pequeno maciço montanhoso 

íngreme, localizado entre a costa e a Serra do Mar. O maciço é penetrado profundamente 

por vales amplos, cuja desembocaduras incorporam entre outros, o sistema lagunar de 

Saquarema. 
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4.2.1.3 Clima 

 

Há uma notável diversidade climática, observando-se precipitações anuais entre 

1.500 mm nas serras de Rio Bonito, Cachoeiras de Macacú e Casimiro de Abreu, até 850 

mm no extremo leste, em Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio, conforme 

verifica-se na figura 5. 

 Figura 5 – Mapa de índice pluviométrico na Macro região (fonte CILSJ - 2003). 

 

Segundo Barbiére (1999), a diversificação da pluviosidade deve-se à vários 

fatores físicos, incluindo a variação do clima, o fenômeno da ressurgência, e a altitude e 

a disposição do relevo da bacia de drenagem. O clima é governado pela presença de 

massa de ar Equatorial continental no verão, a massa de ar tropical atlântico durante o 

resto do ano, e pela passagem frequente de frentes polares, principalmente durante a 

primavera. 
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4.2.1.4 Vegetação e Fauna 

 

A vegetação nativa remanescente compreende manchas de variados tamanhos da 

mata atlântica, situadas nas serras de Saquarema, Rio Bonito, Silva Jardim e Casimiro de 

Abreu e no Morro de São João; de restinga, em Itabebussu (Rio das Ostras), em 

propriedades do Ministério da Marinha em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia e nas áreas 

tombadas em Cabo Frio e Arraial do Cabo e na APA de Massambaba; brejos de grande 

envergadura nas bacias do rio São João, Una e das Ostras; manguezais na foz dos rios 

São João e das Ostras e em trechos da lagoa de Araruama e um tipo peculiar de 

vegetação, chamado de savana estépica, que ocorre nas colinas costeiras de São Pedro de 

Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.  

 

Figura 6 – Imagem de satélite Landsat 1998  

 

Somente nesta região vive o Mico-leão-dourado, um primata mundialmente 

famoso ( figura 7). A espécie habita a chamada mata atlântica de baixada, que só ocorre 

nesta região. 
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Figura 7 – Mico Leão Dourado (fonte Consórcio Lagos São João – 2002) 

 

 

Cabe ainda um destaque não só as demais espécies encontradas na mata 

atlântica, mas também ao farto potencial da ictiofauna, impulsionada pelo fenômeno da 

ressurgência na área costeira e por espécies exclusivas, como por exemplo a carapeba na 

Laguna de Araruama. 

 

4.2.2 Qualidade das águas 

 

No período de 1999 à 2002, a Feema manteve um programa de monitoramento 

de 60 praias (20 de Lagoa e 40 de mar) da região quanto à balneabilidade, portanto com 
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análises mensais bacteriológicas, através das quais constata-se o grau de 

comprometimento de algumas praias, principalmente aquelas na Lagoa, onde deságuam 

os córregos e canais que atravessam os centros urbanos de Araruama, São Pedro da 

Aldeia e Cabo Frio. Dentre as bacias hidrográficas, a mais comprometida é a da Lagoa 

de Araruama. Durante décadas a Lagoa de Araruama naturalmente depurou e tratou 

gratuitamente e sem alarde toneladas de esgoto lançados diretamente em suas águas. 

Contudo, no verão de 1997 apareceram os primeiros sinais de colapso: uma 

superproliferação de algas em algumas enseadas assustou a população e os governantes. 

Adubadas pelo nitrogênio e fósforo dos esgotos, toneladas de algas principalmente das 

espécies Ulva sp. Rhizoclonium sp, Cladophora sp e Chaetomorpha sp (Bidegain, 2001), 

indicavam que a capacidade de depuração da lagoa havia se esgotado. Vários são os 

motivos da poluição, mas entre os mais importantes estão a grande quantidade de esgoto 

produzida pela população residente e flutuante lançada sem qualquer tratamento 

(levantamento do projeto Iraruama, que identificou 348 pontos de lançamento de esgotos 

na Lagoa de Araruama).  As algas se proliferam, formam massas flutuantes e vão dar nas 

praias de Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, empurradas pelos ventos e 

correntes, de onde diariamente, toneladas de algas mortas misturadas com areia e argila 

são retiradas pelas Prefeituras. O cheiro das algas em decomposição e as massas 

flutuantes nas praias afugentam os turistas e veranistas. As algas têm crescido não 

apenas próximo às margens mas também em diversas áreas da lagoa entre 2 e 4 metros 

de profundidade sobre areia de grossa granulometria, que incluem conchas e seus 

fragmentos. Elas formam um tapete que tem em media 3-5cm de espessura chegando às 

vezes a 10 cm dependendo do relevo de fundo. Buracos e valas na areia são os sítios 

preferenciais de crescimento e acumulação da biomassa de algas. Nitidamente, a Lagoa 

de Araruama  apresenta os sinais de estar em processo de eutrofização das águas. 

Embora ainda seja oligotrófica, segundo Vollenweider (1992), entende-se por 

eutrofização o aumento da concentração de nutrientes, especialmente fósforo e 

nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos. Um processo de eutrofização intenso resulta em 

geral em efeitos nocivos para a qualidade da água, alterações significativas no pH, 

concentração de nutrientes e oxigênio dissolvido em um curto período de tempo, 

aumento da concentração de gases metano e sulfídrico, por exemplo: e sobre a biota, 

alterações na diversidade e na densidade do organismos (Cunha e Wasserman 2003). 

Uma das características da eutrofização cultural é o fato de que somente parte da 
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biomassa produzida é consumida através da cadeia alimentar. Parte considerável não é 

consumida e morre, tornando-se detrito orgânico antigênico, acumulando-se no fundo, 

como hoje já ocorre em algumas enseadas na lagoa de Araruama, acrescente-se ainda a 

matéria orgânica antigênica, os aportes detríticos continentais que se depositam no fundo 

destes ecossistemas (Knoppers, 1999). O aumento da oferta de detrito orgânico no 

ecossistema, como numa reação em cadeia, interfere em processos de grande 

importância para o metabolismo do ecossistema aquático, tais como: aumento da taxa de 

decomposição, que é um processo que consome grandes quantidades de oxigênio da 

água (DBO) e incremento da concentração de nutrientes, que fertilizam a coluna d'água, 

favorecendo o aumento de biomassa das algas. Além disto a acumulação de resíduos 

orgânicos no fundo, onde reinam condições altamente redutoras, causa a redução de 

sulfatos a gás sulfídrico e o processo de decomposição microbiana anaeróbica gera gás 

metano. Ambos os gases são responsáveis pelo mau cheiro destas duas e podem 

eventualmente provocar mortandades de peixes (Carmouze et. Al., 1989; Wasserman, 

2000). 

Em casos extremos, que ainda não é o caso da Lagoa de Araruama, são 

registradas depleções de oxigênio, resultando em mortandades de organismos aquáticos. 

A falta de oxigênio é a principal causa da mortandade de peixes, tendo importância 

apenas secundária a presença de outros compostos tóxicos, tais como H2S e CH4, uma 

vez que estes são facilmente transformados por atividade de microrganismos (Barroso & 

Carmouze, 1989). Além da redução de estoques pesqueiros, a poluição por esgoto 

constitui um risco de contração de doenças e causa a perda de balneabilidade da lagoa ou 

laguna, o que pode levar o setor pesqueiro, o comércio e as atividades turísticas à 

falência, gerando desemprego. 

O aumento da carga trófica cultural pode também mudar o perfil da 

produtividade primária, levando de um dominado por macroalgas a um sistema 

fitoplantônico. Com isso, haverá menos luz no fundo, aumentado a área de 

decomposição da matéria orgânica e portanto a demanda biológica por oxigênio, o que 

levará a deterioração da qualidade da água. Mudança neste quadro só não ocorrerá se 

forem reduzidas as cargas de nutrientes, através da interrupção do despejo de esgotos. 

Nesta situação, a produção primária pode entrar em colapso, fazendo aumentar a 

transparência e consequentemente aumentar a biodiversidade (CENTRAB, 1998).  
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Desde 1999, com a criação de um consórcio que inclui todas as prefeituras da 

região, o Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ, cujo objetivo principal é 

promover a gestão e recuperação ambiental da região de forma participativa e integrada 

(Estatuto do CILSJ – site: www.riolagos.com.br/cilsj), tiveram inicio as negociações 

com a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos - ASEP para mudança nos 

contratos de concessão das Concessionárias Prolagos e Águas de Juturnaíba, visando a 

antecipar as obras de esgotamento sanitário. Para amparar seus argumentos, o CILSJ 

promoveu e contratou estudos que demonstraram o impacto ambiental do esgoto e 

indicaram os locais prioritários a serem atacados, inclusive optando pelo tratamento feito 

inicialmente através de “tomadas de captação a tempo seco” (nos sistemas pluviais já 

existentes e repletos de esgotos), visando atingir rapidamente a um universo maior. 

Finalmente, após 27 meses de negociação, foi conseguida junto à ASEP a repactuação 

dos Contratos de Concessão, nos termos descritos adiante.    

A Prolagos que atende as cidades de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo 

Frio e Búzios teve a repactuação de seu contrato assinada em abril de 2002, 

representando a antecipação de investimentos da ordem de R$ 55.000.000,00. As obras 

de esgotamento realizadas nas cidades atendidas pela Prolagos encontram-se em fase de 

finalização e a empresa previa que até o final de 2003 devesse estar com as Estações de 

Tratamento de Esgoto e sistemas coletores em funcionamento, evitando que 80% de 

esgotos cheguem a Lagoa. 

O re-equilíbrio do contrato da Águas de Juturnaíba prevê investimentos de R$ 

12.000.000,00 em tratamento de esgotos e, pelo cronograma, até agosto de 2004, boa 

parte das obras já deverão estar finalizadas, completando assim a captação e 

tratamento da maior parte do esgoto que é atualmente lançado na lagoa de Araruama. A 

previsão segundo divulgado no site do Consórcio Lagos São João, é de que até 80% dos 

esgotos, em tempo seco, não cheguem mais a Lagoa, permitindo a redução de sua 

produtividade primária e sua regeneração em curto espaço de tempo. 

Outras fontes potenciais de poluição ainda não mensuradas são o chorume dos 

depósitos de lixo e as águas chuvas que lixiviam das ruas e calçadas.  
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4.2.3 Áreas protegidas na região 

 

Áreas de preservação ambiental podem ocorrer basicamente por duas formas 

distintas, a saber: i) Por força de legislação específica, dadas as suas características, 

determinadas áreas se enquadram conceitualmente em um preceito legal, por exemplo: 

Código Florestal (Lei Federal n. 4771/65) e Resoluções Conama. ii) Por decreto 

específico, determinada área passa a ser considerada de preservação ou proteção 

ambiental em função de suas características relevantes, passando à condição de Unidade 

de Conservação – UC. 

A Região dos Lagos e a Baixada Litorânea, possuem várias Áreas de 

Preservação Implícitas, onde estão enquadradas as áreas que preenchem requisitos de 

leis genéricas, como o Código Florestal e suas regulamentações, por exemplo: Topos de 

morro, costões rochosos, dunas com vegetação fixadora, brejos quando pouso de aves 

migratórias, encostas com declividade superior a 45º, são algumas das situações que 

regulam estes casos a nível federal. Dependendo do estado ou município, podemos ter 

ainda outras situações de enquadramento.  

Considerando os limites de utilização e exploração das florestas e demais áreas 

naturais, foram criadas as Áreas de Preservação Permanente, que têm por função 

ambiental, resguardar os recursos hídricos, a paisagem, proteger o solo, a biodiversidade, 

o fluxo gênico da fauna e flora e assegurar o bem estar das populações humanas. Nesse 

contexto, o Código Florestal (Lei federal n. 4771/65) admite a supressão da vegetação 

natural protetora de nascentes, somente em caso de utilidade pública e após a definição 

das medidas mitigadoras e compensatórias. Especialmente ao longo dos rios ou de 

qualquer curso d’água, ao redor de lagoas, lagos e reservatórios, e no entorno de 

nascentes, são definidas faixas marginais com larguras mínimas a serem preservadas 

rigorosamente. Tais disposições estão sendo regulamentadas por resoluções do 

CONAMA. Como exemplo temos as Resoluções CONAMA 302 e 303, de 20 de março 

de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 

Permanente. 

No âmbito específico da Mata Atlântica, é importante referenciar este bioma 

como Patrimônio Nacional, por decisão da Constituição de 1988, passando-se a 

denominar Domínio da Mata Atlântica. O Decreto 750/93 estabeleceu os limites deste 
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domínio,, estabelecendo conceitos e parâmetros de conservação para as diversas 

fitofisionomias que a compõem (Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional 

Decidual) e ecossistemas associados (mangues, restingas, campos de altitude e outros ) , 

nos diferentes estados onde ocorrem. 

A área de estudo possui várias Áreas de Preservação Criadas por Decretos 

federais, estaduais ou municipais e atualmente são reguladas pelo SNUC, Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – Lei 9985 de 18/07/2000, que determina os 

enquadramentos da seguinte forma: 

 

• Unidades de Proteção Integral 

o Estação Ecológica  

o Reserva Biológica 

o Parque Nacional 

o Monumento Natural 

o Refúgio da Vida Silvestre 

 

• Unidades de Uso Sustentável 

o Área de Proteção Ambiental 

o Área de Relevante Interesse Ecológico 

o Floresta Nacional 

o Reserva Extrativista 

o Reserva de Fauna 

o Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

o Reserva Particular do Patrimônio Natural 

No Sistema Nacional de Unidades de Conservação, verifica-se a obrigatoriedade 

de se efetuar planos de manejo, diretrizes para participação local, e conselhos 

deliberativos. Traz ainda a possibilidade de criação de OSCIPs (Organizações Sociais de 

Interesse Público), institui consulta pública para criação de UCs e gerou o cadastro 

nacional de UCs. Registra-se entretanto, como ponto fraco, a falta de definição de  

políticas orçamentárias para as UCs, e na região dos lagos não é diferente, onde a única 

APA com Conselho Gestor implantando é a de Massambaba e com Conselho de 

Administração, as Reservas Biológicas de Poço das Antas e União. Vejamos no quadro 
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2 a relação das Unidades de Conservação existentes na Região e sua localização na 

figura 8. 

 
Tabela 2 - Unidades de Conservação nas bacias da Região dos Lagos e do rio São João 

 
N. 

 
DENOMINAÇÃO/ 
SUBORDINAÇÃO 

 

 
ÁREA 

(ha) 

 
ATOS LEGAIS 

 
MUNICIPIO(S) 

 PÚBLICAS  
1 Reserva Biológica de Poço das 

Antas  
(IBAMA) 

5.000 Dec. 73.791 de 
11/03/74, 
Dec.76.534 de 
03/11/75  

Silva Jardim 

2  Reserva Biológica Fazenda União 
(IBAMA) 

6.000 Decreto de 1998 Rio das Ostras e 
Casimiro de Abreu 

3  Reserva Extrativista Marinha de 
Arraial do Cabo (IBAMA) 

 Decreto de 1996 Arraial do Cabo 

4   Área de Proteção Ambiental da 
bacia do Rio São João / Mico Leão 
Dourado 

12.200 Decreto s/n de 
27/06/02  

Rio Bonito, C. de 
Macacú, S. Jardim, C. 
de Abreu, C. Frio e 
Araruama 

5  Parque Estadual do Três Picos ----  Silva Jardim   
6  Reserva Ecológica de 

Massambaba (IEF) 
1.680 Dec. 9.529-A de    

15/12/86 
Arraial do Cabo  

7  Reserva Ecológica de Jacarepiá      
(IEF) 

1.267 Dec. 9.529-B de 
15/12/86  

Saquarema 

8  Área de Proteção Ambiental de      
Massambaba (FEEMA) 

 7.630 Dec 9.529 - C de 
15/12/86 

A.Cabo ,Araruama e 
Saquarema 

9  Área de Proteção Ambiental  da   
Serra da Sapiatiba (FEEMA) 

6.000 Dec. 15.136 de 
20/07/90 

São Pedro da Aldeia e 
Iguaba Grande 

10  Área de Proteção Ambiental do 
Pau Brasil (FEEMA) 

9.940  Dec. 31.346 de   
06/06/02 

A. dos Búzios e Cabo 
Frio 

11 Áreas Tombadas Dunas de Cabo 
Frio e Arraial do Cabo - INEPAC 

- - -   Resolução 46/88 
da SEC 

Cabo Frio e Arraial do 
Cabo 

12 APA do Porto do Carro - PMCF   Cabo Frio 
13 APA da Azeda e Azedinha - 

PMAB 
  Armação dos Búzios 

14 APA da Pta da Farinha UFF -
PMIG 

  Iguaba Grande 

15 APA do Irirí - PMRO   Rio das Ostras 
 PARTICULARES    

16 RPPN Fazenda Bom Retiro  472 Portaria IBAMA 
04/98 

Casimiro de Abreu 

17 RPPN Faz Córrego da Luz 20 Portaria IBAMA 
16/93 

Casimiro de Abreu 

18 RPPN Faz. Arco Íris  45 Portaria IBAMA 
103/94 

Silva Jardim 
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19 RPPN Sítio Cachoeira Grande   14 Portaria IBAMA 
171/97 

Silva Jardim 

20 RPPN Sítio Santa Fé 14 Portaria IBAMA 
110/96 

Silva Jardim 

21 RPPN Granja Redenção 33 Portaria IBAMA 
72/96 

Silva Jardim 

Fonte: Consórcio Lagos São João. 

Unidades de Conservação de âmbito Federal e Estadual da Região

- Área de Proteção    
Ambiental

- Reserva 
Biológica

- Reserva 
Extrativista

- Parque 
Estadual

1

2

3

4

5

6
7 8

9 10

11

 

Figura 8 – Localização das Unidades de Conservação Federal e Estadual 

As Ucs de números 12 à 15 (municipais) e 16 à 21 (RPPNs), não estão representadas no 

mapa devido a escala da figura 8. 

 

4.3 O processo de ocupação da Região dos Lagos 

 

A partir dos anos 50 e principalmente depois de 1974, com a inauguração da ponte 

Rio-Niterói, houve um crescimento exponencial dos loteamentos e condomínios 
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principalmente no municípios litorâneos e na bacia hidrográfica da lagoa de Araruama, em 

sua grande maioria sem quaisquer infra-estrutura de saneamento (Barroso & Carmouze; 

Knoppers e Wasserman et al, 1999). Estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais - INPE, aponta que entre 1984 e 1994, houve um crescimento de setenta por 

cento das áreas urbanas dos municípios da Região dos Lagos. A ocupação se deu de forma 

caótica. Loteamentos foram autorizados pelos municípios com poucas exigências técnicas, 

urbanísticas e ambientais. A empresa estatal concessionária de água e esgoto eximiu-se de 

realizar investimentos e os órgãos ambientais não tinham a atividade não industrial como 

impactante, portanto não á submetiam ao licenciamento. Aliado a isto, em 1977 foi 

inaugurada a adutora de Juturnaíba, ampliando a oferta de água na bacia e, como 

consequência, também o volume de esgotos.  

No início do processo de ocupação da região, a vegetação funcionava como 

barreiras ou sumidouros de parcela considerável do esgoto. Os brejos funcionavam como 

sistemas naturais de tratamento, contudo, com o manilhamento generalizado, os esgotos 

passaram a chegar em estado bruto nos corpos receptores. (Levantamento produzido pelo 

projeto Iraruama, identificou em 1991, 348 pontos de lançamentos de efluentes na 

Laguna). 

Uma prática nociva que agrava também o problema é o despejo ilegal, nos rios e 

canais, de material orgânico extraído de fossas por empresas especializadas.  

No passado, a cobertura vegetal revestia integralmente as serras, o planalto e as 

regiões de colinas, contendo várias espécies de madeiras nobres como pau-brasil, tapinhoã, 

guanandi, angelim, vinhático e cedro, todas retiradas em grande quantidade nos séculos 

passados, conforme mostra Cunha (1996), a bacia ainda apresentava uma significativa 

cobertura florestal. Na década de 70, boa parte das matas foram postas abaixo para 

produção de carvão.  

Atualmente, via de regra, não há grandes extensões contínuas de florestas, mas 

fragmentos de variados tamanhos, isolados ou semi-isolados, cercados por pastagens e 

alguns cultivos.  Estudos detalhados sobre a mata atlântica da bacia do rio São João vêm 

sendo realizados pela Associação do Mico Leão Dourado - AMLD, especialmente na 

Reserva Biológica de Poço das Antas.      

As matas de restinga, que ocupavam grande parte da zona arenosa litorânea, foram 

praticamente erradicadas. Restam alguns valiosos pedaços, em muito bom estado, na 
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extremidade da bacia ao sul do loteamento de Verão Vermelho, nas Apas do Pau Brasil e 

Massambaba. 

Quanto aos manguezais, eles ocorrem às margens do rio São João, desde as 

proximidades do morro de mesmo nome até a foz, existindo também no rio das Ostras e no 

Canal de Itajurú em Cabo Frio. 

Observa-se o predomínio de atividades agropecuárias, a criação de gado para corte 

e leite, na região das colinas e nas baixadas dessecadas, piscicultura, avicultura, 

suinocultura e criação de cavalos. A principal lavoura é de citricultura (IBGE, 1995) 

Em suma, a situação ambiental da região, reflete quatro séculos de ocupação 

humana e exploração destrutiva dos recursos naturais, onde as matas foram sucessivamente 

derrubadas, regenerando-se  em parte nos intervalos dos ciclos econômicos. 

 

4.4 Os conflitos de uso e sustentabilidade 

 

Dentre os principais problemas, destaca-se o crescimento populacional. Na figura 9 

é possível observar como os índices da região estão acima da média do país, o que sem 

dúvida demonstra que a pressão antrópica é muito grande, e que inevitavelmente não se 

consegue acompanhar este crescimento com a infra-estrutura básica e demais serviços 

necessários ao bem estar e ao crescimento sustentável. 



 40

0,74 %0,74 %

4,39 %4,39 %
6,17 %6,17 %

IIguaba guaba GrandeGrande
Cabo FrioCabo Frio

A. dos A. dos BúziosBúzios

RRioio de Janeirode Janeiro

8,08 %8,08 %

MUNICÍPIOSMUNICÍPIOS

%%

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO – PERÍODO 1991 À 2000

 

3,94 %3,94 %
6,31 %6,31 %

8,19 %8,19 %
S.S. P.P. da da AldeiaAldeia

2000/ IBGE2000/ IBGE

R. das OstrasR. das Ostras

00 22 44 66 88 10

C.C. dede AbreuAbreu

10

Figura 9  - Quadro demonstrativo do crescimento da população – período 1991 à 2000. 

 

Analisando o quadro e o histórico recente da região, podemos destacar os aspectos 

principais que interferem sobremaneira na sustentabilidade dos ecossistemas: 

 

Quanto ao Planejamento e Gestão: 

 

• Ausência de leis modernas de uso e parcelamento do solo e de códigos de obras, já que 

poucos municípios possuem Plano Diretor, e a maioria das Leis de Uso e Ocupação do 

Solo são antigas e obsoletas;   

• A inexistência de faixas marginais de lagoas e rios implantadas, até hoje não 

demarcadas pela SERLA, resultando em ocupações destas áreas; 

• A falta de outorga para as captações, que deveriam ser concedidas pelo Estado através 

da SERLA; 

• A pouca eficiência dos órgãos de controle ambiental no que diz respeito à fiscalização e 

ao combate a atividades irregulares; 

• Falta de Planos Diretores nas Unidades de Conservação; 



 41

Causa de agravamento de impactos: 

 

• A enorme população sazonal de veranistas, que pressiona de forma intensa, no verão, os 

serviços de água, esgoto e coleta de lixo; 

 

Impactos de ordem física: 

 

• A deterioração da Lagoa de Araruama devido ao estreitamento de seu canal de ligação 

com o mar. 

• Na lagoa de Saquarema, as obras de drenagem dos afluentes e o lançamento de esgoto 

vêm acarretando impactos negativos, diminuindo sensivelmente a pesca. Atualmente, 

este quadro passa por uma grande mudança, em decorrência da implantação do projeto 

de abertura permanente da barra da Lagoa (Alves & Wasserman, 2002). 

• O rio São João apresenta diversos problemas ambientais decorrentes da barragem de 

Juturnaíba, das obras de canalização, da extração de areia e da perda de mata marginal e 

do esgoto. Sua barra está se assoreando. A represa de Juturnaíba vem sofrendo um 

processo acelerado de assoreamento e deterioração da qualidade da água. Além disso, a 

ausência de escada de peixes impede a migração dos cardumes; 

• A intensificação de processos erosivos provocado por atividades agropecuárias, obras 

urbanas e por estradas de terra com taludes e sistemas de drenagem inadequados, 

acarretando perdas de solo e assoreamento de rios;    

• A extração de areia nas cavas de aluvião de UNAMAR, região compreendida pelo 

segundo distrito de Cabo Frio se deram em áreas loteadas, e embora hoje suspensas,  

resultaram em um passivo ambiental enorme; 

 

Impactos de ordem biológica: 

 

• A perda de cobertura vegetal nativa resultante da retirada de madeira para produção de 

carvão, seguida da expansão da pecuária de corte e leite, além da própria expansão das 
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áreas urbanas, e ainda a situação precária de biodiversidade terrestre e aquática , em 

especial dos rios, como o São João, que teve interrompido a migração de espécies com a 

construção da barragem que formou a represa de Juturnaíba;  

• A precariedade dos sistema de coleta e tratamento de esgotos, contribui para a poluição 

dos rios, lagoas e solos, que vem ocasionando eutrofização da laguna de Araruama com 

reflexos inclusive sobre a economia, em que pese o recente investimento que esta sendo 

feito pelas Concessionárias de água e esgoto, que ainda está por apresentar resultados; 

• A ineficiência dos sistema de destino final de resíduos sólidos, em decorrência não só 

da falta de investimento, mas também devido a dificuldades proporcionadas pela alta 

sazonalidade a que é submetida a região, contribui para poluição do solo e de corpos 

hídricos; 

 

Impactos de ordem política: 

 

• Ausência de políticas de turismo ecológico; 

• O veranista necessita de infraestrutura de esgoto, lixo, água, luz e etc..., mas só paga por 

este serviço durante três meses do ano, inviabilizando a manutenção dos serviços, assim 

como os novos investimentos.  

• A privatização de praias resultante da expansão imobiliária em áreas ao redor das 

lagoas, ou mesmo em praias de mar; 

 

Conflitos de uso: 

 

• Conflitos eventuais nas Unidades de Conservação, em especial na Reserva Extrativista 

de Arraial do Cabo por pesqueiros que usam redes de arrasto, na Reserva Biológica de 

Poço das Antas pela caça e queimadas provocadas pelos assentamentos rurais a sua 

volta, e na APA de Massambaba pela invasão de áreas de preservação permanentes por 

pessoas de baixa renda estimulados até mesmo por políticos.   
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• A Dragagem de conchas na Lagoa de Araruama, hoje suspensa, gerou inúmeros 

conflitos entre pescadores e as mineradoras. 

• A extração de areia nos rios da bacia hidrográfica do rio São João, hoje suspensa gerou 

inúmeros conflitos entre Organizações Não Governamentais e mineradores. 

 

Consequência dos impactos descritos: 

 

• A invasão dos manguezais situados na foz dos rios das Ostras e São João, e áreas de 

preservação permanentes, em sua maioria pela expansão imobiliária em busca de novas 

áreas; 

• A implantação de loteamentos de veraneio sem infra-estrutura e critérios ambientais, 

acarretando o desmatamento e poluição por esgoto e lixo; 

• Diminuição no valor real de imóveis na região em decorrência da diminuição na 

qualidade ambiental; 

• Queda na atividade econômica em decorrência da deterioração da Lagoa de Araruama; 
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5   METODOLOGIA 

 

5.1 Levantamento de dados 

 

Para elaboração do diagnóstico, foram levantados junto à Feema, Agência Regional 

das Baixadas Litorâneas – ARBL, o histórico de todos os processos de licenciamento dos 

anos de 1999 à 2002. A abrangência da Agência corresponde exatamente à área de estudo 

da pesquisa. Destes processos, foram extraídas várias informações descritas a seguir. 

Número de requerimentos por tipologia, número de pareceres emitidos e número de 

licenças emitidas, com o objetivo de se verificar o peso das atividades não industriais na 

região, assim como quantificar quantos destes conseguem ser efetivamente atendidos, e 

ainda quantos destes chegam finalmente a virar licença. O tempo médio de permanência 

dos processos em análise também foi levantado, com o objetivo de verificar a morosidade 

do processo, um dos indícios de ineficiência da ferramenta. Os dados referentes à 

separação das licenças por tipologia, permite fazer uma comparação com o número de 

entradas de pedidos, e verificar o coeficiente de atendimento a demanda por tipologia. 

Os dados foram agrupados de acordo com as seguintes tipologias: loteamento, 

condomínio, extração mineral, indústrias, hotéis, pousadas, postos de serviço e outros. A 

separação das licenças por município, é mais um dado que se reveste de grande 

importância, pois diante das taxas de crescimento populacional por município, pode-se 

verificar se o licenciamento está efetivamente acompanhando ou correspondendo à 

expectativa, permitindo também demonstrar o nível de eficiência da ferramenta quanto ao 

universo atendido. O levantamento considerou os seguintes municípios:  Saquarema, 

Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos 

Búzios, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Rio Bonito. 

A separação das licenças agrupadas por bacia hidrográfica permite identificar o 

nível de pressão sobre ecossistemas aquáticos, permitindo correlacionar dados sobre 

produção primária e nível de comprometimento de corpos hídricos, que mais uma vez 

indica a baixa eficiência da ferramenta licenciamento, pois os resultados de atividades 

licenciadas deveriam ser um controle de suas fontes potenciais de poluição. Os dados 

foram agrupados nas seguintes bacias: bacia hidrográfica contribuinte ao sistema lagunar 
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de Saquarema, bacia hidrográfica contribuinte à laguna de Araruama, bacia hidrográfica 

contribuinte ao rio Una e Cabo Búzios, bacia hidrográfica contribuinte ao rio São João e 

bacia hidrográfica contribuinte ao rio das Ostras.  

A localização dos empreendimentos classificados por ambiente, permite discutir 

como o crescimento de atividades urbanas vem pressionando os remanescentes de áreas 

vegetadas. Para tal foram classificados em: Áreas urbanizadas, áreas vegetadas, áreas de 

pastagens e áreas de salinas. 

Outro critério de avaliação foi o levantamento da localização dos empreendimentos 

nas áreas costeiras, as mais pressionadas pela ocupação e que tendem a provocar maiores 

impactos sobre o meio ambiente. Foram consideradas três situações, a saber: i) Margens de 

lagunas; ii) Juntos a costões e ao mar iii) Outras situações. 

Figura 10 – Quadro resumido com fluxo dos dados levantados de 1999 à 2002 
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6 RESULTADOS  

 

6.1 Perfil do Licenciamento na Região dos Lagos 

 

Foram pesquisados cerca de 799 processos, que representaram o universo de 

demandas na Agência Regional das Baixadas Litorâneas da FEEMA, nos anos de 1999 à 

2002 (Tabela 3). Deste total foram retirados 406 processos, que se referiam a 

licenciamento, e destes, aqueles que efetivamente resultaram em pareceres de licença, 

reduzindo o número para 200 processos, de onde foram extraídas as informações que são 

descritas neste capítulo (Figuras 12 à 17). Foram ainda coletados junto à Central da 

FEEMA o número de licenças efetivamente expedidas no período. É importante destacar 

que os dados levantados quanto a licenças efetivamente emitidas podem sofrer pequena 

distorção por terem licenças referentes a anos anteriores, ou que não chegaram a ser 

expedidas no mesmo ano em que foram emitidos os pareceres. 

 

Tabela 3 – Universo da amostragem realizada 

 

Ano 

Total geral de 
processos 

consultados 

Processos de 
requerimento 
de licenças 

Pareceres 
de licença 
emitidos 

Ativ. em 
implantação 
ou já impl. 

Licenças 
efetivamente 

emitidas 

Processos 
em 

exigência

1999 132 66 40 27 25 3 
2000 195 102 44 30 28 6 
2001 232 122 36 25 26 6 
2002 240 116 80 55 35 5 
Total 799 406 200 137 114 20 

 

 

A interpretação dos dados obtidos, permitiu a avaliação do processo de sistema de 

licenciamento, pois permite verificar o nível de resultados que vem se obtendo com esta 

ferramenta. 

O primeiro gráfico produzido (figura 11) apresenta a relação entre as licenças 

requeridas, pareceres emitidos e licenças efetivamente expedidas, indicando que a 

demanda não consegue ser atendida. O déficit entre licenças requeridas e concedidas em 
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cada ano, chega a impressionantes 72%, já que apenas 28% dos processos de licença 

alcançam ao seu resultado final, ou seja a emissão do documento (LO). Tal situação 

deveria ocorrer em princípio por duas razões: 1) Os processos caem em exigência, (parte 

dos processos que chegam aos analistas estão mal instruídos) ou 2) O número de analistas 

não é suficiente para avaliar todos os processos. Entretanto, o levantamento dos casos onde 

ocorre exigência, revela  um  percentual  inferior  a cinco  por cento,  e  haviam  em  média   
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Figura 11 - Comparativo entre licenças requeridas, analisadas e emitidas 
 
 
neste  período 3 analistas  para atendimento  aos  requerimentos de licença, o que daria 

uma cota de 3,3 licenças por mês por analistas na pior situação, no ano de 2001, número 

bastante factível de ser trabalhado.   

Cabe ressaltar ainda que, os processos que deram entrada no órgão ambiental 

levantados nesta pesquisa, estão aquém do universo de atividades licenciáveis por força de 

lei. É possível estimar, com base em no crescimento exponencial da Região, que exista 

uma demanda de atividades pelo menos dez vezes maior que a registrada para o 

licenciamento, entretanto ela não aparece, pois os projetos que solicitam licenciamento, 

identificados na pesquisa, resultam basicamente de empreendimentos que requeiram 

licença por estar em áreas extremamente visadas como margem de rodovias, ou por terem 

sidos visitados por órgãos de fiscalização. 

Um dado de extrema importância observado, diz respeito ao fato de que, em cerca 

de dois terços dos requerimentos de licenças analisados, a atividade já estava implantada 

ou em fase de implantação, mostrando que o licenciamento na maioria dos casos o 

licenciamento não esta ocorrendo de forma prévia, como deveria ser. 
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Analisando a figura 11, percebe-se que existe uma ineficiência do órgão ambiental 

no atendimento a um processo de requerimento de licença. Na verdade estes dados 

demonstram um trâmite sobre forma “cartorial” de se tratar um processo, já que este apesar 

de ter um parecer, passa de mesa em mesa, provocando um retardo na finalização deste, 

quer seja: a emissão da licença. 

Supõe-se portanto que várias situações que não se enquadram no citado acima, 

simplesmente se implantam sem licença, representando um universo considerável de 

atividades que deveriam ser licenciadas e não são. Um dos possíveis motivos que leva a 

este nível de “inadimplência” pode ser visto na figura 12, já que apenas metade dos 

pedidos de licença são analisados no mesmo ano que em que foram requeridos, e cerca de 

19 por cento levam mais de dois anos para terem alguma resposta. Esta situação é 

extremamente desalentadora, pois o empresário que necessita da licença não tem a menor 

idéia de quanto tempo irá levar para consegui-la e, assim sendo, opta pela clandestinidade 

ou ainda por outro estado quando isto é possível, trazendo prejuízo a economia local. 

51%

30%

19%

Até 12 meses
Até 24 meses
Mais de 24 meses

Figura 12 - Tempo médio de permanência em análise de processos de licenciamento (1999 à 2002) 

É claro que a clandestinidade não se dá somente pela demora nos processos, há 

certamente uma cultura no país em se querer fazer as coisas de forma extremamente 

descompromissada, sem ter que se submeter a regras e gastos decorrentes desta. 

Dentre as atividades formalmente analisadas, verificou-se que aquelas de tipologia 

não industrial, como loteamentos, condomínios e atividades extrativas são preponderantes 

sobre as demais (ver Figura 13), o que reflete a pressão sobre o ecossistema da região, pois 

são atividades que exigem extensas áreas, como no caso de loteamentos e condomínios, e 

que procuram sempre áreas consideradas mais nobres junto ao mar e às lagoas, estas áreas 

representam cerca de 300 ha/ano nos processos analisados. A extração mineral, neste 

contexto possui extrema relevância, pois é altamente impactante e normalmente de difícil 
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controle. A região por sua constituição geológica propicia grandes estoques de areola, areia 

lavada e pedra brita em seus morrotes. Esta exploração normalmente degrada o ambiente, 

que não se recompõe como previsto no licenciamento, tema que abordaremos mais a 

frente. 
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Figura 13 – Licenças apresentadas por tipologia e por ano (cumulativo) 
 

Tabela 4 – Valores médios e percentuais de licenças vinculadas ao SLAP de 1999 à 2002, por  tipologia. 

NÚMERO MÉDIO DE LICENÇAS VINCULADAS AO SLAP Tipo de 

atividade 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 
Valor médio  

4 anos %
Lot. / Cond 13 32,5 14 31,8 7 19,4 17 21,25  12,75     25,5 
Ext. Mineral 10 25 11 25 5 13,9 7 8,75    8,25     16,5 
Industria 5 12,5 7 15,9 9 25 10 12,5    7,75     15,5 
Hotéis/Pous. 0 0 2 4,6 1 2,8 3 3,75    1,5          3 
Postos Serv. 0 0 0 0 2 5,6 4 5    1,5          3 
Outros 12 30 10 22,7 12 33,3 39 48,75   18,25     36,5

Total 40 100 44 100 36 100 80 100    50         100 
Ainda na figura 13 e tabela 4, podemos verificar que o setor industrial embora não 

característico da região, ocupa um lugar ainda de destaque entre as atividades licenciadas, 

entretanto pelo que se observou na pesquisa, trata-se na grande maioria de tipologias de 

baixo ou desprezível potencial poluidor, como marmorarias, oficinas mecânicas e pequenas 

fábricas, implantadas em condomínios industriais fomentados pelas municipalidades, 

surgidos na última década na expectativa de se gerar empregos. 

É necessário destacar que nos dois últimos anos surge a demanda de licenciamento 

para postos de gasolina, atividade está, que até o ano de 2000 estava isenta de acordo com 
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a deliberação CECA nº 3588/96. A suspensão desta condição colocou os postos, inclusive 

antigos, a ter em obrigação de se licenciarem em até 12 meses, gerando mais uma demanda 

forte para o licenciamento. Para se ter uma idéia, estima-se que a região tenha cerca de 300 

postos e até hoje apenas cerca de 2% demandou o licenciamento. 

Por fim, na figura 13 observa-se uma grande quantidade de outras atividades, que 

chegam por vezes a ultrapassar as demandas das demais atividades e para esclarecimento, 

registramos que estas são atividades como firmas de dedetização, limpeza e higienização e 

outras que necessitam de Certificados de Registro, cujo procedimento de obtenção é 

semelhante e equivalente ao da licença ambiental, pois possuem o mesmo "status" e grau 

de requisitos para sua concessão. 

Na figura 14 e tabela 5, percebe-se que os municípios costeiros têm a maior 

demanda, refletindo claramente que a pressão sobre estes é maior, o que é coerente com o 

fato de que mais de dois terços da população da região está nestes municípios. Dentre os 

municípios interiores, Silva Jardim é o que apresenta maior demanda, associadas 

eminentemente a atividades de extração mineral. Entre os municípios de maior demanda 

estão Rio das Ostras e Cabo Frio, dois dos que registram maior índice de crescimento 

populacional, sendo que o primeiro já cresce hoje a taxas próximas de 11% ao ano (veja 

figura 9). Em relação ao município de Rio das Ostras, cabe destacar que o pólo petrolífero 

de Macaé tem influência preponderante sobre as taxas de crescimento, já que há uma 

procura intensa por serviços demandados pela atividade de petróleo, resultando em 

migração de várias áreas do Estado. Some-se a isto uma procura por maior qualidade de 

vida representada pelo município, que é vizinho à Macaé. 
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Figura 14 - Licenças apresentadas por município e por ano (cumulativo) 
 
 
 
Tabela 5 – Valores médios e percentuais de licenças vinculadas ao SLAP de 1999 à 2002, por município. 

NÚMERO MÉDIO DE LICENÇAS VINCULADAS AO SLAP Município 

da atividade 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 
Valor médio   

4 anos %
Araruama 5 12,5 7 15,9 7 19,3 10 12,5   7,25       14,5
I. Grande 3 7,5 2 4,6 0 0 3 3,75     2            4 
S. P. Aldeia 2 5 6 13,6 4 11,1 8 10     5           10 
Cabo Frio 6 15 5 11,5 7 19,4 12 15    7,5         15 
A. do Cabo 1 2,5 1 2,3 2 5,6 3 3,75   1,75        3,5 
A.  Búzios 7 17,5 4 9 1 2,8 6 7,5    4,5          9 
R. Ostras 3 7,5 6 13,6 4 11,2 10 12,5   5,75       11,5
C. de Abreu 2 5 0 0 2 5,6 2 2,5    1,5          3 
S. Jardim 0 0 4 9 2 5,6 7 8,75   3,25        6,5 
Rio Bonito 4 10 5 11,5 3 8,3 10 12,5    5,5         11 
Saquarema 7 17,5 4 9 4 11,1 9 11,25     6           12 

Total 40 100 44 100 36 100 80 100     50        100 
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Outra forma de caracterização espacial das atividades demandadas que passaram 

pelo SLAP pode ser vista na figura 15 e na tabela 6, que separa por bacias hidrográficas 

(figura 3) os processos analisados nestes últimos quatro anos. Sob esta visão fica evidente 

a liderança quantitativa da bacia contribuinte a Lagoa de Araruama, situação extremamente 

previsível por concentrar a maior parte das áreas costeiras da região.  

Bem colocada ainda neste “ranking” está a bacia contribuinte a Rio das Ostras, que 

embora pequena em extensão, como já citado possui o município que mais cresce em 

população na região. 

Na sequência, as bacias de Saquarema e Una (que engloba Búzios) com registros 

em menor quantidade dada suas características de tamanho, mas não menos importante 

como áreas costeiras. 

Um destaque fica registrado com a bacia do rio São João, em segundo lugar, que 

em parte pode ser explicado pela grande extensão, mais de metade de toda a área da região 

estudo. 
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Figura 15 - Licenças apresentadas por bacia hidrográfica e por ano (cumulativo) 
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Tabela 6 – Valores médios e percentuais de licenças vinculadas ao SLAP de 1999 à 2002, por  bacia 

hidrográfica. 

NÚMERO MÉDIO DE LICENÇAS VINCULADAS AO SLAP Bacia 

hidrográfica 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 
Valor médio  

4 anos %
Saquareama 7 17,5 4 9 4 11,1 10 12,5   6,25       12,5
Araruama 17 42,5 21 47,8 19 52,8 36 45  23,25      46,5
Una  7 17,5 4 9 1 2,8 5 6,25   4,25       8,5 
Ostras 3 7,5 6 13,7 4 11,1 12 15   6,25       12,5
São João 6 15 9 20,5 8 22,2 17 21,25    10          20 

Total 40 100 44 100 36 100 80 100    50         100 
 

 

Passamos agora a analisar de forma paralela os impactos sobre os ecossistemas, 

verificados através as figuras 16 e 17, onde são apresentados os gráficos que permitem 

identificar o tipo de uso do solo e pressões sobre áreas costeiras, das atividades vinculadas 

ao SLAP nos últimos quatro anos. 

Observe que, a partir dos dados extraídos da caracterização ambiental da área 

registrado no parecer de licença, verifica-se que somente 30% dos empreendimentos se 

implantam sobre áreas urbanizadas, ou seja aquelas que teoricamente estão aptas a recebê-

los, isto, porque estas são possivelmente aquelas que já estão impactadas, parcialmente 

ocupadas e com infraestrutura disponível. O número impressionante de 29% das atividades 

estão sobre áreas vegetadas, ou seja com vegetação característica ainda preponderante, o 

que independentemente do estágio dessas matas,  indica a supressão de vegetação, que 

neste caso representa supressão de mata atlântica ou ecossistema associado como a 

restinga. Sob este aspecto poderíamos considerar interessante a demora na concessão da 

licença, desde que esta ocorra por indeferimento, mas normalmente ocorre a emissão de 

parecer favorável com base no fato de que o ecossistema encontra-se descaracterizado em 

função da atividade já estar em implantação. Outros 24% representam áreas de salinas 

(dedicadas à antiga atividade de extração de sal) que estão sucumbindo, pelo imediatismo 

do parcelamento do solo. O mais grave neste caso é que estes terrenos estão todos às 

margens das lagoas e em muitos casos, segundo a Deliberação da CECA n. 442/94, 

deveriam devolver para a lagoa qualquer parte de suas áreas, que dela tenha sido tomada 

no passado. 
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Figura 16 – Tipo de uso do solo onde foram localizados os empreendimentos (loteamentos e condomínios)  

nos últimos quatro anos (1999 à 2002) 
 

Por fim restam apenas 17% de casos em que o crescimento está se dando em áreas 

de pastagens, ou seja já descaracterizadas quanto à vegetação e mais interessantes para os 

casos de expansão urbana. 

Na figura 17, apesar da grande pressão sobre orlas de lagoas, evidenciadas por tudo 

o que já foi descrito, observa-se também que áreas junto ao mar e a costões rochosos são 

também expressivas nos processos de ocupação que foram registrados pelo licenciamento. 
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Figura 17 - Pressões diretas sobre áreas costeiras nos últimos quatro anos das atividades  

que se vincularam ao SLAP 
 

Cerca de dois terços das áreas pressionam indiretamente os ecossistemas costeiros, 

ou seja não estão exatamente as margens destes. 

A partir dos dados obtidos das atividades de loteamentos e condomínios vinculadas 

ao SLAP, da interpretação de mapas que delimitam a atual área urbana (mapa ambiental da 

MRA 4 - SEMADS, 2000), e de inspeções de campo, foi possível produzir um mapa 
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esquemático (figura 18) que registra as áreas mais pressionadas para fins de ocupação do 

solo, seja nas últimas décadas ou neste momento, que confirmam a enorme pressão sofrida 

pelos ecossistemas litorâneos. 
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Figura 18 – Mapa de pressões por ocupações das áreas costeiras - 2003 

 

6.2 Aspectos legais e sua aplicabilidade à Região dos Lagos 

 

Um ponto de reflexão e discussão importante em todo o processo de licenciamento 

diz respeito aos aspectos legais, principalmente em atividades de tipologia não industrial. 

A seguir são apresentadas algumas situações que podem ilustrar a complexidade de leis e 

normas aplicáveis à Região dos Lagos em tipologias não industriais: 

Segundo a Lei Estadual n. 1130 de 12 de fevereiro de 1987, a área costeira que vai 

de Saquarema até Rio das Ostras é considerada Área de Interesse Especial do Estado – 



 56

AIEE. Ainda em 1987, para regulamentar esta Lei, foi promulgado o Decreto n. 9760, que 

define: 

“Art. 11 - Não será permitido o parcelamento do solo:   

... III - Nos 100 (cem) metros de faixa marginal das lagos, lagoas e reservatórios, 

contados da orla (PAL-projeto de alinhamento de orla), em projeção horizontal 

considerado o NMA - nível máximo de água.... 

Art. 14 – Na faixa de 200 metros, seguida à faixa “non aedificandi”  de 100 metros 

de proteção em torno dos lagos, lagoas e reservatório, será permitido o 

parcelamento em lotes de 1.000 (mil) m², no mínimo, podendo ser exigidos lotes 

maiores, a critério da SERLA, FEEMA E FLUMITUR.  

Parágrafo Único – Na faixa de proteção descrita no “caput”  do artigo serão 

permitidas exclusivamente construções unifamiliares, cuja ocupação deverá ser de 

20% (vinte por cento).” 

Observa-se que de 1987 até hoje, está lei não produziu os efeitos esperados, uma vez 

que ela se aplica a todas as inúmeras lagoas da região, que em sua grande parte possuem a 

faixa de cem metros loteadas. Outras implicações incidem ainda sobre as AIEE: A Lei n. 

1356 de 03 de outubro de 1988 que dispõe sobre os procedimentos vinculados à 

elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto ambiental, diz que: 

“Art. 1º - Dependerá da elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA a serem submetidos à aprovação 

da Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA, os licenciamento da 

implantação e da Ampliação das seguintes instalações e/ou atividades:   

... XIV – projetos de desenvolvimento urbano e exploração econômica de madeira ou 

lenha em áreas acima de 50 (cinquenta) hectares, ou menores quando confrontantes 

com unidades de conservação da natureza ou em Áreas de Interesse Especial ou 

ambiental, conforme definidas pela legislação em vigor;...” 

Portanto qualquer empreendimento dentro AIEE, dependeria de EIA RIMA para ter 

sequência seu processo de licenciamento, o que aparentemente pode ser bom mas tem um 
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aspecto que leva à ineficiência do processo que é o fato de que EIA’s e RIMA’s são 

processos caros, extensos e demorados injustificáveis para pequenas atividades. 

Outra Norma que se aplica à região é o Decreto Federal n. 750 de 10 de fevereiro de 

1993 que dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos 

estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências:  

“art. 1º. Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação 

primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica.  

Parágrafo único. Excepcionalmente, a supressão da vegetação primária ou em 

estágio avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, 

mediante decisão motivada do órgão estadual competente, com anuência prévia do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

informando-se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, quando 

necessária a execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública 

ou interesse social, mediante aprovação de estudo e relatório de impacto 

ambiental.” 

Esta norma torna proibitiva a de remoção de qualquer vegetação de restinga, já que 

nas definições do próprio decreto a restinga é ecossistema associado inserido no domínio 

da mata atlântica. Entretanto não é o que acontece. 

O Código Florestal (Lei Federal nº 4771 de 15 de setembro de 1965) e suas 

sucessivas regulamentações através do CONAMA que dispõe sobre código florestal do 

país estabelece: 

...”São Reservas Ecológicas: 

VII) nas restingas, em faixa mínima de 300 (trezentos) metros a contar da 

linha de preamar máxima; 

IX) nas dunas, como vegetação fixadora;”... 

Esta condição deveria também limitar a ocupação do litoral, mas o que se vê com 

frequência é justamente esta faixa ocupada. 
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Outros decretos estaduais também cerceiam as atividades em ecossistemas 

costeiros, mas fica aqui a reflexão sobre a abrangência e complexidade de vários de nossos 

diplomas legais, que se levados ao “pé da letra” inviabilizam qualquer processo de 

utilização de áreas costeiras e acabam virando obstáculos a serem transpostos, ou 

transformam-se em leis que não são cumpridas. 

Na verdade o que se pretende é lançar a discussão sobre o tema, pois é inegável 

que a aplicação inconteste das leis citadas seriam ótimas para o ecossistema destas áreas 

costeiras, entretanto as cidades da região estão crescendo a taxas médias de 5% ao ano, e o 

crescimento é inevitável, pressionando portanto estes ecossistemas. Por outro lado, o que 

se verifica é que diante da utopia das leis frente a realidade dos fatos, subterfúgios sempre 

são utilizados como por exemplo: descrever que a área pleiteada para uma atividade já se 

encontra descaracterizada, independente de como e quando ela tenha sofrido tal 

descaracterização. 

A reflexão proposta é de suma importância pois afeta sobremaneira o processo de 

licenciamento. O caminho por certo há de ser o ajustamento aos preceitos do 

desenvolvimento sustentável (Sachs, 2000), como por exemplo tem sido trilhado em 

APAs, como a de Massambaba, onde o Conselho Gestor composto por membros dos 

poderes públicos e sociedade civil tem enfrentado as realidades, discutido com os 

proprietários e encontrado fórmulas próprias de equacionamento destas questões, sempre 

na ótica de se garantir a sustentabilidade do ecossistema. 
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7 DISCUSSÃO 

 

As constatações deste trabalhos recaem sobre duas vertentes. A primeira quanto a 

fragilidade das áreas costeiras da região dos Lagos, e a importância de se ter ferramentas 

de controle ambiental capazes de efetivamente mitigar os danos sobre estes ecossistemas, 

entendendo-se o licenciamento ambiental como um dos mais importantes instrumentos 

desta política de controle. A segunda vertente diz respeito a análise inequívoca dos dados 

relativos ao SLAP – Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras na Região, que 

demonstram a ineficiência da ferramenta em cumprir sua função, haja visto as seguintes 

constatações: 

a) A demanda por licença é estimada em um número bem maior do que o 

que hoje chega ao órgão ambiental. 

b) Cerca de 2/3 dos processos de requerimento de licença não chegam ao 

resultado, quer seja concessão ou indeferimento da licença. 

c) Em cerca de 2/3 dos processos analisados a atividade já está se 

implantando ou implantada. 

d) Apesar dos dados acima, o número de analistas foi considerado 

suficiente. 

e) Apesar dos dados acima o número de processos em exigência é 

considerado pequeno. 

f) Os ecossistemas costeiros tem sido profundamente afetados e são os 

mais procurados pela especulação imobiliária. 

g) As medidas mitigadoras e o pequeno universo que passa pelo SLAP, não 

tem sido suficientes para controlar o processo de degradação dos 

ecossistemas costeiros. 

 

Além da interpretação dos dados, que por si só demonstram a ineficácia da 

ferramenta em si, uma avaliação crítica pôde mostrar que a ferramenta foi pouco capaz de 

efetivamente cumprir o papel de gestão sustentável do espaço urbano, em especial quanto 

às pressões exercidas sobre os ecossistemas costeiros. 
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É comum se dizer que o Órgão Ambiental não funciona propositalmente, para 

emperrar processos e manipular politicamente licenças, ou ainda para permitir a prática de 

“criar dificuldades para vender facilidades”. É fato que a estrutura emperrada contribui 

para a corrupção passiva, e não é difícil ver empresários que comentam ter que montar seus 

processos utilizando-se de mão de obra indicada pelos próprios técnicos do Órgão, que 

com outros técnicos, mantém uma relação direta de elaboração de projetos, ou indireta de 

recebimento de comissões por projetos repassados. O fato é que, um círculo vicioso se 

formou ao longo dos anos, e faz com que os requerentes vivam procurando alguém ligado 

ao órgão para fazer seu processo andar, mesmo que perfeito em seu conteúdo. Isto é 

péssimo sob todos os aspectos, pois facilita a venda de facilidades, contribuindo para 

aleijar do processo os profissionais altamente qualificados que entram no mercado a cada 

ano. Para o empresário, muitas vezes não resta outra alternativa, já que ele precisa da 

licença. 

Vários são os motivos da baixa eficiência do processo de licenciamento, mas um 

dos principais diz respeito ao fato de atividades serem licenciadas do mesmo jeito que 

eram há 30 anos atrás, quando o universo de demandas era pequeno, poucas pessoas 

entendiam de Meio Ambiente e as tipologias eram mais industriais.  

O quadro que se configura hoje é bastante diferente, temos um universo de 

atividades licenciáveis significativo, profissionais se especializando em Meio Ambiente a 

todo o momento, municípios começando a se habilitar para licenciar, ou seja a dinâmica 

impõe a necessidade de revisão do sistema. 

O Órgão Ambiental tornou-se muito grande, mergulhado em procedimentos 

complicados e lentos, sem compromisso com a sociedade. É claro que fatores como a 

degradação de equipamentos e falta de política salarial, somado à falta de novas 

contratações, contribuem para as dificuldades observadas e discutidas ao longo do estudo. 

Cabe lembrar como já enfatizado que a licença é um direito subjetivo, ou seja, se 

cumpridas as regras pré-estabelecidas o requerente tem direito a recebe-la. Apesar disso, a 

situação de demora leva por vezes a implantação sem licença ou a evasão de 

empreendimentos que se deslocam para outros estados em busca de um processo mais 

simples e rápido de licenciamento, ou ainda aqueles que simplesmente desistem de abrir 

um negócio por depender de obter uma licença  ambiental. 
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Alguns outros aspectos podem também ser percebidos, como o fato de não se 

conseguir aferir aquilo que foi licenciado, ou seja, no papel, o projeto aprovado pelo Órgão 

Ambiental é bom, mas nem sempre, na prática, as medidas de controle propostas são 

implantadas. 

Em um breve ensaio onde se pudesse estimar uma situação ideal de 

acompanhamento de projetos licenciados, com bases no universo licenciável, veríamos que 

seriam necessárias pelo menos 800 vistorias por mês somente na Região dos Lagos, 

considerando-se uma frequência bi-mensal de visitas a atividades licenciadas, o que 

necessitaria no mínimo de 20 técnicos, somente para esta função, número 10 vezes acima 

do hoje existente para todo o tipo de vistoria. Some-se a isto a necessidade de um maior 

números de carros e consumo de combustível. Há portanto que se buscar formas de 

cumprir o estabelecido ante a dificuldade do serviço público em cumprir tal demanda. 

No setor ambiental, nunca se utilizaram dois instrumentos importantes já 

utilizados em outras áreas, como a responsabilidade técnica pela execução do projeto e o 

controle sucessivo, para verificação final se tudo que se propôs foi cumprido. Nas 

prefeituras, em especial no setor de obras, estas figuras são bastante comuns: para se 

aprovar um projeto. É preciso ter um responsável técnico pela obra, e se houver algum 

problema, será buscada a responsabilidade deste profissional, e a culpa não recairá sobre o 

setor de análise e aprovação do município. Além disto ao final da obra haverá a 

necessidade do habite-se, que é a checagem final do fiel cumprimento do projeto aprovado. 

Isto não impede o mercado de venda de assinaturas, mas coloca em risco a carteira 

profissional daqueles que assinam a responsabilidade de projetos. 

Apesar disto, no sistema ambiental, segundo Machado (2000),  

“... o Órgão Público, e, por via de regresso, os servidores públicos 

responderão objetivamente pelos danos que a decisão administrativa vier a causar, 

mesmo que baseada no estudo de impacto ambiental (a equipe multidisciplinar, 

responderá sob a modalidade subjetiva ou culposa)...” 

Urge portanto se pensar em um modelo para o licenciamento que permita 

transpor os seguintes obstáculos já identificados: 

- Procedimentos de licenciamento e trâmites complexos e demorados, 

resultando em demora no atendimento; 
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- Excessiva responsabilidade do analista; 

- Não cumprimento das restrições das licenças; 

- Muitas atividades fora do SLAP; 
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8 CONCLUSÃO (PROPOSTA DE UM MODELO DE LICENCIAMENTO DE 

ATIVIDADES IMPACTANTES). 

 

A partir de toda a reflexão feita, propõe-se neste capítulo um modelo novo de 

licenciamento que possa responder a todas inquietudes já descritas. 

O modelo atualmente empregado pelo órgão ambiental foi descrito no capítulo 3, 

item 3.3, demonstrando suas imperfeições para atividades de pequeno e médio porte, já que 

atividades de grande porte ou com alto poder de poluição, exigem uma análise mais 

profunda inclusive com a realização de Estudo de Impacto Ambiental.  

Entende-se neste caso por modelo, todo o resultado da aplicação do SLAP, e não só 

a sequência de dados que compõe o parecer, inclui portanto a dinâmica de elaboração do 

parecer, do fluxo do documento, de assinaturas necessárias e seu efeito prático, refletido 

nos resultados quanto ao tempo de resposta e na efetividade do cumprimento das 

restrições. 

Não se propõe a fazer mudanças nas instruções técnicas (documento que descreve 

as informações que devem ser apresentadas para composição de um processo de 

licenciamento), mas sim na maneira como são feitos os pareceres e sua sequência de 

tramitação. 

Parte-se do princípio que hoje os analistas do órgão ambiental representam uma 

pequena parcela daqueles envolvidos com a questão ambiental. O Órgão Ambiental deve 

desempenhar preponderantemente papel regulador, sem pretender ser o único responsável, 

o que levou a uma concentração de poder, excluindo do processo os demais profissionais 

qualificados a lidar com a questão ambiental. 

Este novo modelo deve ainda primar por se ágil, de forma a tornar-se atrativo a 

todos que dele dependem (ninguém deve ter medo de tirar uma licença) e principalmente 

funcional, dividindo-se a responsabilidade entre todos os envolvidos de forma a gerar um 

auto controle no sistema. 

Quanto aos estudos de impacto ambiental, segundo Machado (2000), os órgãos 

administrativos ambientais, através de legislação estadual, poderão determinar ao 

proponente do projeto que pague as despesas do estudo diretamente à própria 

administração pública, repassando a ela esses recursos à equipe multidisciplinar. Isto 
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evitaria o domínio econômico já descrito do empreendedor sobre a equipe multidisciplinar. 

Ou seja, o próprio órgão ambiental contrata a equipe, que prestará conta dos resultados a 

ele, sem pressões do empreendedor. Outra iniciativa importante seria a realização de uma 

audiência pública na fase de preparação Instrução Técnica – IT, pelo órgão ambiental, está 

idéia chegou a ser proposta pela SEMADS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável há alguns anos atrás, de forma a permitir a incorporação da 

opinião pública na fase ainda de estudo do projeto. 

O modelo repensado para a ferramenta que se propõe, é apresentado no anexo 1, e 

prevê basicamente uma forma mais simples de elaboração do parecer de licença, sem 

necessidade de se perder tempo repetindo os dados já inclusos no processo, que deveriam 

receber um carimbo (projetos e plantas) de aprovação do órgão ambiental, passando a 

integrar o parecer. Desta forma inicialmente, como primeiro item do parecer, seria feito 

formalmente (coisa que não é feita por escrito hoje) um “check list” anotando se todos os 

documentos exigidos pela Instrução técnica foram anexados ao processo, isto evitaria os 

processos mal instruídos: 

1) “Chek list” da IT pertinente: ( exemplo: IT de  parcelamento do solo) 

 requerimento de licença  

 Guia de Recolhimento  paga 

 Qualificação da empresa e do resp. legal e técnico 

    xerox ident./ cpf responsável pela empresa 

    xerox cart. Prof. Do responsável técnico 

    Documento de propriedade 

    xerox contrato social 

    memorial descritivo do local da atividade 

    memorial descritivo do projeto 

    jogo de plantas (instalações, situação, localização, outras...) 

    Informações sobre abastecimento d’água 

    Informações sobre sistema de tratamento de efluentes 

    Informações sobre sistema de drenagem pluvial 
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    Informações sobre o sistema de coleta de resíduos sólidos 

Em seguida é feita a primeira pergunta chave dentro do parecer: 

“A qualidade da documentação apresentada é satisfatória para análise? 

 SIM 

 NÃO – exigências_________________________________(emitir 

notificação com prazo 30 dias para atendimento e 120 dias para 

perempção)” 

2) A seguir deve ser apresentado e anexado como parte do parecer o Relatório de 

Vistoria, o qual deve caracterizar a área ambientalmente e descrever todas as informações 

que o analista ambiental do órgão licenciador considere pertinente e relevante durante a 

vistoria. 

3) Neste item deve ser listada toda a legislação aplicável sobre a atividade: (Leis, 

Decretos e resoluções municipais, estaduais e federais, NT’s , IT’s , DZ’s , NBR’s). 

Neste momento seria feita a segunda pergunta chave:  

“A atividade se enquadra na legislação aplicável? 

 SIM 

 NÃO – indeferimento da solicitação._______________________ 

(segue parecer para emissão do indeferimento)” 

4) Descrever as restrições e exigências para a atividade. 

5) Há que se criar uma normativa para que toda aprovação de projetos no Órgão 

Ambiental tenha um responsável pela elaboração do projeto, como já existe e hoje, mas 

também a formalização de um responsável pela execução do projeto, sendo que este último 

deverá inclusive assinar o parecer de licença juntamente com analista do órgão ambiental, 

nos seguintes termos: 

“Declaro estar ciente das leis e normas aplicáveis à atividade sob minha 

responsabilidade (item 3), assim como as exigências formuladas (item 4), sabedor 

que o não cumprimento de qualquer um destes, levará não só a aplicação das 

sanções cabíveis à empresa, mas também à comunicação ao Conselho de Classe 

pertinente, sobre minha conduta como  profissional responsável. 
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O responsável técnico deverá comunicar imediatamente à Feema qualquer 

situação que considere anormal, assim como solicitar baixa caso se afaste da 

atividade.” 

Podemos traduzir o modelo no fluxograma apresentado na figura 19. 

Empreendedor apresenta requerimento e documentação conforme IT pertinente

Check list da documentação

Documentação

Atende?
Cai em exigência prazo 30 dias

Vistoria ao local

Análise da legislação pertinente

Atende a 
Legislação? Indefere o parecer 

Definição das restrições e 
exigências

Assinatura do parecer pelo analista e pelo 
responsável técnico, assumindo os compromissos

N

N

S

S

 
Figura 19 – Fluxograma do modelo de licenciamento proposto. 

 

Cumprido o trâmite proposto, a licença seria expedida imediatamente, assinada por 

uma hierarquia abaixo da presidência, delegada pela CECA, em casos de atividades de 

pequeno e médio porte, com baixo potencial poluidor. Já as licenças de grande porte ou 

alto potencial poluidor seguiriam o mesmo trâmite, mas seriam assinadas pela presidência 

do órgão. 

Esta situação inicialmente abrirá o mercado aos profissionais, já que toda atividade 

licenciável deverá ter um profissional como responsável técnico pelo prazo em que durar a 

licença. Cabe ainda uma regulamentação limitando, possivelmente a três responsabilidades 

técnicas por profissional, garantindo assim a qualidade do serviço prestado por este e 
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evitando-se um possível comércio de assinaturas, em que pese a responsabilidade do 

profissional perante seu conselho de classe, que lhe outorgou um registro profissional. 

Trará um auto controle para a atividade, isto porque o profissional que não estiver 

conseguindo que o empreendedor cumpra as restrições, poderá e deverá pedir baixa ao 

órgão ambiental, o que levará este a fiscalizar a mesma e, confirmadas as informações 

interromper as atividades desta. Isto acontecerá, pois se o responsável for conivente e a 

empresa cometer erros, certamente haverá denúncias, e o órgão ambiental, além de multar 

a empresa, enviará ao Conselho de Classe do profissional, informação sobre o assunto que 

poderá levar inclusive a cassação da carteira. 

O próprio empreendedor também será resguardado, já que ele manterá um contrato 

com um profissional habilitado destinado a cuidar das questões referentes ao cumprimento 

da licença ambiental.  

Destaque ainda para uma maior segurança do analista ambiental, funcionário do 

órgão ambiental, perante a Lei de Crimes Ambientais (Lei federal n. 6.905/00) já que 

existe um responsável pela atividade, e que na maioria dos casos, pressupõe que problemas 

com esta atividade advirão de imperícia deste responsável e não do fato do órgão ter dado 

uma licença, como acontece hoje, quando por vezes o MP culpa o órgão ambiental por 

problemas ocorridos na operação de uma atividade licenciada. 

A velocidade do processo haverá de ser rápida, pois o parecer será menos 

burocrático e poderá ser feito rapidamente, lembrando que será assinado também pelo 

responsável pela empresa. 

Há uma tendência em se diminuir a corrupção, pois a simplicidade e rapidez do 

processo, provoca uma desconcentração de poder daqueles que estão no Órgão Ambiental, 

dificultando a venda de facilidades. 

Outra figura que se propõe a explorar é a do controle sucessivo, significando que 

para os casos em que o processo de licença termina na LI, passe a ser obrigatória uma 

vistoria de aceitação da obra ao final, feita pelo órgão ambiental, verificando se o projeto 

implantado condiz com o aprovado e se todas as medidas de controle propostas foram 

adotadas. Esta figura é extremamente interessante para loteamentos, condomínios, 

pousadas e outras atividades afins, devendo a venda e uso só ser admitida após tal aceite, 

controle que poderá ser feito no Registro Geral de Imóveis. 



 68

Para exemplificar a proposta, vamos simular uma situação em uma atividade 

mineraria do tipo extração de areia em leito de rio: 

Um profissional contratado por uma empresa areeira elaborou um excelente Plano 

de Controle Ambiental – PCA, e assim o empreendedor, cumprindo toda a documentação 

da IT pertinente a atividade de extração de areia, obteve a LO para operar. Um Geólogo ou 

Engenheiro de Minas (não necessariamente o mesmo que elaborou o projeto) terá que ser o 

profissional responsável, que irá assinar o parecer de licença junto ao Órgão Ambiental 

pela atividade. Assim sendo, este responsável controla a atividade, visitando suas 

instalações periodicamente, preocupado em fazer cumprir tudo que foi abordado na licença 

e proposto no PCA, para isto, conversa com o proprietário da empresa e define “modus 

operandi” condizente. Nesta situação não há sequer necessidade de fiscalização do órgão 

ambiental, é o chamado auto-controle. Outra possibilidade é que o proprietário não atenda 

às determinações do responsável, e problemas começam a ocorrer. O responsável deve 

então ir até o órgão ambiental e relatar o acontecido, solicitando seu afastamento da 

atividade. Imediatamente a fiscalização do Órgão Ambiental dirige-se ao local e constatado 

o problema autua e suspende a licença da atividade. 

Esta situação é uma forma de auto-controle, que dispensa a necessidade de um 

verdadeiro exército de funcionários no Órgão Ambiental, somente para dar conta de 

acompanhar todas as atividades licenciadas. 

Faz-se necessário refletir ainda sobre várias outras questões que têm contribuído 

para tornar o licenciamento do órgão ambiental ineficiente. É inequívoco que a perda 

salarial ocorrida ao longo de 30 anos de existência, reduzindo os ganhos médios de um 

servidor, somado à falta de investimentos e retorno do FECAM – Fundo Estadual de 

Conservação Ambiental, (para onde vão as multas do sistema e parte do “royaltys” do 

petróleo) em estrutura (sede e equipamentos), são fatores que por vezes inviabilizam a 

tentativa de superar obstáculos. 

Como foi mostrado, o crescente número de leis e normas que surgem todos os 

anos, exigem uma constante reciclagem e treinamento daqueles profissionais envolvidos, 

pois como foi dito, estes estão sujeitos ao enquadramento na Lei de Crimes Ambientais. 

Em caso de inobservância de qualquer diploma legal, não lhe será dado o direito de alegar 

o desconhecimento. 
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Não se deve esquecer questões que embora de menor relevância, ajudam a 

comprometer o sistema, como é o caso do custo das licenças (taxa administrativa paga no 

ato do requerimento), que no Estado do Rio são extremamente incoerentes. O custo da LP 

por exemplo é quase sempre igual ao da LI, o que desestimula o proponente a fazer o uso 

da primeira fase, (quando se faz uma análise preliminar da localização do empreendimento 

a partir de um anteprojeto), optando por complementar logo, nos casos não industriais, os 

estudos quanto a abastecimento, efluentes, drenagem, lixo, (exigidos para a LI) e desta 

forma partir direto para a LI. Seria mais interessante que estes custos fossem progressivos 

e abatidos na fase seguinte, de forma a estimular o proponente a cumprir as etapas. 

A municipalização do licenciamento que começa a acontecer, requer uma postura 

mais realista sobre formas de se trabalhar o licenciamento ambiental, que não sejam o 

simples copismo do modelo estadual, que como foi mostrado nesta pesquisa, tem se 

mostrado pouco eficaz. A Agenda 21, é outro aspecto que leva a uma reflexão da eficiência 

dos instrumentos de gestão ambiental. Nasceu com a presença de mais de 170 países 

presentes na conferência das nações unidas para o meio ambiente e o desenvolvimento, a 

Rio-Eco-92. O slogan da Agenda 21 brasileira de pensar globalmente agindo localmente, 

mostra que estados e municípios brasileiros, não deveriam ficar de fora da construção do 

Brasil 21 que ainda se pretende. Os temas definidos pela Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável – CPDS, em 2000, para ampla discussão e debate junto à 

sociedade organizada visando à consecução dos objetivos da agenda 21 brasileira, foram: 1 

- Infra-estrutura e integração regional, 2 - Cidades sustentáveis, 3 - Agricultura sustentável, 

4 - Gestão dos recursos naturais, 5 – Redução das desigualdades sociais, e por último, 6 – 

Ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável. 
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MODELO DE PARECER PROPOSTO NO CAPÍTULO 8                        Processo: 
                                                                                                                             Folhas: 
                                                                                                                             Rubrica: 

 
FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE 

 
PARECER TÉCNICO DE  LICENÇA DE  INSTALAÇÃO NO   /01      Fl.: 01/ __ 

 
 

 
 RAZÃO SOCIAL :  
 UNIDADE :    
 ENDEREÇO:                                                          BAIRRO :        
 MUNICÍPIO : 
 

1- “Chek list” da IT pertinente: ( exemplo Condomínio) 
 

 requerimento de licença  
 GR paga 
 Qualificação da empresa e do resp. legal e técnico 
 xerox ident./ cpf responsável pela empresa 
 xerox cart. Prof. Do responsável técnico 
 Documento de propriedade 
 xerox contrato social 
 memorial descritivo do local da atividade 
 memorial descritivo do projeto 
 jogo de plantas (instalações, situação, localização, outras...) 
 Informações sobre abastecimento d’água 
 Informações sobre sistema de tratamento de efluentes 
 Informações sobre sistema de drenagem pluvial 
 Informações sobre o sistema de coleta de resíduos sólidos 

 
A qualidade da documentação apresentada é satisfatória para análise? 

 SIM 
 NÃO–exigências_________________________________(emitir 

notificação com prazo 30 dias para atendimento) 
 
 

  
    ANALISTA                                   RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE                                   
 
 
 
 
DE ACORDO : 
 
                                                     AGENTE CECA AUTORIZADO 
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                                                                                                                             Processo: 
                                                                                                                             Folhas: 
                                                                                                                             Rubrica: 

 
FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE 

 
PARECER TÉCNICO DE  LICENÇA DE  INSTALAÇÃO NO   /01      Fl.: 01/ __ 

 
 

 
 RAZÃO SOCIAL :  
 UNIDADE :   

 
2- Relatório de Vistoria (anexo) - Deve caracterizar a área ambientalmente e descrever 

informações que o técnico considere pertinente. 
 
3- Legislação aplicável sobre a atividade: (Leis, Decretos e resoluções municipais, 

estaduais e federais, NT’s , IT’s , DZ’s , NBR’s) 
Listar a legislação aplicável 
A atividade se enquadra na legislação aplicável? 

 SIM 
 NÃO – indeferimento da solicitação._______________________ (segue 

parecer para emissão do indeferimento) 
 

4- Exigências e restrições a atividade. 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
.... 
 
 
 

  
    ANALISTA                                   RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE                                   
 
 
 
 
DE ACORDO : 
 
                                                     AGENTE CECA AUTORIZADO 
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                                                                                                                             Processo: 
                                                                                                                             Folhas: 
                                                                                                                             Rubrica: 

 
FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE 

 
PARECER TÉCNICO DE  LICENÇA DE  INSTALAÇÃO NO   /01      Fl.: 01/ __ 

 
 

 
 RAZÃO SOCIAL :  
 UNIDADE :    
 
 
 

5- Compromisso do responsável legal e técnico quanto ao cumprimento dos itens três 
e quatro deste parecer: ( os responsáveis devem assinar o compromisso no parecer 

antes de seguir para expedição da licença) 
 
 

Declaro estar ciente das leis e normas aplicáveis a atividade sob minha 
responsabilidade (item 3), assim como as exigências formuladas (item 4), sabedor que 
o não cumprimento de qualquer um destes, levará não só a aplicação das sanções 
cabíveis a empresa, mas também a comunicação ao Conselho pertinente, sobre a 
conduta do  profissional responsável. 

O responsável técnico deverá comunicar imediatamente a Feema qualquer situação 
que considere anormal, assim como solicitar baixa caso se afaste da atividade. 

 
 
 

____________________________       _____________________________ 
Nome (qualificação):                           Nome (Qualificação): 

Responsável da empresa                         Responsável técnico 

 

 

 

  
    ANALISTA                                   RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE                                   
 
 
 
 
DE ACORDO : 
 
                                                     AGENTE CECA AUTORIZADO 
 

 
MODELO DE PARECER UTILIZADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL  Processo: 
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                                                                                                                             Folha: 
                                                                                                                             Rubrica:                                               

 
FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE 

 
 

 PARECER TÉCNICO DE  LICENÇA INSTALAÇÃO NO                        Fl.: 01 /   
 
 

 
 RAZÃO SOCIAL 
 UNIDADE:  
 ENDEREÇO:                                                                    BAIRRO:    
 MUNICÍPIO:                    

 

1.0 – MOTIVO DO PARECER 

 

2.0 – DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO 

 

3.0 – ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

   4.0 – CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA 

   

  5.0 -- INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

   6.0 – CONCLUSÃO 
   

   7.0 – RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE VALIDADE 

 

   8.0 - PRAZO DE VALIDADE 

  
        ANALISTAS                         AGENTE REGIONAL                             COORDENADOR                   
 
_________________                      __________________                             ___________________ 
    
 
     DE  ACORDO :                           VICE-PRESIDENTE  

                                                                                                                              Processo:  
                                              Folhas: 
                                              Rubrica: 
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FEEMA -  FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO 
AMBIENTE 

 
     PARECER TÉCNICO DE LICENÇA INSTALAÇÃO N0                     Fl.: __ / 

 

1.0     MOTIVO DO PARECER. 
 

Trata-se de solicitação de Licença (de que e onde) 
 
 
      2.0     DESCRIÇÃO SUCINTA DO PROJETO.  
 

Trata-se de projeto (descrição do projeto, quadro de área, tx de ocupação e população 
prevista)  
 
Informa-se com será o (abastecimento d’água, esgotamento sanitário, drenagem 
pluvial e lixo) 

 
 
     3.0    ENQUADRAMENTO LEGAL  
 

     O Terreno em questão está situado (informa-se se está em UC, se incide alguma 

lei estadual ou federal sobre o local ou atividade) 

    ( Informa-se ainda sobre o atendimento à Lei de Ocupação e Uso do Solo municipal.) 

  

      4.0    CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA 
 

Trata-se de área (descritiva da área, cobertura vegetal, usos implantados, 
proximidade com corpos hídricos e descrição do acesso) 

 

  
        ANALISTAS                         AGENTE REGIONAL                             COORDENADOR                   
 
_________________                      __________________                             ___________________ 
    
 
     DE  ACORDO :                           VICE-PRESIDENTE  

                                              Processo:  
                                              Folhas: 
                                              Rubrica: 
 

FEEMA -  FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO 
AMBIENTE 
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     PARECER TÉCNICO DE LICENÇA INSTALAÇÃO N0                  Fl.: __ / 

 
 

5.0     INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
(Qualquer informação que o técnico julgue relevante) 
 
 
6.0 CONCLUSÃO  
 
Considerando  o “nada opor” conforme declaração da Prefeitura Municipal (fls ...); 
  
Considerando  que o local já encontra-se impactado com ...; 
 
Considerando que a vegetação representativa existente será mantida; 
 
Considerando que o empreendedor propõe tratar o esgotamento sanitário conforme 
ABNT 7229; 
 
Considerando que o lixo gerado será recolhido pela Prefeitura Municipal; 
 
Considerando que o abastecimento de água poderá ser realizado através da 
CONCESSIONÁRIA ... S A; 
 
Considerando que o empreendedor propõe implantar projeto de águas pluviais 
próprio dimensionado e adequado as condições do local; 
 
Somos de parecer favorável a concessão da LI  solicitada, desde que atendidas as 
exigências do item 7  

 
  
        ANALISTAS                         AGENTE REGIONAL                             COORDENADOR                   
 
_________________                      __________________                             ___________________ 
    
 
     DE  ACORDO :                           VICE-PRESIDENTE  

                                             
 
 
                                              Processo:  
                                              Folhas: 
                                              Rubrica: 
 

FEEMA -  FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO 
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AMBIENTE 
 

     PARECER TÉCNICO DE LICENÇA INSTALAÇÃO N0                 Fl.: __ / 
 

7.0 RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE VALIDADE 
 

7.1 Deverá ser o tratamento de esgoto composto por fossa séptica, filtro 
anaeróbico e sumidouro construídos e mantidos conforme norma NBR 
7229 da ABNT  

7.2 O lixo deverá ser recolhido e acondicionado adequadamente até o seu 
recolhimento pela prefeitura municipal.  

7.3 O abastecimento de água deverá ser oriundo do Sistema de 
Abastecimento de Água da Concessionária ... S.A 

7.4 Deverá ser implantado o sistema de drenagem pluvial conforme 
apresentado, dimensionado e disposto conforme necessidade do local. 

7.5 Deverá ser preservada a vegetação existente conforme “Área de 
preservação ambiental” definida no projeto apresentado. 

7.6 Deverá ser apresentado a FEEMA qualquer alteração no projeto para 
análise e aprovação. 

7.7 Esta licença diz respeito apenas aos aspectos ambientais, não eximindo o 
empreendedor das demais licenças exigíveis por lei. 

 
 
 

8.0 PRAZO DE VALIDADE  
 

Esta licença tem validade de X anos (... dias). 
 
 

Local e data. 
 
 

  
        ANALISTAS                         AGENTE REGIONAL                             COORDENADOR                   
 
_________________                      __________________                             ___________________ 
    
 
     DE  ACORDO :                           VICE-PRESIDENTE  

 

 

DECRETO-LEI Nº 39, de 24 de março de 1975 
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Dispõe sobre entidades da Administração Estadual Indireta e Fundação, no âmbito da 

Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, e dá outras providências. 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro no uso da atribuição que lhe confere o art. 3º, § 

1º , da Lei Complementar nº 20, de 1º de julho de 1974, 

CAPÍTULO I 

CAPÍTULO III 

DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE 

Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir uma Fundação denominada 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, que terá por objetivos a 

pesquisa, controle ambiental, estabelecimento de normas e padrões, treinamento de pessoal 

e prestação de serviços, visando à utilização racional do meio ambiente. 

Parágrafo único - Nas atividades acima descritas se contém a do combate a insetos no 

território do Estado. 

Art. 16 - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação os bens móveis e 

imóveis afetos ao Instituto de Engenharia Sanitário e ao Instituto de Conservação da 

Natureza, do antigo Estado da Guanabara, cujas atividades passarão a ser por ela 

desempenhadas. 

Art. 17 - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos fica, igualmente, autorizada a doar à 

Fundação os bens móveis e imóveis de seu patrimônio afetos ao Serviço de Combate a 

Insetos, da Divisão de Combate a Insetos instituída pela Empresa de Saneamento da 

Guanabara - ESAG, do antigo Estado da Guanabara e bem assim os bens móveis e imóveis 

afetos ao Serviço de Controle da Poluição da Divisão de Tratamento de Controle da 

Poluição, instituída pela SANERJ, do antigo Estado do Rio de Janeiro, cujas atividades 

passarão a ser por ela desempenhadas. 

Art. 18 A Fundação poderá, ainda, receber doações de entidades de direito público e 

privado, nacionais, estrangeiras e internacionais. 
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Art. 19 - Será preferentemente da responsabilidade da Fundação a prestação dos serviços a 

seguir relacionados, na área Metropolitana do Rio de Janeiro, mediante retribuição do 

Estado ou dos órgãos interessados: 

I - controle da potabilidade da água distribuída; 

II - controle de resíduos municipais e industriais; 

III - controle de piscinas públicas e coletivas; 

IV - combate a insetos. 

Parágrafo único - A extensão de Serviços anteriormente mencionados, às demais áreas do 

Estado do Rio de Janeiro far-se-á de acordo com o interesse do Estado e dos Municípios 

interessados mediante retribuição. 

 Art. 20 - A FEEMA fica isenta do imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e Direitos 

a eles relativos. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 24 - Fica criado, em cada uma das novas empresas que forem objeto de unificação, um 

Quadro Especial que agrupará os atuais servidores das entidades extintas ou a serem 

extintas, mantidas sua situação jurídica, direitos e vantagens, os quais ficarão à disposição 

da nova empresa respectiva, até que, paulatinamente, possam ser aproveitados. 

Art. 25 - As estruturas das Entidades extintas com a unificação ficam mantidas 

provisoriamente, continuando seus ocupantes a exercer, normalmente suas atribuições, 

sendo os cargos extintos, gradualmente, à medida em que vagarem. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
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Art. 26 - Enquanto não se operar a unificação das Companhias e Empresas de que trata o 

presente Decreto-Lei, o Governador do Estado, sempre que possível, nomear-lhe-á uma só 

Diretoria, de modo a integrar, no máximo, suas estruturas administrativas. 

Art. 27 - Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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DECRETO LEI N. 134, DE 16 DE JUNHO DE 1975 

 

Dispõe sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente no 

Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 

O Governador do estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que lhe confere 

o art. 3, § 1., da Lei complementar n. 20 de 1 de julho de 1974. 

DECRETA: 

Art. 1. – Para efeito deste Decreto-lei, considere-se poluição qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma fr matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente: 

I- Seja nociva ou ofensiva à saude, à segurança e ao bem estar das 

populações; 

II- Crie condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos, 

domésticos, agropecuários, industriais, comerciais e recreativos; 

III- Ocasione danos à fauna, à flora, ao equilíbrio ecológico, às propriedades 

públicas e privadas ou à estética; 

IV- Não esteja em harmonia com os arredores naturais. 

Parágrafo único – Consideram-se como meio ambiente todos as águas interiores ou 

costeiras, superficiais ou subterrâneas, o ar e o solo. 

Art. 2. – Os resíduos sólidos, gasosos ou em qualquer estado de agregação da matéria 

provenientes de atividades industriais, comerciais, agropecuárias, domésticas, públicas, 

recreativas e outras, exercidas no Estado do Rio de Janeiro, só poderão ser despejados em 

águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas existentes no Estado, ou lançadas 

à atmosfera ou ao solo, se não causarem ou tenderem causar poluição. 

§1. – Os lançamentos previstos neste artigo serão precedidos de autoruização da 

Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA instituída por parecer técnico da 

Fundação estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA. 
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§ 2. – O disposto neste artigo aplica-se a qualquer tipo de resíduos lançados nas 

águas, no ar ou solo, direta ou indiretamente, através de quaisquer meios de lançamentos, 

inclusive a rede pública de esgotos. 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL 

Art. 3. – A Política Estadual de Controle Ambiental compreenderá o conjunto de 

diretrizes administrativas e técnicas destinadas a fixar a ação governamental no campo da 

utilização racional do meio ambinete, visnado a prevenção e ao controle de todas as formas 

de poluiçào ambiental. 

Paragráfo único – Compete a Scretaria de Planejamento e Coordenação Geral da 

Governadoria do Estado coordenar a política de preservação do meio ambiente e da 

utilização racional dos recursos naturais do Estado. 

CAÍTULO III 

DOS ÓRGÃOS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO 

Art. 4. – A Comissão Estadual de Controle Ambienetal – CECA, observada a política 

de desenvolvimento econômico e socila do Estado, atuará na prevenção da poluição 

ambiental e controle da utilização racional do meio ambiente, competindo-lhe:  

I- aprovar e propor ao Secretário Estadual de Obras e Serviços Públicos as 

medidas necessárias ao controle da poluição e à proteção ambiental 

recomendadas pela FEEMA; 

II- exercer o poder de polícia inerente ao controle da poluição e a proteção 

ambiental; 

III- autorizar a operação de instalações ou atividades potencialmente poluidoras 

Parágrafo único – A CECA utilizará os recursos técnicos da FEEMA para exercer 

suas funções. 

Art. 5. – A FEEMA atuará como órgão técnico e executor da Política Estadual de 

Controle Ambiental, competindo-lhe: 
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I- a pesquisa, o controle ambiental, o estabelecimento de normas e padrões, o 

treinamento de pessoal e a prestação de serviços visando à utilização racional 

do meio ambiente; 

II- proporcionar apoi técnico a CECA para o exercício de suas funções; 

III- sugerir a CECA medidas necessárias ao controle da poluição e à proteção 

ambiental; 

IV- exercer, em nome da CECA, a fiscalização do cumprimento das normas sobre 

controle da poluição ambiental no território do Estado, inclusive das normas 

federais, mediante convênio. 

CAPÍTULO IV 

DAS FONTES POLUIDORAS EXISTENTES 

Art. 6. – a CECA e a FEEMA, na forma do Capítulo III, exercerão o controle da 

poluição sobre as fontes poluidoras existentes, fazendo observar o que dispõe o 

presente Decreto-lei e seus Regulamentos. 

CAPÍTULO V 

DAS ATIVIDADES A SE INSTALAREM 

Art. 8. – As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as entidades da administração 

indireta estadual e municipal que vierem a se instalar no território do Estado, cujas 

atividades indutriais, comerciais, agropecuárias, domésticas, públicas, recreativas e 

outras, possam ser causadoras de poluição, ficam obrigadas a, sob pena de 

reponsabilidade: 

I- submeterem à aprovação da FEEMA, anteriormente à sua construção ou 

implantação, planos e dados característicos relacionados à poluição 

ambiental; 

II- prévia autorização da CECA para operação ou funcionamento de suas 

instalações ou atividades que, real ou potencialmente, se relacionem com a 

poluição ambiental. 

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 
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Art. 9. – As pessoas físicas ou jurídicas que causarem poluição das águas, do ar ou 

do solo, no território do Estado, nos termos do artigo 1., ou que infringirem qualquer 

dispositivo deste Decreto-lei e seus Regulamentos, sujeitam-se às seguintes 

penalidades: 

I- Muta; 

II- Interdição. 

§ 1. – A regulamentação do presente Decreto-lei disporá sobre a aplicação das 

penalidades e fixará o valor das multas aplicáveis em cada caso, que poderão ser 

estipuladas por príodos diários de infração. 

§ 2. – As multas variarão de 1 (um) a 1.000 (um mil) UFERJ e serão aplicadas pelo 

Presidente ou pelo Plenário da CECA ou por quem delas tenha recebido delegação de 

competência. 

§ 3. – A reincidência, o manifesto dolo, fraude ou má fé constituem circunstâncias 

agravantes, que poderão elevar a multa ao gráu máximo e, nos casos mais graves, 

justificarão a interdição, conforme se disporá em regulamento. 

§ 4. – A interdição de instalação que contrarie a legislação sobre a prevenção e 

controle da poluição ambiental será aplicada pelo Secretário de Obras e Serviços 

Públicos, por proposta da Comissão Estadual de Controle Ambiental. 

§5. –As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas a um mesmo 

infrator, isolada ou cumulativamente. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. – Este Drcreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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Decreto Nº 1.633, de 21 de Dezembro de 1977.  

 

Regulamenta, em parte, o Decreto-lei nº 134, de 16-06-75, e 

institui o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,  

DECRETA:  

Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, em 

consonância com o Decreto-lei nº 134, de 16-06-75, que dispõe sobre a Prevenção e 

Controle da Poluição de Meio Ambiente no Estado do Rio de Janeiro.  

Art. 2º - O Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras tem por objetivo 

disciplinar a implantação e funcionamento de qualquer equipamento ou atividade que 

forem considerados poluidores ou potencialmente poluidores, bem como de qualquer 

equipamento e combate à poluição do meio ambiente, no Estado do Rio de Janeiro.  

Art. 3º - O Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras será implantado pela 

Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA e pela Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, órgãos de prevenção e controle da poluição, 

cujas atribuições são definidas pelos arts. 4º e 5º do Decreto-lei nº 134/75.  

Art. 4º - São instrumentos de controle do Sistema de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação 

(LO).  

Art. 5 º- A Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA compete baixar deliberação 

aprovando Instruções, Normas, Diretrizes e outros atos complementares necessários à 

implantação e ao funcionamento do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras, 

observando o disposto neste decreto e no Decreto-lei nº 134/75.  

Parágrafo único - A FEEMA atuará como órgão técnico da CECA e exercerá, em seu 

nome, a fiscalização do cumprimento da legislação sobre controle da poluição ambiental 
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no território do Estado.  

Art. 6º - Das decisões da CECA e da FEEMA caberá recurso administrativo, com efeito 

suspensivo, respectivamente, ao Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos.  

Parágrafo único - Os recursos deverão ser interpostos dentro do prazo de quinze (15) dias 

contados do recebimento do Auto de Infração.  

Art. 7º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

Rio de Janeiro, 21 de Dezembro de 1977  

FLORIANO FARIA LIMA  

Laudo de Almeida Camargo  

Hugo de Mattos Santos  
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LEI N.° 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981. (DOU - 02.09.81). 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulário e aplicação, e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1° - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 225 da 

Constituição Federal, mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - SISNAMA, cria o Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA, e 

institui o Cadastro de Defesa Ambiental.  

Da Política Nacional do Meio Ambiente  

Art. 2° - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação , melhoria 

e recuperação da qualidade ambiental propicia à vida, visando a assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade humana, atendidos os seguintes princípios:  

I. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em 

vista o uso coletivo;  

II. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

III. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

IV. Proteção dos ecossistemas, com a preservação de área representativas;  

V. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  

VI. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a 

proteção dos recursos ambientais;  

VII. Acompanhamento do estado de qualidade  
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VIII. recuperação de áreas degradadas;  

IX. proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X. educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, 

objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.  

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

I. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;  

II. Degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 

ambiente;  

III. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou 

indiretamente:  

a) Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b) Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) Afetem desfavoravelmente a biota;  

d) Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e) Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;  

IV. poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta 

ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;  

V. recursos ambientais, a atmosférica, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, , o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.  

Dos Objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente 

Art. 4° - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  
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I. a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  

II. à definição de áreas prioritárias de ação governamental, relativa à qualidade e ao 

equilíbrio ecológico;  

III. Ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas 

ao uso e manejo dos recursos ambientais;  

IV. Ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso 

racional de recursos ambientais;  

V. À difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e 

informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 

preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;  

VI. À preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização 

racional e disponibilidade permanente, concorrendo para manutenção do equilíbrio 

ecológico propício à vida;  

VII. À imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos  

Art. 5° - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas 

e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da 

qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios 

estabelecidos no art. 2° desta Lei.  

Parágrafo Único - As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em 

consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente.  

Do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
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Art. 6° - Os órgãos e entidades da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela 

proteção e melhoria da qualidade ambiental constituirão o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:  

I. Órgão Superior: o Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA, com a função de 

assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 

governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;  

II. Órgão Consultivo e Deliberativo: O Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA, adotados nos termos desta Lei, para assessorar, estudar e propor ao Conselho 

Superior do Meio Ambiente - CSMA diretrizes políticas governamentais para o meio 

ambiente e 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;  

III. Órgão Central: O instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, com a finalidade de coordenar, executar e fazer executar, como 

órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio 

ambiente, e a preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos 

recursos ambientais;  

IV. Órgão Setorial: Os órgãos ou entidades integrantes da administração federal direta e 

indireta, bem como as Fundações instituídas pelo Poder Público, cujas atividades estejam 

associadas às e proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento do uso e 

recursos ambientais;  

V. Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução e 

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

degradação ambiental;  

VI. Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e 

fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições;  
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Parágrafo 1° - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, 

elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio 

ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.  

Parágrafo 2° - Os Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, 

também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.  

Parágrafo 3° - Os órgãos centrais, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo 

deverão fornecer os resultados das análise efetuadas e sua fundamentação, quando 

solicitados por pessoa legitimamente interessada.  

Parágrafo 4° - De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar 

uma Fundação de apoio técnico e científico às atividades do IBAMA.  

Art. 7° - O Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA tem por finalidade assessorar o 

Presidente da República na formalização da Política Nacional e das diretrizes 

governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais.  

Parágrafo 1° - O Conselho Superior do meio ambiente - CSMA é presidido pelo Presidente 

da República, que o convocará pelo menos 2 (duas) vezes ao ano.  

Parágrafo 2° - São membros do Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA:  

I. O Ministro da Justiça;  

II. O Ministro da Marinha;  

III. O Ministro dos Relações Exteriores;  

IV. O Ministro da Fazenda;  

V. O Ministro dos Transportes;  

VI. O Ministro da Agricultura;  

VII. O Ministro Educação;  

VIII. O Ministro do Trabalho;  
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IX. O Ministro da saúde;  

X. O Ministro das Minas e Energia;  

XI. O Ministro do Interior;  

XII. O Ministro do Planejamento;  

XIII. O Ministro da Cultura;  

XIV. O Secretário Especial de Ciência e Tecnologia;;  

XV. O representante do Ministério Público Federal;  

XVI. O Representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC;  

XVII. 3 (três) representantes do Poder Legislativo Federal;  

XVIII. 5 (cinco) cidadãos brasileiros indicados pelo conjunto de entidades ambientalistas 

não governamentais.  

Parágrafo 3° - Poderão participar das reuniões do Conselho Superior do Meio Ambiente - 

CSMA, sem direito a voto, pessoas especialmente convidadas pelo seu Presidente.  

Parágrafo 4° - A participação no Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA é 

considerada como de relevante interesse público e não será remunerada.  

Parágrafo 5° - O Ministério do Interior é, sem prejuízo de sua funções, Secretário-

Executivo do Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA.  

Art. 8° - Incluir-se-ão nas competências do CONAMA:  

I. estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e 

supervisionado pelo IBAMA;  

II. determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das 

possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos 
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órgãos federais, estaduais e municipais, bem como as entidades privadas, as informações 

indispensáveis, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA apreciará os estudos 

de impacto ambiental, e respectivos relatórios de impacto ambiental, no caso e obras ou 

atividades de significativa degradação ambiental, nas áreas consideradas Patrimônio 

Nacional pela Constituição Federal;  

III. decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, mediante depósito 

prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA;  

IV. homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação 

de executar medidas de interesse para a proteção ambiental (VETADO);  

V. determinar , mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios 

fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou 

suspensão de participação em linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de 

crédito;  

VI. estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por 

veículos automotores, aeronaves, e embarcações, mediante audiência dos Ministérios 

competentes;  

VII. estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e a manutenção de 

qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hídricos.  

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Art. 9° São instrumentos da Política Nacional do Meio ambiente:  

I. o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  

II. o zoneamento ambiental;  

III. a avaliação de impactos ambientais;  

IV. o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  



 101

V. os incentivos à produção e instalação e equipamentos e á criação ou absorção de 

tecnologia, voltados par a melhoria da qualidade ambiental;  

VI. a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, 

estadual e municipal, tais como área de proteção ambiental, de relevante interesse 

ecológico e reservas extrativistas;  

VII. o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;  

VIII. Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental;  

IX. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessária à preservação ou correção da degradação ambiental;  

X. A instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;  

XI. A garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o 

Poder Público a produzi-las, quando inexistentes;  

XII. O Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras 

dos recursos ambientais.  

Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 

poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 

licenças exigíveis.  

Parágrafo 1° - Os pedidos de licenciamento , sua renovação e respectiva concessão serão 

publicado no jornal oficial do estado, bem como em um periódico regional ou local de 

grande circulação.  
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Parágrafo 2° - Nos casos e prazos previstos em Resolução CONAMA, o licenciamento de 

que trata este artigo dependerá da homologação do IBAMA.  

Parágrafo 3° - O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, está em caráter supletivo, 

poderão, se necessário e sem prejuízos das penalidades pecuniárias cabíveis , determinar a 

redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os 

efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no 

licenciamento concedido.  

Parágrafo 4° - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA o licenciamento revisto no caput deste artigo, no caso de atividades 

e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.  

Art. 11 - Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, 

acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além dos que 

forem oriundos do próprio CONAMA.  

Parágrafo 1° - A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de 

qualidade ambiental serão exercidos pelo IBAMA em caráter supletivo da atuação do 

órgão estadual e municipal competentes.  

Parágrafo 2° - Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos e 

entidades, públicas e privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos 

ambientais, afetados por processo de exploração predatórios ou poluidores.  

Art. 12 - As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais 

condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na 

forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e padrões expedidos pelo 

CONAMA.  

Parágrafo Único - As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer 

constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao 

controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente.  

Art. 13 - O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando:  
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I. Ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos, destinados a 

reduzir a degradação da qualidade ambiental;  

II. À fabricação de equipamentos antipoluidores;  

III. A outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais.  

Parágrafo Único - Os órgãos, entidades e programas do Poder Público, destinados ao 

incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas metas 

prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos 

aplicáveis na área ambiental e ecológica.  

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e 

municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos 

inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 

transgressores:  

I. À multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no 

máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravados 

nos casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua 

cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios e 

pelos Municípios;  

II. À perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;  

III. À perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos 

oficiais de crédito;  

IV. À suspensão de sua atividade.  

Parágrafo 1° - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público 

da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e 

criminal, por danos causados ao meio ambiente.  
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Parágrafo 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao 

Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste 

artigo.  

Parágrafo 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da 

perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade a administrativa ou financeira 

que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do 

CONAMA.  

Parágrafo 4º - Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lançamento de 

detritos ou óleo em águas brasileiras, por embarcações e terminais marítimos ou fluviais, 

prevalecerá o disposto na Lei n.º 5.357, de 17 de novembro de 1967.  

Art. 15 - O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou 

estiver tornado mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 

(um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR.   

Parágrafo 1º - A pena é aumentada até o dobro se:  

I. Resultar:  

a) Dano irreversível à fauna, flora e ao meio ambiente;  

b) Lesão corporal grave;  

II. A poluição é decorrente da atividade industrial ou de transporte;  

III. O crime é praticado durante a noite, em domingo ou feriado.  

Parágrafo 2º - Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as 

medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas.  

Art. 16 - Os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão 

adotar medidas de emergência, visando a reduzir, nos limites necessários, ou paralisar, pelo 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, as atividades poluidoras.  
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Parágrafo Único - Da decisão proferida com base neste artigo, caberá recurso, sem efeito 

suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministério do Interior.  

Art. 17 - Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA:  

I. Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para 

registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica 

sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, 

aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva e potencialmente 

poluidoras;   

II. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídica que se 

dedicam a pessoas potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como os 

produtos da fauna e flora.  

Art. 18 - São transformados em reservas ou estações ecológicas, sob responsabilidade do 

IBAMA, as florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente, 

relacionados no ar. 2º da Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e os 

pousos das aves de arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados pelo 

Brasil com outras nações.  

Parágrafo Único - As pessoas físicas ou jurídicas que, de qualquer modo, degradem 

reservas ou estações ecológicas, bem como outras áreas declaradas como de relevante 

interesse ecológico, estão sujeitos às penalidades previstas no art. 14 desta Lei.  

Art. 19 - Ressalvando o disposto nas Leis n.ºs 5.357, de 17 de novembro de 1967 e 7.661, 

de 16 de maio de 1988, a receita proveniente da aplicação desta Lei será recolhida de 

acordo com o dispositivo no art. 4º da Lei n.º 7.735, de 22 de fevereiro de 1989.   

Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.  
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Brasília, 31 de agosto de 1981; 160º da Independência; 93º da República.  

JOÃO B. DE FIGUEIREDO  

Mário Andreazza  
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237, de 19 de dezembro de 1997 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições 

e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

regulamentadas pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990, e tendo em vista o 

disposto em seu Regimento Interno, e 

Considerando a necessidade de revisão dos procedimentos e critérios utilizados no 

licenciamento ambiental, de forma a efetivar a utilização do sistema de licenciamento 

como instrumento de gestão ambiental, instituído pela Política Nacional do Meio 

Ambiente; 

Considerando a necessidade de se incorporar ao sistema de licenciamento ambiental os 

instrumentos de gestão ambiental, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria 

contínua; 

Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 011/94, que 

determina a necessidade de revisão no sistema de licenciamento ambiental; 

Considerando a necessidade de regulamentação de aspectos do licenciamento ambiental 

estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente que ainda não foram definidos; 

Considerando a necessidade de ser estabelecido critério para exercício da competência para 

o licenciamento a que se refere o artigo 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981; 

Considerando a necessidade de se integrar a atuação dos órgãos competentes do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio 

Ambiente, em conformidade com as respectivas competências, resolve: 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos 

e atividades utilizadoras de recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
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considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso. 

II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 

obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 

operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental. 

III - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais 

relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 

empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais 

como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental 

preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área 

degradada e análise preliminar de risco. 

III - Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete 

diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois 

ou mais Estados. 

Art. 2º - A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 

competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

§ 1º - Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 

relacionadas no Anexo 1, parte integrante desta Resolução. 

§ 2º - Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o 

detalhamento e a complementação do Anexo 1, levando em consideração as 

especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento 

ou atividade. 
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Art. 3º - A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente 

(EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, 

quando couber, de acordo com a regulamentação. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou 

empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio 

ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 

licenciamento. 

Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se 

refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: 

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar 

territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou 

em unidades de conservação do domínio da União. 

II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um 

ou mais Estados; 

IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor 

material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de 

suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN; 

V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica. 

§ 1º - O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame 

técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a 

atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos 
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competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no 

procedimento de licenciamento. 

§ 2º - O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o 

licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, 

uniformizando, quando possível, as exigências. 

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento 

ambiental dos empreendimentos e atividades: 

I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conservação 

de domínio estadual ou do Distrito Federal; 

II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de 

preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou 

municipais; 

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 

Municípios; 

IV - delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou 

convênio. 

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento de 

que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais 

dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando 

couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, 

dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. 
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Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de 

competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 

seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - 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; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de 

acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 

motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

Parágrafo único - As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, 

de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento ou atividade. 

Art. 9º - O CONAMA definirá, quando necessário, licenças ambientais específicas, 

observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, 

ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, 

implantação e operação. 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de 

licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, 

projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 
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III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA , dos documentos, 

projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando 

necessárias; 

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, 

integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos documentos, 

projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da 

mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórios; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental competente, 

decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação 

quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a 

certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou 

atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, 

quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da 

água, emitidas pelos órgãos competentes. 

§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de impacto ambiental - 

EIA, se verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de 

esclarecimentos já prestados, conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, 

mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular novo 

pedido de complementação. 

Art. 11 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por 

profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor. 
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Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos previstos 

no caput deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às 

sanções administrativas, civis e penais. 

Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos 

para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da 

atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento 

com as etapas de planejamento, implantação e operação. 

§ 1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e 

empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados 

pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 

§ 2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos 

empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos 

de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde 

que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades. 

§ 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de 

licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e 

programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o 

aprimoramento do desempenho ambiental. 

Art. 13 - O custo de análise para a obtenção da licença ambiental deverá ser estabelecido 

por dispositivo legal, visando o ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas realizadas 

pelo órgão ambiental competente. 

Parágrafo único. Facultar-se-á ao empreendedor acesso à planilha de custos realizados pelo 

órgão ambiental para a análise da licença. 

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados 

para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade 

ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde 

que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o 
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requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver 

EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. 

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a 

elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo 

empreendedor. 

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a 

concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. 

Art. 15 - O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e 

complementações, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do prazo máximo 

de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva notificação . 

Parágrafo Único - O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado, desde que 

justificado e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente. 

Art. 16 - O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 14 e 15, respectivamente, 

sujeitará o licenciamento à ação do órgão que detenha competência para atuar 

supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença. 

Art. 17 - O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de 

novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no 

artigo 10, mediante novo pagamento de custo de análise. 

Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de 

licença, especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes 

aspectos: 

I - O prazo de validade da Licença Prévia (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. 

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo 

ser superior a 6 (seis) anos. 
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III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de 

controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 

§ 1º - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de 

validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos 

incisos I e II. 

§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade específicos 

para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza 

e peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores. 

§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento, o 

órgão ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, aumentar ou diminuir o 

seu prazo de validade, após avaliação do desempenho ambiental da atividade ou 

empreendimento no período de vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no 

inciso III. 

§ 4º - A renovação da Licença de Operação(LO) de uma atividade ou empreendimento 

deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de 

seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente 

prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 

Art. 19 - O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os 

condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença 

expedida, quando ocorrer: 

I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 

II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da 

licença. 

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

Art. 20 - Os entes federados, para exercerem suas competências licenciatórias, deverão ter 

implementados os Conselhos de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação 
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social e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente 

habilitados. 

Art. 21 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos 

aos processos de licenciamento em tramitação nos órgãos ambientais competentes, 

revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 3o e 7º da Resolução 

CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986. 

ANEXO 1 

ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS  

SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 Extração e tratamento de minerais 

- pesquisa mineral com guia de utilização 

- lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento 

- lavra subterrânea com ou sem beneficiamento 

- lavra garimpeira 

- perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural 

Indústria de produtos minerais não metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração 

- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de 

material cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros. 

Indústria metalúrgica 

- fabricação de aço e de produtos siderúrgicos 

- produção de fundidos de ferro e aço / forjados / arames / relaminados com ou sem 

tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 
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- metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro 

- produção de laminados / ligas / artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento 

de superfície, inclusive galvanoplastia 

- relaminação de metais não-ferrosos , inclusive ligas 

- produção de soldas e anodos 

- metalurgia de metais preciosos 

- metalurgia do pó, inclusive peças moldadas 

- fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive 

galvanoplastia 

- fabricação de artefatos de ferro / aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive galvanoplastia 

- têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície 

Indústria mecânica 

- fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento 

térmico e/ou de superfície 

Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações 

- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores 

- fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e 

informática 

- fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos 

Indústria de material de transporte 

- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios 
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- fabricação e montagem de aeronaves 

- fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes 

Indústria de madeira 

- serraria e desdobramento de madeira 

- preservação de madeira 

- fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada 

- fabricação de estruturas de madeira e de móveis 

Indústria de papel e celulose 

- fabricação de celulose e pasta mecânica 

- fabricação de papel e papelão 

- fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada 

Indústria de borracha 

- beneficiamento de borracha natural 

- fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos 

- fabricação de laminados e fios de borracha 

- fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha , inclusive látex 

Indústria de couros e peles 

- secagem e salga de couros e peles 

- curtimento e outras preparações de couros e peles 

- fabricação de artefatos diversos de couros e peles 
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- fabricação de cola animal 

Indústria química 

- produção de substâncias e fabricação de produtos químicos 

- fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e 

da madeira 

- fabricação de combustíveis não derivados de petróleo 

- produção de óleos/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegetais e outros 

produtos da destilação da madeira 

- fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex 

sintéticos 

- fabricação de pólvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de 

segurança e artigos pirotécnicos 

- recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais 

- fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos 

- fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas 

e fungicidas 

- fabricação de tintas, esmaltes, lacas , vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes 

- fabricação de fertilizantes e agroquímicos 

- fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários 

- fabricação de sabões, detergentes e velas 

- fabricação de perfumarias e cosméticos 

- produção de álcool etílico, metanol e similares 
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Indústria de produtos de matéria plástica 

- fabricação de laminados plásticos 

- fabricação de artefatos de material plástico 

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos 

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos 

- fabricação e acabamento de fios e tecidos 

- tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de 

tecidos 

- fabricação de calçados e componentes para calçados 

Indústria de produtos alimentares e bebidas 

- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares 

- matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal 

- fabricação de conservas 

- preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados 

- preparação , beneficiamento e industrialização de leite e derivados 

- fabricação e refinação de açúcar 

- refino / preparação de óleo e gorduras vegetais 

- produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação 

- fabricação de fermentos e leveduras 

- fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais 
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- fabricação de vinhos e vinagre 

- fabricação de cervejas, chopes e maltes 

- fabricação de bebidas não alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação de águas 

minerais 

- fabricação de bebidas alcoólicas 

Indústria de fumo 

- fabricação de cigarros/charutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo 

Indústrias diversas 

- usinas de produção de concreto 

- usinas de asfalto 

- serviços de galvanoplastia 

Obras civis 

- rodovias, ferrovias, hidrovias , metropolitanos 

- barragens e diques 

- canais para drenagem 

- retificação de curso de água 

- abertura de barras, embocaduras e canais 

- transposição de bacias hidrográficas 

- outras obras de arte 

Serviços de utilidade 
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- produção de energia termoelétrica 

-transmissão de energia elétrica 

- estações de tratamento de água 

- interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de esgoto sanitário 

- tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos) 

- tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas 

embalagens usadas e de serviço de saúde, entre outros 

- tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de 

fossas 

- dragagem e derrocamentos em corpos d’água 

- recuperação de áreas contaminadas ou degradadas 

Transporte, terminais e depósitos 

- transporte de cargas perigosas 

- transporte por dutos 

- marinas, portos e aeroportos 

- terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos 

- depósitos de produtos químicos e produtos perigosos 

Turismo 

- complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos e autódromos 

Atividades diversas 

- parcelamento do solo 
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- distrito e pólo industrial 

Atividades agropecuárias 

- projeto agrícola 

- criação de animais 

- projetos de assentamentos e de colonização 

Uso de recursos naturais 

- silvicultura 

- exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais 

- atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna silvestre 

- utilização do patrimônio genético natural 

- manejo de recursos aquáticos vivos 

- introdução de espécies exóticas e/ou geneticamente modificadas 

- uso da diversidade biológica pela biotecnologia 
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Deliberação CECA/CN Nº 3588, de 23 de Dezembro de 1996.  

 

publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 26.12.1996.  

Dispensa do licenciamento ambiental, desde que atendidas as restrições estabelecidas, as 

atividades de desprezível potencial poluidor que especifica.  

A Câmara de Normalização da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo Decreto-lei nº 134, de 16 de junho de 1975, e pelos Decretos nos 

1.633, de 21 de dezembro de 1977, e 21 287, de 23 de janeiro de 1995;  

Considerando o que dispõe o MN-050.R-1 - CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

POLUIDORAS, aprovado pela Deliberação CECA nº 2.842, de 16 de março de 1993;  

Considerando o que dispõe a NT-202.R-10 - CRITÉRIOS E PADRÕES PARA 

LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS, aprovada pela Deliberação CECA nº 

1.007, de 4 de dezembro de 1986, e a NBR-7229/93 - "Projeto, Construção e Operação de 

Sistemas de Tanques Sépticos", da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT; e  

Considerando o que consta do processo nº E-07/200863/96  

D E L I B E R A :  

Art. 1º - Ficam dispensadas de requererem e renovarem as licenças ambientais previstas no 

artigo 4º do Decreto nº 1.633, de 21 de dezembro de 1977, as indústrias com as tipologias 

listadas na TABELA 1, que tenham no máximo 10 (dez) funcionários e área industrial até 

200 m2 (duzentos metros quadrados) e as indústrias com as tipologias listadas na TABELA 

2, que tenham no máximo 40 (quarenta) funcionários e área industrial até 1 500 m2 (hum 

mil e quinhentos metros quadrados) desde que, em ambos os casos, além de atenderem a 

legislação de zoneamento e as condições junto a elas especificadas, cumpram as seguintes 

restrições:  

a) não queimar óleo combustível;  
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b) não executar serviços de galvanoplastia e qualquer tratamento químico de 

superfície;  

c) não fabricar artigos de material plástico reforçado com fibra de vidro nem 

termoplásticos;  

d) somente confeccionar artefatos de papel, papelão, tecido, material plástico, couros 

e peles a partir das referidas matérias primas acabadas;  

e) não infringir os limites de ruído estabelecidos pela Resolução CONAMA 001/90, 

de 08 de março de 1990;  

f) não utilizar solventes, vernizes e resinas acrílicas;  

g) não executar serviços de fundição;  

h) não utilizar como gás refrigerante amônia nem freon;  

i) não causar incômodos à vizinhança.  

j) não fazer tingimento e alvejamento.  

l) estar ligada a rede pública de coleta de esgoto com tratamento adequado ou ter 

sistema próprio de esgotamento sanitário com caixa de gordura, fossa séptica e filtro 

anaeróbio ou caixa de gordura, fossa séptica e sumidouro, de acordo com a NBR-

7229/93.  

Art.2º - Ficam dispensadas de requererem e renovarem as licenças ambientais previstas no 

artigo 4º do Decreto nº 1.633 , de 21 de dezembro de 1977, as atividades que atendam a 

legislação de zoneamento, e cumpram as restrições estabelecidas nas alíneas "a" a "l" do 

artigo primeiro desta Deliberação e mais as seguintes:  

a) ter carga orgânica, expressa em DBO menor ou igual a 10 kg/dia;  

b) atender a NT-202.  
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Art 3º - Ficam dispensadas de requererem e renovarem as licenças ambientais previstas no 

artigo 4º do Decreto nº 1.633 , de 21 de dezembro de 1977, as atividades relacionadas na 

TABELA 3 que, além de atenderem a legislação de zoneamento, cumpram as condições 

junto a elas especificadas.  

Art. 4º - A dispensa do licenciamento ambiental prevista nos artigos 1º, 2º e 3º desta 

Deliberação não exime as atividades relacionadas nas Tabelas I, II e III, nem aquelas 

abrangidas pelo citado artigo 2º da fiscalização ambiental.  

Art. 5º - As empresas ou atividades que vierem a se instalar após a publicação desta 

Deliberação e que estejam entre as abrangidas pelos artigos 1º, 2º e 3º deverão, junto à 

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, firmar MANIFESTO DE 

ADEQUAÇÃO e preencher o CADASTRO DE ATIVIDADES DISPENSADAS DO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL.  

§ 1º - Para atendimento ao disposto no caput deste artigo, o proprietário ou o 

representante legal, devidamente qualificado, da atividade deverá comparecer a uma 

das Unidades Administrativas da FEEMA, listadas no Anexo 5, de posse dos 

seguintes documentos:  

a ) Contrato Social ou documento de propriedade ou documento 

comprobatório de posse da área;  

b ) CGC ou CPF; e  

c ) Documento de Identidade do representante legal.  

§ 2º - O MANIFESTO DE ADEQUAÇÃO será preenchido em duas vias, ficando a 

segunda com o proprietário ou representante legal da atividade com o devido recibo  

assinado pelo responsável pela unidade administrativa de recebimento.  

§ 3º - O CADASTRO DE ATIVIDADES DISPENSADAS DO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL, modelo no Anexo IV, será preenchido por funcionário da FEEMA, 

de acordo com as informações prestadas pelo proprietário ou representante legal da 

atividade. Este cadastro deverá ser assinado pelo proprietário ou representante legal 
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da atividade e pelo responsável pela Unidade Administrativa de recebimento.  

Art. 6º - O descumprimento desta Deliberação sujeitará o infrator às penalidades previstas 

no Decreto-lei nº 134, de 16 de junho de 1975, regulamentado em parte pelo Decreto nº 

8.974, de 15 de maio de 1986, alterado pelo Decreto nº 21.287, de 23 de janeiro de 1995 e 

pela Deliberação CECA nº 3.425, de 14 de dezembro de 1995.  

Art. 7º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a 

Deliberação CECA/CN nº 3.521, de 25 de julho de 1996 e as demais disposições em 

contrário.  
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Lei N.º 6.766, de 19 de Dezembro de 1979  

 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.  

Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer 

normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o 

previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.  

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 2º - O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 

desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e 

municipais pertinentes.  

§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.  

§ 2º - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não 

implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no 

prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.  

Art. 3º - Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas 

urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei municipal.  

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:  
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I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 

providências para assegurar o escoamento das águas;  

II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, 

sem que sejam previamente saneados;  

III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 

salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;  

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;  

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 

condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.  

CAPÍTULO II  

Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento  

Art. 4º - Os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos:  

I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamento 

urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão 

proporcionais à densidade de ocupação prevista para a gleba, ressalvando o 

disposto no § 1º deste artigo;  

II - os lotes, terão área mínima de 125 m2 (cento e vinte e cinco metros 

quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando a legislação 

estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento se 

destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de 

interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;  

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público 

das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa "non 

aedificandi" de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da 

legislação específica;  
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IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, 

existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.  

§ 1º - A percentagem de áreas públicas prevista no inciso 1 deste artigo não 

poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos 

loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores do que 

15.000 m2 (quinze mil metros quadrados), caso em que a percentagem poderá 

ser reduzida.  

§ 2º - Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, 

cultura, saúde, lazer e similares.  

Art. 5º - O Poder Público competentes poderá complementarmente exigir, em cada 

loteamento, a reserva de faixa "non aedificandi" destinada a equipamentos urbanos. 

Parágrafo único - Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de 

água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e 

gás canalizado.  

CAPÍTULO III  

Do Projeto de Loteamento  

Art. 6º - Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à 

Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o caso, que defina as diretrizes 

para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas 

reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, 

requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:  

I - as divisas da gleba a ser loteada;  

II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou 

municipal;  

III - a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes;  
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IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das 

vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários 

existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área 

a ser loteada;  

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;  

VI - as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.  

Art. 7º - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, indicará, nas 

plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de 

planejamento estadual e municipal:  

I - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que compõem o sistema viário da 

cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem 

respeitadas;  

II - o traçado básico do sistema viário principal;  

III - a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e 

comunitário e das áreas livres de uso público;  

IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais 

e as faixas não edificáveis;  

V - a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 

compatíveis.  

Parágrafo Único - As diretrizes expedidas vigorarão pelo máximo de 2 (dois) anos.  

Art. 8º - O Município de menos de 50.000 (cinqüenta mil) habitantes poderá dispensar, 

por lei, a fase de fixação das diretrizes previstas nos arts. 6º e 7º desta Lei, para a 

aprovação do loteamento.  

Art. 9º - Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver, o projeto, contendo 

desenhos e memorial descritivo, será apresentado à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito 
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Federal quando for o caso, acompanhado do título de propriedade, certidão de ônus reais 

e certidão negativa de tributos municipais, todos relativos ao imóvel.  

§ 1º - Os desenhos conterão pelo menos:  

I - a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e 

numeração;  

II - o sistema de vias com a respectiva hierarquia;  

III - as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, 

pontos de tangência e ângulos centrais das vias;  

IV - os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças; 

V - a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos 

ângulos de curvas e vias projetadas;  

VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas 

pluviais.  

§ 2º - O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos:  

I - a descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da 

zona ou zonas de uso predominante;  

II - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os 

lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas;  

III - a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato 

do registro do loteamento;  

IV - a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços 

públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências.  

CAPÍTULO IV  
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Do Projeto de Desmembramento  

Art. 10 - Para a aprovação do projeto de desmembramento, o interessado apresentará 

requerimento à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, 

acompanhado do título de propriedade e da planta do imóvel a ser desmembrado 

contendo:  

I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos;  

II - a indicação do tipo de uso predominante no local;  

III - a indicação da divisão de lotes pretendida na área.  

Art. 11 - Aplicam-se ao desmembramento, no que couber, as disposições urbanísticas 

exigidas para o loteamento, em especial o inciso II do art. 4º e o art. 5º desta Lei.  

Parágrafo único - O Município ou o Distrito Federal quando for o caso, fixará os 

requisitos exigíveis para a aprovação do desmembramento de lotes decorrentes de 

loteamento cuja destinação de área pública tenha sido inferior à mínima prevista no § 1º 

art. 4º desta Lei.  

CAPÍTULO V  

Da Aprovação do Projeto de Loteamento e Desmembramento  

Art. 12 - O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela 

Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete 

também a fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção 

prevista no artigo seguinte.  

Art. 13 - Caberão aos Estados o exame e a anuência prévia para a aprovação, pelos 

Municípios, de loteamento e desmembramento nas seguintes condições:  

I - quando localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção 

aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, 
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assim definidas, por legislação estadual ou federal;  

II - quando o loteamento ou desmembramento localizar-se em área limítrofe do 

município, ou que pertença a mais de um município, nas regiões metropolitana 

ou em aglomerações urbanas, definidas em lei estadual ou federal;  

III - quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m2 (um milhão de 

metros quadrados).  

Parágrafo único - No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de 

município integrante de região metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação 

do projeto caberá à autoridade metropolitana.  

Art. 14 - Os Estados definirão, por decreto, as áreas de proteção especial previstas no 

inciso I do artigo anterior.  

Art. 15 - Os Estados estabelecerão, por decreto, as normas a que deverão submeter-se os 

projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no art. 13, observadas as 

disposições desta Lei.  

Parágrafo único - Na regulamentação das normas previstas neste artigo, o Estado 

procurará, atender às exigências urbanísticas do planejamento municipal.  

Art. 16 - A lei municipal definirá o número de dias em que um projeto de loteamento, 

uma vez apresentado com todos os seus elementos, deve ser aprovado ou rejeitado.  

Art. 17 - Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial 

descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do 

loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, 

sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.  

CAPITULO VI  

Do Registro do Loteamento e Desmembramento  
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Art. 18 - Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá 

submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de 

caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:  

I - título de propriedade do imóvel;  

II - histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 

(vinte) anos, acompanhados dos respectivos comprovantes;  

III - certidões negativas:  

a) de atributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o imóvel; 

b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período de 10 (dez) anos;  

c) de ações penais com respeito ao crime contra o patrimônio e contra a 

Administração Pública;  

IV - certidões:  

a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do loteador, pelo 

período de 10 (dez) anos;  

b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo período de 10 (dez) anos; 

c) de ônus penais contra o loteador, pelo período de 10 (dez) anos;  

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de 

verificação pela Prefeitura de execução das obras exigidas por legislação 

municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação do 

loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de 

escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a 

duração máxima de 2 (dois) anos, acompanhado de competente instrumento de 

garantia para a execução das obras;  

VI - exemplar de contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de 
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promessa de cessão, do qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas 

no art. 26 desta Lei;  

VII - declaração do cônjuge do requerente de que consente no registro do 

loteamento.  

§ 1º - Os períodos referidos nos incisos III, alínea b, e IV, alínea a, b e d, tomarão 

por base a data do pedido de registro do loteamento, devendo todas elas ser 

extraídas em nome daqueles que, nos mencionados períodos, tenham sido 

titulares de direitos reais sobre o imóvel.  

§ 2º - A existência de projetos, de ações pessoais ou de ações penais, exceto as 

referentes a crime contra o patrimônio e contra a administração, não impedirá o 

registro do loteamento se o requerente comprovar que estes protestos ou ações 

não poderão prejudicar os adquirentes dos lotes. Se o Oficial de Registro de 

Imóveis julgar insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida perante o juiz 

competente.  

§ 3º - A declaração a que se refere o inciso VIII deste artigo não dispensará o 

consentimento do declarante para os atos de alienação ou promessa de alienação 

de lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados pelo 

cônjuge.  

Art. 19 - examinada a documentação e encontrada em ordem, o oficial de Registro de 

Imóveis encaminhará documentação à Prefeitura e fará publicar, em resumo e com 

pequeno desenho de localização da área, edital do pedido de registro em 3 (três) dias 

consecutivos, podendo este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data 

da última publicação.  

§ 1º - Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro. Se 

houver impugnação de terceiros, o Oficial do registro de Imóveis intimará o 

requerente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito federal quando for o caso, para 

que sobre ela se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do processo. Com tais manifestações o processo será enviado ao 
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juiz competente para decisão.  

§ 2º - Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o juiz decidirá de 

plano ou após instrução sumaria, devendo remeter ao interessado as vias 

ordinárias caso, a matéria exija maior indagação.  

§ 3º - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário oficial do Estado e 

num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se 

fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da 

região.  

§ 4º - O Oficio do registro de Imóveis que efetuar o registro em desacordo com 

as exigências desta Lei ficará sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes os 

emolumentos regimentais fixados para o registro, na época em que for aplicada a 

penalidade pelo juiz corregedor do cartório, sem prejuízo das sanções penais e 

administrativas cabíveis.  

§ 5º - registrado o loteamento, o Oficial de registro comunicará, por certidão, o 

seu registro à Prefeitura.  

Art. 20 - O registro do loteamento será feito, por extrato, no livro próprio.  

Parágrafo único - No registro de Imóveis far-se-ão o registro do loteamento, com uma 

indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as 

áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos.  

Art. 21 - Quando a área loteada estiver situada em mais de uma circunscrição 

imobiliária, o registro será requerido primeiramente perante aquela em que estiver 

localizada a maior parte da área loteada. Procedido o registro nessa circunscrição, o 

interessado requererá, sucessivamente, o registro do loteamento de cada uma das 

demais, comprovando perante cada qual o registro efetuado na anterior, até que o 

loteamento seja registrado em todas. Denegado o registro em qualquer das 

circunscrições, essa decisão será comunicada, pelo oficial do registro de Imóveis, às 

demais para efeito de cancelamentos dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese 

prevista no § 4º deste artigo.  
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§ 1º - Nenhum lote poderá situar-se em mais de uma circunscrição.  

§ 2º - É defeso ao interessado processar simultaneamente, perante diferentes 

circunscrições, pedidos de registro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos 

praticados com infração a esta norma.  

§ 3º - Enquanto não procedidos todos os registros de que trata este artigo, 

considerar-se-á o loteamento como não registrado para os efeitos da Lei.  

§ 4º - O indeferimento do registro do loteamento em uma circunscrição não 

determinará o cancelamento do registro procedido em outra, se o motivo do 

indeferimento naquela não se estender à área situada sob a competência desta, e 

desde que o interessado requeira a manutenção do registro obtido, submetido o 

remanescente do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefeitura 

Municipal, ou o Distrito federal quando for o caso.  

Art. 22 - desde a data do registro do loteamento, passam a integrar o domínio do 

Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e 

outros equipamentos urbanos, constante do projeto e do memorial descritivo.  

Art. 23 - o registro do loteamento só poderá ser cancelado:  

I - por decisão judicial;  

II - a requerimento do loteador, com anuência da Prefeitura, ou do Distrito 

Federal quando for o caso, enquanto nenhum lote houver sido objeto de;  

III - a requerimento conjunto do loteador e de todos os adquirentes de lotes, com 

anuência da Prefeitura, ou do Distrito federal quando for o caso, e do Estado.  

§ 1º - A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao cancelamento se disto 

resultar inconveniente comprovado para o desenvolvimento urbano ou se já 

estiver realizado qualquer melhoramento na área loteada ou adjacências.  

§ 2º - Nas hipóteses dos incisos II e III, o Oficial de Registro de Imóveis fará 
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publicar, em resumo, edital do pedido de cancelamento, podendo este ser 

impugnado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da última publicação. 

Findo este prazo, com ou sem impugnação, o processo será remetido ao juiz 

competente para homologação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério 

Público.  

§ 3º A homologação de que se trata o parágrafo anterior será precedida de 

vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência de adquirentes instalados 

na área loteada.  

Art. 24 - O processo de loteamento e os contratos depositados em Cartório poderão ser 

examinados por qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente do pagamento 

de custas ou emolumentos, ainda que a título de busca.  

CAPÍTULO VIII  

Dos Contratos  

Art. 25 - São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de 

cessão, os que atribuem direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, 

confiram direito real oponível a terceiros.  

Art. 26 - Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão 

poderão ser feitos por escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o 

modelo depositado na forma do inciso VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes 

indicações:  

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da fazenda, nacionalidade, 

estado civil e residência dos contratantes;  

II - denominação e situação do loteamento, números e data de inscrição;  

III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, 

confrontações, áreas e outras características;  

IV - preços, prazos, forma e local de pagamento bem como a importância do 
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sinal;  

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e sobre as prestações 

vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez 

por cento) do débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou de mora 

superior a 3 (três) meses;  

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas 

incidentes sobre o lote compromissado;  

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, 

supletivas da legislação pertinentes.  

§ 1º - O contrato deverá ser firmado em 3 (tr6es) vias ou extraídas em 3 (três) 

traslados, sendo um para cada parte e o terceiro para arquivo no registro 

imobiliário, após o registro o anotações devidas.  

§ 2º - Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das 

partes, será obrigatório o arquivamento da procuração no registro imobiliário.  

Art. 27 - Se aquele que se obrigou a concluir contrato da promessa de venda ou de 

cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do 

contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

proceder-se ao registro do pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem 

regidas pelo contrato-padrão.  

§ 1 º - Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato a promessa de 

cessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer outro instrumento, do 

qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e 

modo de pagamento, e a promessa de contratar.  

§ 2º - O registro de que trata este artigo não será procedido se a parte que o 

requereu não comprovar haver cumprimento a sua prestação, nem a oferecer na 

forma devida, salvo se ainda não exigíveis.  
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§ 3º - Havendo impugnação daquele que se comprometeu a concluir o contrato, 

observar-se-á o disposto nas arts. 639 e640 do Código de Processo Civil.  

Art. 28 - Qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado 

dependerá de acordo entre o loteador e os adquirentes dos lotes atingidos pela alteração, 

bem como da aprovação pela Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o 

caso, devendo ser depositada no Registro de Imóveis, em complemento ao projeto 

original, com a devida averbação.  

Art. 29 - Aquele que adquirir a propriedade loteada mediante ato inter vivos, ou por 

sucessão causa mortis, sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obrigações, 

ficando obrigado a respeitar os compromissos de compra e venda ou as promessas de 

cessão, em todas as suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em contrário, 

ressalvando o direito do herdeiro ou legatário de renunciar à herança ou ao legado.  

Art. 30 -A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes não 

rescindirá os contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão 

que tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for 

do proprietário da área loteada ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou 

ao administrador dor cumprimento aos referidos contratos; se do adquirente do lote, seus 

direitos serão levados à praça.  

Art. 31 - O contrato particular pode ser transferido por simples repasse, lançado no verso 

das vias em poder das partes, ou por instrumento em separado, declarando-se o número 

do registro do loteamento, o valor da cessão e a qualificação do concessionário, para o 

devido registro.  

§ 1º - A cessão independente da anuência do loteador mas, em relação a este, 

seus efeitos só se produzem depois de cientificado, por escrito, pelas partes ou 

quando registrada a cessão.  

§ 2º - Uma vez registrada a cessão, feita sem anuência do loteador, o Oficial de 

Registro dar-lhe-á ciência, por escrito, dentro de 10 (dez) dias.  
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Art. 32 - Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 

(trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.  

§ 1º - Para fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento 

do credor, pelo Oficial de Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações 

vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais e 

as custas de intimação.  

§ 2º - Purgada a mora, convalescerá o contrato.  

§ 3º - Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o 

vendedor requererá ao Oficial de Registro de Imóveis o cancelamento da 

averbação.  

Art.33 - Se o credor das prestações se recusar a recebe-las ou furtar-se ao seu 

recebimento, será constituído em mora mediante notificação do Oficial de registro de 

Imóveis para vir receber as importâncias depositadas pelo devedor no próprio Registro 

de Imóveis. Decorridos 15 (quinze) dias após o recebimento da intimação, considerar-

se-á efetuado o pagamento, a menos que o credor impugne o depósito e, alegando 

inadimplemento do devedor, requeira a intimação deste para os fins do disposto no art. 

32 desta lei.  

Art. 34 - Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as 

benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser 

indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.  

Parágrafo único - Não serão indenizadas as benfeiturias feitas em desconformidades 

com o contrato ou com a Lei.  

Art. 35 - Ocorrendo o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tendo 

havido o pagamento de mais de 1/3 (um terço) do preço ajustado, o Oficial do registro 

de Imóveis mencionará este fato no ato do cancelamento e a quantia paga; somente será 

efetuado novo registro relativo ao mesmo lote, se for comprovada a restituição do valor 

pago pelo devedor ao titular do registro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à 
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sua disposição junto ao registro de Imóveis.  

§ 1º - Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo, o Oficial de Registro de 

Imóveis intimará i interessado para vir recebe-lo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de ser devolvido ao depositante.  

§ 2º - No caso de não ser encontrado o interessado, o Oficial de Registro de 

Imóveis depositará a quantia em estabelecimento de crédito, segundo a ordem 

prevista no inciso Iº do art. 666 do Código de Processo Civil, em conta com 

incidência de juros e correção monetária.  

Art. 36 - O registro de compromisso, cessão ou promessa de cessão só poderá ser 

cancelado:  

I - por decisão judicial;  

II - a requerimento conjunto das partes contratantes;  

III - quando houver rescisão comprovada do contrato.  

CAPITULO VIII  

Disposições Gerais  

Art. 37 - é vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou 

desmembramento não registrado.  

Art. 38 - Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou 

regularmente executado ou notificado pela prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal 

quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações 

restantes e notificar o loteador para suprir a falta.  

§ 1º - Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma 

do caput deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas 

junto ao Registro de Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento 

de crédito, segundo a ordem prevista no inciso do art. 666 do Código de Processo 
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Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária, cuja 

movimentação dependerá de prévia autorização judicial.  

§ 2º - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o 

Ministério Público, poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput 

deste artigo.  

§ 3º - regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a 

autorização para levantar as prestações depositadas, com os acréscimos de 

correção monetária e juros, sendo necessária a citação da Prefeitura, ou do 

Distrito Federal quando for o caso, para integrar o processo judicial aqui 

previsto, bem como audiência do Ministério Público.  

§ 4º - Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o loteador 

notificará os adquirentes dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis 

competente, para que passem a pagar diretamente as prestações restantes, a 

contar da data da notificação.  

§ 5º - No caso de o loteador deixar de atender a notificação até o vencimento do 

prazo contratual, ou quando o loteamento ou desmembramento for regularizado 

pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, nos termos 

do artigo 40 desta Lei, o loteador não poderá, a qualquer título, exigir o 

recebimento das prestações depositadas.  

Art. 39 - Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por inadimplente, 

quando o loteamento não estiver regurlarmente inscrito.  

Art. 40 - A Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, se 

desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar Loteamento ou 

desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do 

ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento 

urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.  

§ 1º - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que 

promover a regularização, na forma deter artigo, obterá judicialmente o 
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levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de 

correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de 

ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou 

expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.  

§ 2º - As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito 

Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, 

caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo 

anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no 

art. 47 desta Lei.  

§ 3º - No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a 

Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as 

prestações dos adquirentes, até o valor devido.  

§ 4º - A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para 

assegurar a regularização do loteamento ou do desmembramento, bem como o 

ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá 

promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins 

colimados.  

Art. 41 - Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Municipal, ou 

o Distrito Federal quando for o caso, o equivalente do lote, comprovando o depósito de 

todas as prestações do preço avançado, poderá obter o registro de propriedade do lote 

adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda e compra devidamente firmado.  

Art. 42 - Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para 

fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de 

loteamento ou desmembramento não registrado.  

Art. 43 - Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado, a destinação de áreas 

públicas exigidas no inciso I do art. 4º desta Lei não se poderá alterar sem prejuízo da 

aplicação das sanções administrativas, civis e criminais previstas.  

Art. 44 - O Município, o Distrito federal e o Estado poderão expropriar áreas urbanas ou 
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de expansão urbana para reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação, 

ressalvada a preferência dos expropriados para aquisição de novas unidades.  

Art. 45 - O loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes, ou os vizinhos, são partes 

legítimas para promover ação destinada a impedir construção com restrições legais ou 

contratuais.  

Art. 46 - O loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa ma presente Lei 

sem apresentação dos registros e contratos a que ela se refere.  

Art. 47 - Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física 

ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma do loteamento ou 

desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele 

causados aos compradores de lotes e ao Poder Público.  

Art. 48 - O foro competente para os procedimentos judiciais previstos nesta Lei será 

sempre o da comarca da situação do lote.  

Art. 49 - As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser feitas 

pessoalmente ou intimado ou notificado, que assinará o comprovante de recebimento, e 

poderão igualmente ser promovida por meio dos Cartórios de Registro de Títulos e 

Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebe-

las.  

§ 1º - Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento, ou se 

for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário incumbido da dilig6encia 

informará esta circunstância ao Oficial competente que a certificará, sob sua 

responsabilidade.  

§ 2º - Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a 

intimação ou notificação será feita por edital na forma desta Lei, começando o 

prazo a correr 10 (dez) dias após a última publicação.  

CAPÍTULO IX  

Disposições Penais  
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Art. 50 - constitui crime contra a Administração Pública:  

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do 

solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em 

desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito 

Federal, Estados e Municípios;  

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do 

solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato 

administrativo de licença;  

III - fazer, ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao 

público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade do loteamento ou 

desmembramento do solo para fins urbanos ou ocultar fraudulentamente fato a 

ele relativo; 

Pena: reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) 

vezes o maior salário vigente no País.  

Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido:  

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros 

instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou 

desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente;  

II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou 

desmembrado, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não 

constituir crime mais grave. 

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) 

vezes o maior salário mínimo vigente no País.  

Art. 51 - Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no 

artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os 

atos praticados na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade. 

rt. 52 - Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos
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mpetentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão

direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não

gistrado.  

ena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o

aior salário mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.  

CAPITULO X  

Disposições Finais  

Art. 53 - Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia 

audiência do Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária - INCRA, do Órgão 

Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da prefeitura 

Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da 

legislação pertinente.  

Art. 54 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 55 - Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Brasília, em 19 de dezembro de 1979; 158º da Independ6encia e 91º da República.  

João Figueiredo  
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LEI Nº 1.130, de 12 de fevereiro de 1987 

Define as áreas de interesse especial do Estado e dispõe sobre os imóveis de área superior a 

1.000.000m2 (hum milhão de metros quadrados) e imóveis localizados em áreas limítrofes 

de municípios, para efeito do exame e anuência prévia a projeto de parcelamento do solo 

para fins urbanos, a que se refere o artigo 13 da Lei no 6.766/79. 

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANE1RO 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o - Esta Lei define, no Estado do Rio de Janeiro, as áreas de interesse especial do 

Estado, as áreas limítrofes de municípios e os imóveis da área superior a 1.000.000m2 

(hum milhão de metros quadrados), nos quais o parcelamento do solo para fins urbanos 

está sujeito ao exame e anuência prévia do Estado, nos termos do artigo 13 da Lei Federal 

6.766 de 19.12.1979. §1o - Deverão ser submetidos à anuência prévia os projetos que 

abrangerem no todo ou em parte as áreas de interesse especial do Estado e as áreas 

limítrofes dos municípios. 

§2o - Excetuam-se do disposto no §1o, os projetos situados nas Áreas de Proteção aos 

Mananciais de Classe II e nas Áreas de Interesse Turístico de Montanhas e Serras, nas 

quais o Estado somente anuirá nos casos especificados no Decreto regulamentador desta 

Lei. 

Art. 2o  - O parcelamento do solo para fins urbanos efetua-se sob a forma de loteamento ou 

desmembramento. 

§1o - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com 

abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou prolongamento, modificação 

ou ampliação das vias existentes. 
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§2o - Considera-se desmembramento a subdivisão da gleba em lotes destinados à 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na 

abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 

ampliação das já existentes. 

CAPÍTULO II 

SEÇÃO I 

DAS ÁREAS DE INTERESSE ESPECIAL DO ESTADO 

Art. 3o - Consideram-se de Interesse Especial do Estado as seguintes áreas: 

I - Áreas de preservação de matas e capoeiras; 

II - Áreas de preservação e proteção dos manguezais; 

III - Áreas de proteção de mananciais; 

IV - Áreas de proteção da orla marítima; 

V - Áreas de proteção do patrimônio cultural; 

VI - Áreas de proteção de rios, ilhas fluviais e lacustres, lagos, lagoas e reservatórios; 

VII - Áreas de proteção a recursos isolados; 

VIII - Áreas de interesse turístico; 

IX - Áreas de proteção em torno dos Distritos Industriais; 

X - Áreas  protegidas por legislação especifica. 

Art. 4o - Consideram-se áreas de interesse especial para a preservação das matas e 

capoeiras, as áreas de matas e capoeiras e as que, apesar da ausência circunstancial de 

matas e capoeiras, tenham a sua recuperação justificada em vista do valor paisagístico 

notável, das declividades acentuadas, dos riscos de erosão e da ocorrência de vazios na 

continuidade da cobertura vegetal. 
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Art. 5o - Consideram-se áreas de interesse especial para a preservação e a proteção dos 

manguezais, os propriamente ditos, e uma área de proteção em torno dos mesmos. 

Art. 6o - Consideram-se áreas de interesse especial para a proteção de mananciais, as áreas 

das bacias contribuintes situadas à montante, ou seja, acima dos pontos de captação dos 

mananciais, cujo o interesse especial e o de assegurar o abastecimento do água atual e 

futuro da população do Estado. 

§1o - Na Região Metropolitana serão considerados os mananciais atualmente utilizados e 

os potencialmente utilizáveis, conforme definidos pela CEDAE e pela CAEMPE. 

§2o  - Nas demais regiões do Estado, as áreas a que se refere o caput deste artigo abrangem 

as seguintes categorias de mananciais, a saber: 

Classe I - são os mananciais cujas águas podem ser utilizadas sem prévia desinfecção; 

Classe II - são os mananciais cujas águas dependem de tratamento convencional, a fim de 

que possam ser utilizadas. 

Art. 7o - Consideram-se áreas de interesse especial para a proteção da orla marítima as que 

representam a continuidade territorial por força de formações geográficas específicas, 

como: praias e dunas, restingas, costões, pontas e ilhas marítimas, e outras áreas aí 

integradas, necessárias à ambiência do conjunto. 

Art. 8o - Consideram-se áreas de interesse especial para a preservação do patrimônio 

cultural, os bens, conjunto de bens e recursos de valor histórico, artístico, arquitetônico, 

arqueológico e paisagístico tombados, assim como as suas respectivas áreas de entorno. 

§1o  - No caso de bens e recursos tombados, cujas áreas de entorno ainda não tiverem sido 

delimitadas pelos órgãos competentes, considera-se como área de interesse especial uma 

faixa de 200m ao redor dos mesmos. 

§2o - Excepcionalmente, o Conselho Estadual de Tombamento poderá modificar a área de 

proteção a que se refere o caput deste artigo. 
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§3o  - A partir da data de promulgação desta Lei, ficam automaticamente considerados de 

interesse especial, os bens, conjunto de bens e recursos que vierem a ser tombados pelos 

órgãos competentes, aí incluindo-se as suas respectivas áreas de entorno. 

§4o - As áreas de proteção ao patrimônio arqueológico são aquelas necessárias à 

preservação dos monumentos e sítios arqueológicos ou pré-históricos, tais como 

sambaquis, grutas, lapas, abrigos sob rocha e sítios identificados como cemitérios, entre 

outros. 

Art. 9o - As áreas de interesse especial, a que alude o art. 3o  - inciso VI, compreendem as 

faixas marginais dos rios, lagos, lagoas e reservatórios d’água, as ilhas fluviais e lacustres, 

do domínio público, estabelecidas de acordo com critérios técnicos e regulamentares de 

ordem hidrográfica, geológica, geotécnica e ecológica, da seguinte forma: 

I) rios: a largura das faixas correspondentes as áreas de interesse especial será demarcada 

pela Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA e pela Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, a partir do eixo do curso d’água; 

II) ilhas fluviais e lacustres - a área de interesse especial abrange toda a área da ilha; 

III) lagos, lagoas e reservatórios - a área de interesse especial compreende uma faixa de 

300m (trezentos metros) em torno dos lagos, lagoas e reservatórios, determinada a partir da 

orla ou do Plano de Alinhamento de Orla de Lagoas (PAL). Excepcionalmente esta faixa 

poderá ser ampliada, pelo Estado, considerados os critérios citados no caput deste artigo. 

Parágrafo único - As faixas marginais de proteção de rios, lagos, lagoas e reservatórios 

d’água previstas neste artigo, são as faixas de terra necessárias à proteção, à defesa, à 

conservação e operação de sistemas fluviais e lacustres, determinadas em projeção 

horizontal e considerados os Níveis Máximos de Água (NMA), de acordo com as 

determinações dos órgãos Federais e Estaduais competentes. 

Art. 10o - Consideram-se áreas de proteção aos Recursos de Ocorrência Isolada, as 

necessárias à proteção de bens de grande potencial paisagístico e turístico, indicados pela 

Flumitur e que não estão incluídos nas demais categorias, tais como: grutas, cavernas, 

quedas d’água e poços, formações rochosas relevantes, mirantes e fontes hidrominerais, 

cuja delimitação obedecerá ao que se define a seguir: 
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I - Grutas e Cavernas - consta de área de proteção definida por toda a superfície do terreno 

sobre a ocorrência subterrânea dos recursos, e mais 30 metros de raio contados a partir de 

todos os pontos de abertura das grutas e cavernas; 

II - Quedas d’água - inclui faixa contínua de 30 metros de largura contados a partir de cada 

margem do curso d’água, em toda a extensão do local onde se localiza a queda d’água, 

faixa esta nunca inferior a sua largura naquele ponto. No sentido longitudinal, a área tem 

como limite superior uma reta distante 30 metros do ponto de ruptura da declividade média 

do curso d’água, e inferior a 30 metros do ultimo patamar de declive da queda d’água. 

Caso haja presença de marmitas ou caldeirões (buracos e bancos de areia que aparecem nos 

rios normalmente antes ou após as quedas d’água), considera-se essa faixa contada a partir 

desses acidentes; 

III - Poços - inclui área de proteção definida por uma faixa de 30 metros em torno dos 

mesmos; 

IV - Formações Rochosas Relevantes - inclui faixa de proteção variável, de 15 (quinze) 

metros no mínimo, igual a altura do recurso, extensível na sua base em todo o seu 

perímetro, de forma a garantir fruição visual; 

V - Mirantes - inclui área de proteção definida pela superfície de terreno que se estende da 

linha da cota base do ponto de perspectiva visual e em todas as direções, até a linha de cota 

situada 05 metros abaixo desta; 

VI - Fontes Hidrominerais - a área de proteção será definida pelo Departamento de 

Recursos Minerais, considerando-se as características de cada fonte. 

Art. 11 - Consideram-se Áreas de Interesse Turístico, as superfícies territoriais do 

continente e de todas as ilhas marítimas, lacustres ou fluviais que concentram recursos 

paisagísticos que possam ser explorados turisticamente, e cuja proteção e de fundamental 

importância, tanto para a conservação das suas qualidades ecológicas, como para a 

perpetuação das atividades de recreação e lazer decorrentes do Turismo. 

§1o - As áreas a que se refere o "caput" deste artigo classificam-se conforme os tipos de 

recursos que se apresentam grupados, da forma seguinte: 
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1 - Faixa de orla marítima e ilhas marítimas; 

2 -  Área de montanha e serra; 

3 - Faixa de entorno de lagos, lagoas, reservatórios e ilhas lacustres e fluviais; 

4 - Áreas protegidas por legislação específica; 

5 - Recursos de interesse cultural; 

6 - Recursos de ocorrência isolada. 

§2o  - A faixa de orla marítima e definida pela continuidade territorial criada pela presença 

dos seguintes recursos: praias, pontas litorâneas, costões, dunas, manguezais, restingas, 

lagos e lagoas, salinas e outros que compõem a ambiência paisagística do conjunto. 

§3o -A  área  de  montanha e serra  é definida pela continuidade territorial criada pela 

presença dos seguintes recursos: serras e vales, picos e mirantes, recursos hidrográficos, 

florestas e demais formas de vegetação, e outros que compõem a ambiência paisagística do 

conjunto incluindo formações urbanas. 

§4o  - Os recursos turísticos indicados nos itens 3, 4, 5 e 6 do §1o  correspondem 

respectivamente as descritas nos artigos 8o , 9o  10 e 13. 

Art. 12 - Consideram-se áreas de proteção em torno dos Distritos Industriais, aquelas 

inscritas em uma faixa territorial de 200m (duzentos metros) ao redor do perímetro dos 

distritos industriais localizados na área crítica de poluição da Bacia Hidrográfica do 

Paraíba do Sul, ou sejam, os situados nos municípios de Três Rios e Campos. 

Art. 13 - Consideram-se também de interesse especial, todas as áreas protegidas por 

legislação específica federal, estadual e municipal, tais como: parques, reservas, APAS e 

florestas protetoras. 

SEÇÃO II 

DO PARCELAMENTO DO SOLO NAS ÁREAS LIMÍTROFES DOS MUNICÍPIOS 
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Art. 14 - Consideram-se localizados em áreas limítrofes, para efeito de aplicação desta Lei, 

os loteamentos ou desmembramentos que contiverem, no todo ou em parte, a divisa 

municipal, ou divisas municipais, ou que destas últimas distem pelo menos de 200m 

(duzentos metros). 

Parágrafo único - O Estado poderá, para fins de urbanização, e com a concordância dos 

municípios envolvidos, sujeitar as prescrições desta Lei, os loteamentos ou 

desmembramentos que se acharem próximos da divisa ou divisas municipais, mesmo que 

destas últimas distem mais de 200m (duzentos metros). 

SEÇÃO III 

DO PARCELAMENTO DE ÁREAS SUPERIORES A 1.000.000M 

Art. 15 - Serão submetidos ao exame de anuência prévia do Estado os projetos de 

loteamentos e desmembramentos de áreas superiores  a 1.000.000m2 (hum milhão de 

metros quadrados). 

Parágrafo Único - Enquadram-se também no caso referido no “caput” do artigo, aqueles 

parcelamentos adjacentes com áreas abaixo da citada, mesmo com titularidade distinta, que 

somados configurem um só empreendimento, verificado da seguinte forma: 

I - a soma das áreas do projetos ultrapassa 1.000.000m; 

II - o desmembramento das glebas tenha ocorrido posteriormente a 19/12/79; 

III - a configuração físico-urbanística dos projetos, os identifique como um único 

parcelamento. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16 - A delimitação das Áreas Especiais, bem como as normas para a ocupação das 

áreas de que trata esta Lei, serão estabelecidas em decreto do Poder Executivo Estadual. 

Art. 17 - O exame e anuência prévia, de que trata esta Lei, serão efetuados pela: 
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1. SECDREM - Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Região 

Metropolitana - nos projetos localizados na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro; e  

2.      Secretaria de Estado de Planejamento e Controle (SECPLAN) - nos projetos 

localizados nas demais regiões do Estado. 

Art. 18 - As transgressões a qualquer dispositivo desta Lei sujeitarão o infrator as sanções 

penais, civis e administrativas, estabelecidas pela Lei Federal no 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979, além das outras penalidades e multas estabelecidas na legislação estadual ou 

municipal aplicável. 

Art. 19 - A Lei no 921 de 11 de novembro de 1985, fica assim modificada e acrescida: 

O artigo 2o passa a ter nova redação no seu inciso V, sendo por outro lado acrescido do 

inciso VI: 

Art. 2o  -................................................................ 

..................................................................................................................................... 

V - SECDREM - Secretaria de Estado para o Desenvolvimento da Região Metropolitana; 

VI - SECPLAN - Secretaria de Estado de Planejamento e Controle. 

Os artigos 5o  e 8o  passam a ter a seguinte redação: 

Art. 5o - As Áreas Estaduais de Interesse Turístico serão instituídas por Decreto do Poder 

Executivo. 

Art. 8o - Nas Áreas Estaduais de Interesse Turístico só poderão ser considerados, para 

efeito de aprovação pelos Municípios respectivos, os projetos de construção ou quaisquer 

tipos de obras ou cartazes de publicidade em geral, que tenham sido previamente 

submetidos à apreciação do Conselho Estadual de Turismo, ou, por delegação deste, à 

Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro - FLUMITUR - e que tenham obtido 

aprovação. 

Ficam revogados os artigos 4o e  10o da mesma Lei. 
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Art. 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  
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DECRETO Nº 9.760, de 11 de março de 1987 

Regulamenta a Lei no 1.130, de 12/02/87, localiza as Áreas de Interesse Especial do 

interior do Estado, e define as normas de ocupação a que deverão submeter-se os projetos 

de loteamentos e desmembramentos a que se refere o artigo 13 da Lei no 6766/79.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o disposto nos artigos 13 e 15 da Lei Federal no 6.766, de 19/12/79, 

no artigo 8o do Decreto Estadual número no 3910 de 04/02/81, no Decreto no 7.600 de 

09/10/84, e no artigo 16 da Lei no 1130 de 12/02/87, e o que consta do processo no E-

05/0489/87.  

DECRETA:  

CAPITULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1o - Este Decreto regulamenta a Lei no 1.130 de 12/02/87, localiza as áreas de 

Interesse Especial, estabelece as normas de ocupação das mesmas, das áreas limítrofes de 

municípios e de imóveis de área superior a 1.000.000 m2  (hum milhão de metros 

quadrados), nos quais os parcelamentos do solo para fins urbanos estão sujeitos ao exame e 

anuência prévia do Estado, nos termos do artigo 13 da Lei 6.766, de 19 de dezembro de 

1979.  

§1o - As áreas de que cuida este decreto não abrangem as localizadas na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro;  

§2o - Deverão ser submetidos a anuência prévia os projetos que incluírem em todo ou em 

parte nas áreas de interesse especial do Estado e nas áreas limítrofes dos municípios;  

§3o - Excetuam-se do §1o os projetos situados nas Áreas de Proteção aos Mananciais de 

Classe II e nas áreas de Interesse Turístico de montanhas e Serras das quais o Estado 

somente anuirá nos casos especificados nos art. 12 e no inciso 11 do art. 15, 

respectivamente;  



 159

§4o - No exame dos projetos de parcelamento, para a finalidade prevista no "caput" do 

artigo a SECPLAN, solicitará, sempre que necessário, a anuência de outros órgãos federais 

ou estaduais.  

Art. 2o - Os loteamentos e desmembramentos deverão atender aos requisitos urbanísticos 

estabelecidos nos Capítulos III e Seções, salvo quando a legislação municipal determinar 

maiores exigências.  

Art. 3o - Fazem parte integrante deste decreto os seguintes elementos a ele anexos:  

I - listagem dos bens tombados do Estado do Rio de Janeiro (Anexo 1); 

II - relação de recursos turísticos de ocorrência isolada (Anexo 2);  

III - dezesseis pranchas, na escala 1:100.000, dos municípios grupados por proximidade 

geográfica da seguinte forma (Anexo 3):  

-  Prancha 1 - Resende/Barra Mansa/Volta Redonda  

-  Prancha 2 - Parati/Angra dos Reis  

- Pancha 3 - Rio Claro/Pirai/Barra do Pirai/Mendes 

-  Prancha 4 - Valença/Rio da Flores  

-  Prancha 5 - Miguel Pereira/Vassouras/Engo Paulo de Frontin  

-  Prancha 6 - Paraíba do Sul/Três Rios/Sapucaia  

-  Prancha 7 - Sumidouro/Carmo/Duas Barras/Cantagalo/Cordeiro 

-  Prancha 8 - Teresópolis/Nova Friburgo/Bom Jardim  

-  Prancha 9 - Cachoeira de Macacu/Silva Jardim  

-   Prancha 10 - Rio Bonito/Saquarema/Araruama/São Pedro da Aldeia/Cabo Frio  

-   Prancha 11 - Laje do Muriaé/Itaperuna  
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-   Prancha 12 - Santo Antonio de Pádua/Cambuci/Miracema  

-   Prancha 13 Itaocara/São Fidelis  

-   Prancha 14 - Trajano de Moraes/Santa Maria Madalena/São Sebastião do Alto  

-   Prancha 15 - Casimiro de Abreu/Macaé/Conceição de Macabu  

-    Prancha 16 - Campos/São João da Barra  

CAPITULO II  

DA LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERESSE ESPECIAL  

Art. 4o - As Áreas de interesse especial, de que cuida o presente Decreto, em cada um dos 

municípios do Estado, são as seguintes:  

I - Município de Angra do Reis:  

a) Área de proteção ao manancial da Classe I: Barragem Cabo Severino, situada no distrito 

: Cunhambebe, conforme indicação na prancha 2, Anexo 3;  

b) Áreas de interesse turístico referentes à Faixa de Orla e Ilhas Marítimas, delimitadas 

conforme indicação na prancha 2 no Anexo 3;  

c) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico conforme a listagem dos bens 

tombados no Anexo 1;  

d) Áreas protegidas por legislação específica, correspondente a:  

1 - Estação Ecológica de Tamoios - Mambucaba  

2 - Parque Nacional da Serra da Bocaina 

3 - Parque Estadual da Ilha Grande  

4- Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul - Ilha Grande 
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5 -Área de Proteção Ambiental de Tamoios APA - Tamoios 

II - Município de Araruama  

a) Áreas de proteção ao manancial da Lagoa de Juturnaíba, de Classe II, localizadas nos 

distritos de Araruama, Morro Grande e São Vicente de Paula, delimitadas conforme 

indicação na prancha 10, do Anexo 3;  

b) Áreas de interesse turístico referentes a Faixa de Orla Marítima e represa de Juturnaíba, 

delimitadas conforme indicação na prancha 10, no Anexo 3, além dos recursos de 

ocorrência isolada constantes do Anexo 2. 

III - Arraial do Cabo 

a) Áreas de interesse turístico referentes à Faixa de Orla Marítima, delimitada conforme 

indicação na prancha 10, no Anexo 3. 

IV - Município de Barra do Pirai  

a) Áreas de proteção aos mananciais: Nascente Fazenda José Caetano e Nascente Fazenda 

Manoel Elois, localizadas no distrito de São José do Turvo, todos de Classe I, delimitadas 

conforme indicação na prancha 1, no Anexo 3. 

b) Áreas de interesse turístico, referentes aos recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  

V - Município de Barra Mansa:  

a) Áreas de proteção aos mananciais, compreendendo: Represa Nova e córregos 

contribuintes, localizadas no distrito de Floriano; Rio Turvo e afluentes até o ponto de 

captação de águas para o abastecimento de Nossa Senhora do Amparo; Nascente Feijão 

Cru localizada no distrito de Falcão; Nascente de Barra Mansa localizada no distrito de 

Barra Mansa e Nascente de Rialto localizada no distrito de Rialto, todos de Classe I, 

delimitadas conforme indicação na prancha 1, no Anexo 3; 

b) Áreas de interesse turístico, referentes aos recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2;  
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c) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico, conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

VI- Município de Bom Jardim:  

a) Área de proteção aos mananciais de Classe I, compreendendo: a Represa Ornelas de 

Baixo e córregos contribuintes, Represa Córrego do Moinho e Represa Jequitibá 

localizadas no distrito de Bom Jardim, conforme delimitação indicada na prancha 8, no 

Anexo 3;  

b) Áreas de interesse turístico, referentes aos recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2. 

VII - Município de Bom Jesus do Itabapoana: 

a ) Áreas de interesse turístico referentes à Faixa de Orla e Ilhas Marítimas, delimitadas 

conforme a indicação na prancha 10, no Anexo 3, recursos de ocorrência isolada, 

constantes do Anexo 2;  

b) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico, conforme a listagem dos bens 

tombados do Estado, no Anexo 1. 

IX - Município de Cachoeiras de Macacu:  

a) Área de proteção aos mananciais:  

1 - de Classe I: represa do Rio Souza, represa do Jacutinga; represa do Rio Grande; represa 

do Valério; represa do Apolinário situadas no distrito de Cachoeiras de Macacu; represa do 

Paraíso; represa do Caboclo-anil; represa do Guapiaçu, localizadas no distrito de Subaio; 

represa do Rabelo e represa do Soarinho, localizadas no distrito de Santana do Japuíba, 

conforme indicação na prancha 9, no Anexo 3.  

2 - de Classe II: represa do Rio Macacu, área está compreendida nos distritos de Santana 

de Japuíba e Cachoeiras do Macacu e parte do manancial de Juturnaíba localizado em 

Áreas do distrito de Santana do Japuíba, delimitadas conforme indicado na prancha 9, no 

Anexo 3.  
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b) Área de interesse turístico referente à área de Montanha e Serra delimitada conforme 

indicação na prancha 9, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do Anexo 

2,  

X - Município de Cambuci:  

a) Área de proteção aos mananciais (Classe I): Valão sem Nome localizado no distrito de 

São Jose de Ubá, Nascente localizada no distrito de Cambuci, Nascente da Fazenda Santa 

Inês, no distrito de Cambuci e Nascente São Jose do Paraíso no distrito de São João do 

Paraíso, delimitadas conforme indicação na prancha 12, Anexo 1;  

b) Áreas de interesse turístico, referentes a recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  

XI - Município de Campos:  

a) Áreas de proteção aos mananciais:  

1. de Classe I: córrego sem nome. situado no distrito de São Joaquim, conforme 

delimitação na prancha 16, de Anexo 3.  

2. de Classe II: Lagoa de Cima, situada nos distritos de Campos, Dores de Macabu, 

Serrinha, Moranga e Ibitioca, conforme delimitação na prancha 16, do Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico, referentes a Faixa de Orla Marítima e Área de Montanha e 

Serra, delimitadas conforme indicação da prancha 16, no Anexo 3, e recursos de ocorrência 

isolada, constantes do Anexo 2.  

c) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

d) Áreas de proteção em torno do distrito industrial; localizada no distrito de Guarus, 

delimitada conforme indicação na prancha 16, do Anexo 3. 

e) Área protegida por legislação específica correspondente à Área de Proteção Ambiental e 

Preservação Permanente relativo ao "Parque Estadual do Desengano".  
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XII - Município de Cantagalo:  

a) Áreas de proteção aos mananciais de Classe I: Açude Caldeirão e córregos contribuintes 

localizado no distrito de Euclidelândia; Represa Purgel, localizada no distrito de 

Cantagalo, delimitadas conforme indicação na prancha 7, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XIII - Município de Casimiro de Abreu:  

a) Áreas de proteção aos mananciais;  

1. de Classe I: Dois sem nome, sendo um localizado em Professor Souza e outro na sede, 

ambos situados no distrito de Casimiro de Abreu, e captação sem nome na localidade de 

Morro de São João, situada no distrito de Barra de São João. 

2. de Classe II: trecho do manancial Rio Macaé, localizado no distrito de Casimiro de 

Abreu, delimitadas conforme indicado na prancha 15, do Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico, referentes, à Faixa de Orla Marítima e Áreas de Montanha e 

Serra, delimitadas conforme indicação na prancha 15, no Anexo 3, e recursos de ocorrência 

isolada, constantes do Anexo 2. 

c) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

XIV - Município de Conceição de Macabu:  

a) Áreas de interesse turístico referente a Área de Montanha e Serra, delimitada conforme 

indicação na prancha 15, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XV - Município de Cordeiro:  

a) Áreas de interesse turístico referente aos recursos de ocorrência isolada constantes no 

Anexo 2. 
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XVI - Município de Duas Barras:  

a) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XVII - Município de Engenheiro Paulo de Frontin:  

a) Áreas de proteção aos mananciais de Classe I: Represa do Roseiral e córregos 

contribuintes, localizada no distrito de Engenheiro Paulo de Frontin e Represa da Fazenda 

do Betonar e córregos contribuintes ao distrito de Sacra Família, delimitadas conforme 

indicação na prancha 5, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constante do 

Anexo 2.  

XVIII - Município de Itaocara:  

a) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constante do 

Anexo 2.  

XIX - Município de Itaperuna:  

a) Áreas de proteção aos mananciais de Classe I: Nascente localizada no distrito de Retiro 

do Muriaé e Nascente localizada no distrito de Boa Ventura, conforme delimitação 

indicada na prancha 11, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XX - Município de Laje do Muriaé:  

a) Área de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XXI - Município de Macaé:  

a) Área de proteção ao manancial de Classe II: captação no rio Macaé próximo à RJ-162, 
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na localidade denominada Baião, abrangendo Áreas dos distritos de Sana, Cachoeiros, 

Córrego de Ouro, delimitada na prancha 15, do Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes à Faixa de Orla e Ilhas Marítimas, e Áreas de 

Montanha e Serra delimitadas conforme indicação na prancha 15, do Anexo 3, e recursos 

de ocorrência isolada constantes do Anexo 2.  

c) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico, conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

XXII - Município de Miguel Pereira:  

a) Áreas de proteção aos mananciais de Classe I: represa Cupido de Cima e córregos 

contribuintes, represa das Pedras Ruivas, represa Cupido de Baixo, Vera Cruz, e córregos 

contribuintes, localizadas no distrito de Miguel Pereira delimitadas conforme indicação na 

prancha 5, Anexo 3. 

b) Áreas de interesse turístico referentes a recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  

XXIII - Município de Miracema:  

a) Áreas de interesse turístico referentes a recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  

XXIV - Município de Nova Friburgo:  

a) Áreas de proteção aos mananciais:  

1. de Classe I - nascente Debossan e nascente do Córrego localizadas no distrito de Nova 

Friburgo delimitadas conforme indicação na prancha 8, no Anexo 3.  

2. de Classe II: do Rio Macaé, localizados nos distritos de Lumiar e Amparo, conforme 

localização indicada na Prancha 8, do Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes a Áreas de Montanha e Serra, delimitadas 

conforme indicação na prancha 8, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada, constantes 
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do Anexo 2.  

c) Áreas de proteção do patrimônio natural e histórico conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

XXV - Município de Paraíba do Sul:  

a) Áreas de interesse turístico referentes a recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  

b) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico, conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

XXVI - Município de Parati:  

a) Área de proteção ao manancial (de Classe I): Barragem Pedra Branca, situada no distrito 

de Parati, delimitada conforme indicação na prancha 2, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes à Faixa de Orla e Ilhas Marítimas, delimitadas 

conforme indicação na prancha 2, no Anexo 3.  

c) Áreas protegidas por legislação específica, correspondente a:  

1. Parque Nacional da Serra da Bocaina;  

2. Área de Proteção Ambiental - APA - Cairuçu  

XXVII - Município de Pirai:  

a) Áreas de interesse turístico delimitadas conforme indicação na prancha 3, no Anexo 3, e 

recursos de ocorrência isolada, constantes do Anexo 2.  

b) Área protegida por legislação específica, correspondente à Estação Ecológica de Pirai.  

XXVIII - Município de Porciúncula:  

a) Áreas de interesse turístico, referentes aos recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  
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XXIX - Município de Resende:  

a) Áreas de proteção aos mananciais (de Classe I): nascente da Serra Água Branca no 

distrito de Engenheiro Passos, rio Campo Belo e afluentes até a represa Velha e Rio Bonito 

ambos em Itatiaia, córregos contribuintes à represa em Pedra Selada, córrego afluente ao 

Roceirão Preto em Resende, delimitadas conforme indicação prancha 1, ao Anexo 3.  

b) Área de interesse turístico referente a Área de Montanha e Serra, delimitada conforme 

indicação na prancha 1, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada, constantes do Anexo 

2.  

c) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico, conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

d) Área protegida por legislação específica, correspondente ao Parque Nacional de Itatiaia.  

XXX - Município de Rio Bonito:  

a) Área de Proteção aos Mananciais:  

1. de Classe I - nascente da Serra do Sambe, e Rio Bacaxá no distrito de Rio Bonito; 

2. de Classe II - parte do manancial de Juturnaíba localizada nos distritos de Rio Bonito e 

Boa Esperança.  

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XXXI - Município de Rio Claro:  

a) Áreas de proteção aos Mananciais:  

1. de Classe I - represa Rio Claro no distrito de rio Claro, represa Velha e córregos 

contribuintes, represa Cooperativa e córregos contribuintes no distrito de Passa Três, 

represa Velha e córrego contribuinte e represa Nova e córregos contribuintes no distrito de 

Lídice, delimitadas conforme indicação na prancha 3, no Anexo 3.  
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2. de Classe II: Barragem de Tocos, no distrito de Rio Claro e Lídice, delimitada conforme 

indicado na prancha 3, no Anexo 3. 

b) Áreas de interesse turístico, delimitadas conforme indicação na prancha 3, no Anexo 3 e 

recursos de ocorrência isolada constantes no Anexo 2. XXXII - Município de Rio das 

Flores:  

a) Áreas de proteção de mananciais de Classe I: nascente da Fazenda Solidão e nascente da 

Fazenda Barro, conforme indicação na prancha 4, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  

XXXIII - Município de Santa Maria Madalena:  

a) Área de proteção do manancial de Classe I: Dubois e Rita localizados no distrito de 

Santa Maria Madalena, conforme indicação na prancha 14, no Anexo 3. - de Classe II: 

parte do manancial da Lagoa de Cima, incluindo áreas situadas nos distritos de Sossego, 

Santa Maria Madalena, Dr. Loreti, Triunfo e Santo Antonio do Imbé, conforme 

delimitação na prancha 14, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referente à Área de Montanha e Serra, delimitadas conforme 

indicação na prancha 14, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

 c)  Áreas Protegidas por Legislação Especifica correspondente à Área de Proteção 

Ambiental e preservação permanente relativa ao "Parque Estadual do Desengano" .  

XXIV - Município de Santo Antonio de Pádua:  

a) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XXXV - Município de São Fidelis:  

a) Área de interesse turístico referente à Área de h4ontanha e Serra, delimitadas conforme 

indicação na prancha 13, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do 



 170

Anexo 2.  

b) Área Protegida por Legislar,ao Especifica, correspondente a Área de Proteção 

Ambiental e Preservação Permanente relativa ao "Parque Estadual do Desengano" . 

XXXVI - Município de São João da Barra:  

a) Áreas de interesse turístico referente à Faixa de Orla Marítima, delimitada conforme 

indicação na prancha 16, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

b) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

XXXVII - Município de São Pedro da Aldeia:  

a) Áreas de interesse turístico referente à Faixa de Orla marítima delimitadas conforme 

indicação na prancha 10, no Anexo 3.  

b) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico com forme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

XXXVIII - Município de São Sebastião do Alto:  

a) Área de proteção ao manancial de Classe I: Córrego Julio Viena, localizado no distrito 

de São Sebastião do Alto, delimitado conforme indicação na prancha 14, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico, referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XXXIX - Município de Sapucaia;  

a) Área de proteção aos mananciais de Classe I: Córrego Monte Livre e Córrego da Boa 

Esperança, localizados no distrito de Anta; delimitadas conforme indicação na prancha 6, 

no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 



 171

Anexo 2.  

XL - Município de Saquarema:  

a) Áreas de interesse turístico referente à Faixa de Orla Marítima, delimitadas conforme 

indicação na prancha 10, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XLI - Município de Silva Jardim:  

a) Área de proteção ao manancial de Classe II: Lagoa da Juturnaíba, envolvendo áreas dos 

distritos de Silva Jardim, Correntezas, Quartéis e  delimitadas conforme indicação na 

prancha 9, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico, referentes a Área de Montanha e Serra e represa de 

Juturnaíba, delimitadas conforme indicação na prancha 9 do Anexo 3, e recursos de 

ocorrência isolada constantes do Anexo 2.  

XLII - Município de Sumidouro:  

a) Áreas de interesse turístico referente à Área de Montanha e Serra, delimitada na prancha 

7, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do Anexo 2.  

XLIII - Município de Teresópolis:  

a) Área de proteção aos mananciais de Classe I: Córrego Penitentes, Rio Beija-Flor, 

represa Triunfo, represa do Sálaco, represa do Jacarandá de Baixo, represa Cascata dos 

Amores e represa Parque do Ingá, localizadas no distrito de Teresópolis, delimitadas 

conforme indicação na prancha 8, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referente a Área de Montanha e Serra delimitada conforme 

indicação na prancha 8, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do Anexo 

2.  

c) Área Protegida por Legislação Especifica, correspondente a:  

1. Parque Nacional da Serra dos Órgãos;  
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d) Áreas Protegidas por Legislação Específica correspondente à Área de Proteção 

Ambiental e preservação permanente relativa ao "Parque Estadual do Desengano".  

XXXIV - Município de Santo Antonio de Pádua:  

a) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XXXV - Município de São Fidelis:  

a) Área de interesse turístico referente à Área de Montanha e Serra, delimitadas conforme 

indicação na prancha 13, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

b) Área Protegida por Legislação Específica, correspondente à Área de Proteção Ambiental 

e Preservação Permanente relativa ao "Parque Estadual do Desengano".  

XXXVI - Município de São João da Barra: 

a) Áreas de interesse turístico referente à Faixa de Orla Marítima, delimitada conforme 

indicação na prancha 16, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

b) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1. 

XXXVII - Município de São Pedro da Aldeia:  

a) Áreas de interesse turístico referente à Faixa de Orla Marítima delimitadas conforme 

indicação na prancha 10, no Anexo 3.   

b) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico conforme a listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

XXXVIII - Município de São Sebastião do Alto:  

a) Área de proteção ao manancial de Classe I: Córrego Julio Viena, localizado no distrito 
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de São Sebastião do Alto, delimitado conforme indicação na prancha 14, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico, referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XXXIX - Município de Sapucaia:  

a) Área de proteção aos mananciais de Classe I: Córrego Monte Livre e Córrego da Boa 

Esperança, localizados no distrito de Anta, delimitadas conforme indicação na prancha 6, 

no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XL - Município de Saquarema:  

a) Áreas de interesse turístico referente à Faixa de Orla Marítima, delimitadas conforme 

indicação na prancha 10, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XLI - Município de Silva Jardim:  

a) Área de proteção ao manancial de Classe II: Lagoa da Juturnaíba, envolvendo áreas dos 

distritos de Silva Jardim, Correntezas, Quartéis e  delimitadas conforme indicação na 

prancha 9, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico, referentes à Área de Montanha e Serra e represa de 

Juturnaíba, delimitadas conforme indicação na prancha 9 do Anexo 3, e recursos de 

ocorrência isolada constantes do Anexo 2.  

XLII - Município de Sumidouro:  

a) Áreas de interesse turístico referente à Área de Montanha e Serra, delimitada na prancha 

7, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do Anexo 2.  

XLIII - Município de Teresópolis:  
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a) Área de proteção aos mananciais de Classe I: Córrego Penitentes, Rio Beija-Flor, 

represa Triunfo, represa do Sálaco, represa do Jacarandá de Baixo, represa Cascata dos 

Amores e represa Parque do Ingá, localizadas no distrito de Teresópolis, delimitadas 

conforme indicação na prancha 8, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referente a Área de Montanha e Serra delimitada conforme 

indicação na prancha 8, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada constantes do Anexo 

2.  

c) Área Protegida por Legislação Específica, correspondente a: 

1. Parque Nacional da Serra dos Órgãos;  

2. Área de proteção Ambiental e Preservação Permanente relativa a "Floresta do 

Jacarandá".  

XLIV - Município de Trajano de Moraes:  

a) Áreas de proteção aos mananciais:  

1. de Classe I - Duas Nascentes localizadas no distrito de Visconde de Imbê, delimitadas 

conforme indicação na prancha 14, no Anexo 3.  

2. de Classe II - parte do manancial da Lagoa de Cima que inclui Áreas localizadas no 

distrito-sede.  

b) Áreas de interesse turístico referente à Áreas de Montanha e Serra, delimitadas 

conforme indicação na prancha 14, no Anexo 3, e recursos de ocorrência isolada 

constantes do Anexo 2. 

c) Área Protegida por Legislação Específica, correspondente à Área de Proteção Ambiental 

e Preservação Permanente relativa ao "Parque Estadual do Desengano".  

XLV - Município de Três Rios:  

a) Áreas de proteção aos mananciais de Classe I - Córrego e nascente localizados no 

distrito de Affonso Arinos e nascente do Eucalipto localizada no distrito de Bemposta, 
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de1imitadas conforme indicação na prancha 6, no Anexo 3. 

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  

c) Área de proteção ambiental em torno do distrito industrial localizada no distrito de Três 

Rios delimitada conforme indicação na prancha 6, no Anexo 3.  

XLVI - Município de Valença: 

a) Áreas de proteção aos mananciais de Classe I - represa do Sítio Pedro Carlos e córregos 

contribuintes, represa do Sitio Bento Euzébio e córregos contribuintes, em Conservatória, 

córrego Geraldo Ávila a partir da captação no distrito de Pentagna, nascente do Sitio 

Monte verde e nascente do Sitio do Leca em Santa Isabel, nascente do Patronato em Barão 

de Juparana, nascente do Sitio da Bocaina em Conservatória, delimitadas conforme 

indicação na prancha 4, no Anexo 3.  

b) Áreas de interesse turístico referentes aos recursos de ocorrência isolada constantes do 

Anexo 2.  

XLVII - Município de Vassouras:  

a) Áreas de proteção ao mananciais de Classe I: represa do Tingá no rio Palmares, 

localizada no distrito de Pati de Alferes, delimitada conforme indicação na prancha 5, no 

Anexo 3. 

b) Áreas de interesse turístico, referentes aos recursos de ocorrência isolada, constantes do 

Anexo 2.  

c) Áreas de proteção do patrimônio cultural e histórico conforme listagem de bens 

tombados do Estado, no Anexo 1.  

XLVIII - Município de Volta Redonda: 

a) Área Protegida por Legislação Específica, correspondente à Área de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE) "Floresta da Cicuta".  
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CAPÍTULO I I I  

SEÇÃO I 

DAS NORMAS GERAIS DE PARCELAMENTO  

Art. 5o - Nos termos do art. 3 da Lei no 6.766, de 19.12.79, somente será admitido o 

parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim 

definidas em lei municipal.  

Parágrafo Único - Não será permitido o parcelamento do solo:  

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para 

assegurar o escoamento das águas;  

II - em terrenos que tenham sido aterrados com materiais nocivo à saúde pública, sem que 

sejam previamente saneados;  

III - em terrenos com declividade igual ou superior a  30% (trinta por cento), ou seja, 16o 

,42’ (dezesseis graus quarenta e dois minutos), salvo se atendidas exigências específicas 

das autoridades competentes;  

IV - em terrenos onde as condições geológicas e geotécnicas não aconselhem a edificação;  

V - em Áreas de preservação ecológica ou naqueles onde a poluição impeça condições 

sanitárias suportáveis até a sua correção;  

VI - em áreas que contenham vegetação de preservação permanente, na forma dos artigos 

2o e 3o da Lei 4.771, de 15.09.65 - Código Florestal e no art. 1o da Lei 7.511 de 07.07.86;  

VII - nos costões, dunas, restingas, manguezais, pontas litorâneas e praias.   

Art. 6o - Nos termos do artigo 4o da Lei 6.766, de 19.12.79 o dimensionamento dos lotes e 

das Áreas destinadas ao sistema de circulação e à implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários deverá ser proporcional à densidade de ocupação prevista para a gleba.  

Art. 7o - A porcentagem de Áreas públicas destinadas ao sistema de circulação, à 
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implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como aos espaços livres e de 

uso público, não poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos 

loteamentos destinados a uso industrial cujos lotes forem maiores do que 15.000m2 (quinze 

mil metros quadrados), caso em que a porcentagem poderá ser reduzida.  

§1o - Na escolha das Áreas destinadas aos equipamentos urbanos e comunitários e das 

Áreas livres de uso público, a Prefeitura Municipal deverá se orientar no sentido de:  

a) preservar os recursos naturais, paisagísticos ou de natureza histórica, artística ou 

arqueológica;  

b) escolher aquelas localizadas no centro do loteamento, em áreas adjacentes às principais 

vias, e em terrenos cuja inclinação seja igual á média do loteamento.  

§2o - As vias do loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes 

ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local.  

Art. 8o - Necessariamente deverão ser implantados os seguintes equipamentos urbanos: 

a) pavimentação das vias;  

b) rede e equipamento para abastecimento de água potável;  

c) rede de energia elétrica;  

d) rede de escoamento de águas pluviais;  

e) sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários.  

Parágrafo Único - Poderão ser exigidos ainda outros equipamentos julgados necessários, 

bem como poderão ser analisadas, pelo órgão competente estadual, as soluções alternativas 

apresentadas pelo loteador, no caso da impossibilidade de atendimento e execução do 

serviço dentro dos padrões tradicionais.  

Art. 9o - Do loteamento ou desmembramento não poderá resultar terreno encravado, sem 

saída direta para logradouro público.  
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SEÇÃO II  

Das normas específicas 

Sub-Seção I  

Das Áreas de Interesse Especial do Estado  

Art. 10 - Nas áreas de interesse especial do Estado, o parcelamento do solo para fins 

urbanos obedecerá as normas constantes desta Sub-Seção.  

Art. 11 - Não será permitido o parcelamento do solo:  

I - nas Áreas de proteção de mananciais de Classe I definidos na alínea "a" do §2o do art. 6o 

da Lei 1130 e apresentados por município no Capitulo II deste Decreto. Nestas Áreas a 

ocupação dependerá de estudo de avaliação do impacto ambiental a ser efetivado pelo 

interessado e manifestação favorável da Fundação Estadual de Engenharia do Meio-

Ambiente - FEEMA.  

II - Nas faixas marginais de proteção de rios, definidas no art. 9o da Lei no 1.130, sendo 

que a ocupação seguirá as disposições da Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - 

SERLA e FEEMA.  

III - Nos 100 (cem) metros de faixa marginal das lagos, lagoas e reservatórios, contado da 

orla (PAL), em projeção horizontal considerado o NMA - nível máximo de água.  

IV - Nas seguintes Áreas de interesse turístico: 

a) faixa de 30m de largura, em toda a extensão das praias, contados a partir dos limites 

destas, ou seja, onde termina sua faixa de areia;  

b) grutas e cavernas - a área de proteção não parcelável é definida por toda a superfície de 

terreno sobre a ocorrência subterrânea do recurso. É também não parcelável a área incluída 

no raio de 30 (trinta) metros, contados a partir de todos os pontos de abertura das grutas e 

cavernas. Essas Áreas garantirão a proteção do recurso, o acesso a área disponível de apoio 

à atividade de recreação e lazer;  
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c) quedas d’água - a área de proteção não parcelável à definida por uma faixa contínua de 

30m de largura contados a partir de cada margem do curso d’água, em toda a extensão do 

recurso (local onde se localiza a cachoeira), faixa esta nunca inferior a sua largura naquele 

ponto. No sentido longitudinal a área tem limite superior numa reta distante 30m do ponto 

de ruptura da declividade média do curso d’água, e inferior a 30m do último patamar de 

declive da queda d’água. Caso haja presença de marmitas ou caldeirões (buracos e bancos 

de areia que aparecem nos rios normalmente antes ou após as quedas d’água), considera-se 

essa faixa contada a partir desses acidentes;  

d) mirantes - a Área de proteção não parceláel, com objetivo de garantir a fruição de 

perspectiva visual a partir do recurso, é definida pela superfície de terreno que se estende 

da linha da cota base do ponto de perspectiva visual e em todas as direções até a linha de 

cota 5m abaixo desta;  

e) formações rochosas relevantes - a Área de proteção não parcelável e definida por uma 

faixa variável de no mínimo 15m e igual a altura do recurso extensível na sua base em todo 

o seu perímetro, de forma a garantir a sua fruição visual;  

f) fontes hidrominerais - área de proteção a ser definida pelo Departamento de Recursos 

Minerais, a partir das características específicas de cada fonte.  

V - Nas Áreas de proteção do patrimônio arqueológico, definidas no artigo 8o da Lei 1.130, 

nas quais se verifique a ocorrência de sitio arqueológico. A proteção desses sítios 

arqueológicos e dada pela Lei no  3.924, de 26.07.61.  

Art. 12 - Nas Áreas de proteção de mananciais de Classe 11, definidas na alínea "b" do §2o 

do art. 6o da Lei no  1.130, e apresentadas por município no Capitulo II deste Decreto, o 

Estado somente anuirá nos projetos de parcelamento do solo para fins industriais, 

conjuntos habitacionais e outros cujo vulto ou qualidade da água de bacia do manancial, a 

critério da FEEMA e da CEDAE.  

Art. 13 - Nas ilhas fluviais e lacustres, e considerada "non aedificandi"  a faixa marginal de 

15 (quinze) metros em torno da mesma. No restante da ilha a ocupação seguirá normas 

dispostas pela SERLA, FEEMA e FLUMITUR.  
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Art. 14 - Na faixa de 200 metros, seguida à faixa "non aedificandi"  de 100 metros de 

proteção em torno dos lagos, lagoas e reservatório, será permitido o parcelamento em lotes 

de 1.000 (mil) m2, no mínimo, podendo serem exigidos lotes maiores, a critério da 

SERLA, FEEMA E FLUMITUR.  

Parágrafo Único - Na faixa de proteção descrita no "caput"  do artigo serão permitidas 

exclusivamente construções unifamiliares, cuja ocupação devera ser de 20% (vinte por 

cento).  

Art. 15 - Nas Áreas de interesse turístico, a que se referem o artigo II e parágrafos, da Lei 

no  1.130 serão ocupados da seguinte forma:  

I - Na faixa de Proteção a Orla Marítima e Ilhas Marítimas do Estado, deverão ser 

garantidos acessos públicos à faixa não parcelável, referida no inciso IV do art. 9o deste 

Decreto, a cada 600 (seiscentos) metros de distância. Em caso das praias com extensão 

inferior a esta, pelo menos um acesso deverá  haver.  

II - Nas Áreas de Montanha e Serra o Estado anuirá nos projetos que incluírem recursos de 

ocorrência isolada na forma do art. 10 da Lei provavelmente é um ponto.  

III - Os projetos de parcelamento que incluam Faixas Marginais de Proteção, ilhas fluviais 

e lacustres, de verão obedecer as normas específicas constantes neste Decreto. 

Parágrafo Único - Nas Áreas apresentadas nos incisos I e II deste artigo, os projetos de 

parcelamento deverão obedecer as normas explicitadas no Capitulo III deste Decreto, e 

demais normas específicas cabíveis.  

Art. 16 - Nas áreas de proteção do patrimônio cultural a que se refere o Art. 8o da Lei no 

1.130, o parcelamento do solo obedecerá as exigências que vierem a ser feitas pelo 

Conselho Estadual de Tombamento - CET, com o objetivo de garantir a preservação do 

bem cultural e a não degradação do seu entorno, de acordo com o item 3 do art. 2o da Lei 

no 509, de 03.12.81.  

Art. 17 - Nas áreas de proteção em torno dos distritos industriais de Campos e Três Rios, a 

que se refere o artigo 12 da Lei no 1.130 o parcelamento do solo obedecerá aos seguinte 

parâmetros: lotes mínimos de 2000 m2 (dois mil metros quadrados) com testada mínima de 



 181

...  

Art. 18 - Nas áreas protegidas por legislação específica, a que se refere o artigo 13 da Lei 

no 1.130, o parcelamento do solo obedecerá às normas específicas estabelecidas em 

legislação própria, salvo maiores exigências constantes neste Decreto, quando aplicáveis.  

Sub-seção II 

DAS ÁREAS LIMÍTROFES E DAS QUE PERTENÇAM A MAIS DE UM MUNICÍPIO 

Art. 19 - Quando o parcelamento estiver localizado em área limítrofe de município ou que 

pertença a mais de um município, observar-se-á, além das exigências contidas na Seção I, 

do Capitulo III e aquelas específicas para o caso de o parcelamento envolver as áreas de 

interesse especial definidas na Sub-Seção I do Capitulo III, deste Decreto, as seguintes 

exigências:  

I - As ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõe o sistema viário do município 

onde se pretende implantar o loteamento, se articulem com as do município vizinho.  

II - A linha do limite intermunicipal deverá ser visivelmente identificada, não se 

permitindo a colocação de lotes ou equipamentos urbanos e comunitários sobre a mesma.  

III - A infra-estrutura deverá ser projetada, prevendo-se sistemas independentes por 

município, salvo compromissos formais mantidos entre os municípios, no caso da 

execução de sistemas interligados, para manutenção dos mesmos.  

Sub-Seção III  

Art. 20 - Os parcelamentos de áreas superiores a 1.000.000m2 (hum milhão de metros 

quadrados), além das exigências contidas na Seção I do Capitulo III e aquelas específicas 

para o caso do parcelamento quando envolver as áreas de interesse especial na Sub-Seção 

I, do Capitulo III deste Decreto, deverão obedecer aos seguintes requisitos:  

I - os lotes residenciais terão área mínima de 1000m2 (mil metros quadrados) e frente 

mínima de 20,0 m (vinte metros) e os comerciais 500m2 (quinhentos metros quadrados) e 

frente mínima de 10,0m (dez metros), salvo maiores exigências de legislação municipal.  
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II - quando o loteamento se destinar à edificação de conjunto habitacional de interesse 

social, a área e a frente mínima dos lotes serão de 250m2 (duzentos e cinqüenta metros 

quadrados) e 10,0m (dez metros) respectivamente, salvo maiores exigências da legislação 

municipal.  

III - quando se tratar de condomínio horizontal a fração ideal do terreno não poderá ser 

inferior ao estabelecido nos incisos I e II deste artigo preservada a destinação.  

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 21 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Controle - SECPLAN terá o prazo de 

30 (trinta) dias, contados do recebimento de todos os documentos exigidos do loteador, 

para proceder ao exame e anuência prévia de que trata o "caput" deste artigo.  

Parágrafo Único - Caso a SECPLAN não se pronuncie no prazo estipulado no parágrafo 

anterior, considera-se concedida a anuência prévia ao projeto de parcelamento.  

Art. 22 - As normas para apresentação dos projetos, bem como os procedimentos para 

exame e concessão da anuência prévia, serão estabelecidas em ato do Secretario Estadual 

de Planejamento e Controle, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste 

Decreto.  

Art. 23 - As normas para a ocupação das áreas especiais levarão em conta, sempre que 

possível as diretrizes de planejamento estabelecidas pelo Município.  

Art. 24 - Fica a SECPLAN autorizada a solicitar através da Corregedoria Geral de Justiça o 

necessário auxílio dos Cartórios dos Registros de Imóveis, no sentido de atendimento pelos 

responsáveis por loteamentos e desmembramentos da legislação sobre o parcelamento do 

solo urbano. 

Art. 25 - As transgressões a qualquer dispositivo deste Decreto sujeitarão o infrator às 

sanções penais, cíveis e administrativas, estabelecidas pela Lei Federal no 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, além das penalidades e multas estabelecidas na legislação estadual.  
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Art. 26 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  
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Lei Nº 1356 de 03 de Outubro de 1988  

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS VINCULADOS À ELABORAÇÃO, 

ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º - Dependerá da elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA a serem submetidos à aprovação da Comissão 

Estadual de Controle Ambiental - CECA, os licenciamento da implantação e da 

Ampliação das seguintes instalações e/ou atividades:  

I - estradas de rodagem com duas ou mais pistas de rolamento;  

II - ferrovias;  

III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV - aeroportos, conforme definidos na legislação pertinente;  

V - oleodutos, gasodutos, minerodutos e emissários submarinos de esgotos sanitários ou 

industriais;  

VI - linhas de transmissão de energia elétrica, com capacidade acima de 230 kw;  

VII - barragens e usinas de geração de energia elétrica (qualquer que seja a fonte de 

energia primária), com capacidade igual ou superior a 10 mw;  

VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX - extração de minério, inclusive areia;  

X - abertura e drenagem de canais de navegação, drenagem ou irrigação, retificação de 

cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, construção de 
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diques;  

XI - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;  

XII - complexos ou unidades petroquímicas, cloroquímicas, siderúrgicas e usinas de 

destilação de álcool;  

XIII - distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI;  

XIV - projetos de desenvolvimento urbano e exploração econômica de madeira ou lenha 

em áreas acima de 50 (cinquenta) hectares, ou menores quando confrontantes com 

unidades de conservação da natureza ou em áreas de interesse especial ou ambiental, 

conforme definidas pela legislação em vigor;  

XV - projetos agropecuários em áreas superiores a 200 (duzentos) hectares, ou menores 

quando situados total ou parcialmente em áreas de interesse especial ou ambiental, 

conforme definidas pela legislação em vigor;  

XVI - qualquer atividade que utilize carvão vegetal, derivados ou produtos similares 

acima de 10 (dez) toneladas por dia.  

§ 1º - Com base em justificativa técnica adequada e em função de magnitude das 

alterações ambientais efetivas ou potenciais decorrentes de sua implantação, a Comissão 

Estadual de Controle Ambiental - CECA poderá determinar a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para o 

licenciamento de projetos não relacionados no caput deste artigo.  

* § 2º - A critério da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA o licenciamento 

de projetos de ampliação das atividades e instalações relacionadas no caput deste artigo 

........ VETADO ........ poderá ser feito sem a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental 

e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.  

(Parágrafo revogado pela Lei nº 2894/98 )  

§ 3º - As instalações relacionadas nos incisos III, VII, XII e XIII já implantadas e ainda 

não licenciadas tem o prazo máximo de dois anos para dar início ao processo de 
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licenciamento previsto na legislação de proteção ambiental, devendo cumprir as 

exigências constantes desta Lei.  

§ 4º - O início da implantação ou ampliação de qualquer atividade ou instalação 

relacionada neste artigo sem a obtenção da Licença de Instalação e o descumprimento do 

disposto em seu parágrafo 3º implicará na imposição da multa máxima diária prevista na 

legislação estadual, retroativa à data em que se iniciou a infração, até a paralisação das 

atividades de implantação ou até que sejam sanadas as irregularidades  

* "§ 5º - A Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, com base em parecer 

técnico da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA - que conclua 

pela ausência de potencial e significativo dano ambiental, poderá dispensar, para as 

instalações e/ou atividades constantes nos incisos do caput, a elaboração do estudo de 

impacto ambiental, desde que a licença preveja as medidas necessárias à preservação e 

proteção do meio ambiente, aplicando-se o disposto neste parágrafo aos licenciamentos 

já concedidos, que tenham atendido aos seus termos". (Parágrafo acrescentado pela Lei 

nº 1912/91 )  

* "§ 6º - A critério da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, e segundo a 

Instrução Técnica que baixar em cada caso especifico, no caso de atividades minerárias, 

em função de sua natureza, peculiaridades, localização e porte, poderá ser exigida a 

apresentação de um único Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental - RIMA, abrangendo várias lavras, desde que as mesmas sejam 

vizinhas ou contíguas e causem impactos ambientais cumulativos a um mesmo 

ecossistema.  

* § 7º - Ainda no caso de atividades minerárias, em se tratando de mineral da Classe II, à 

critério da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, em função de sua 

natureza, porte, localização e peculiaridades, poderá a apresentação do Estudo de 

Impacto Ambiental - EIA, e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, ser 

substituída pela elaboração e apresentação de Plano de Controle Ambiental - PCA, que 

conterá os projetos executivos de minimização dos impactos ambientais avaliados na 

fase da Licença Prévia - LP - acompanhado dos demais documentos necessários, 

segundo diretrizes a serem estabelecidas em cada caso particular".  
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(Parágrafos acrescentados pela Lei nº 2535/96 ) 

Nota - Parágrafos renumerados para § 6º e § 7º em função da existência do § 5º 

acrescentado pela Lei 1912/91)  

Art. 2º - A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA orientará a 

realização de cada Estudo de Impacto Ambiental através de Instrução Técnica - IT 

específica, de forma a compatibilizá-lo com as peculiariades do projeto, as características 

ambientais da área e a magnitude dos impactos.  

Parágrafo único - Não serão aceitas inscrições de quem já possui imóvel próprio de 

qualquer natureza, sendo sumariamente canceladas aquelas que forem aceitas e que 

venham a ser constatadas estar neste caso.  

Art. 3º - O Relatório de Impacto Ambiental sintetizará, de forma objetiva, as informações 

constantes do Estudo de Impacto Ambiental, e será elaborado com linguagem corrente, 

adequada à compreensão por parte de representantes das comunidades atingidas.  

Art. 4º - O nome e a formação profissional de todos os técnicos responsáveis pela 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental deverão constar desse documento.  

Parágrafo único - Constatada a imperícia, sonegação de informações ou omissão de 

qualquer dos técnicos, a Fundação Estadual de Engenharia Meio Ambiente - FEEMA 

deverá comunicar imediatamente o fato ao Conselho Regional competente para apuração 

e aplicação das penalidades cabíveis.  

Art. 5º - O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 

serão acessíveis à consulta pública na sede da Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente - FEEMA e em local de fácil acesso nos Municípios diretamente atingidos 

pela implantação do projeto.  

§ 1º - O início da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e, após sua conclusão, os 

locais, horários e prazos em que os documentos a que se refere o caput deste artigo, bem 

como as convocações para as audiências públicas a que se refere o artigo 6º desta Lei, 

serão objeto de publicação no primeiro caderno de, no mínimo, 3 (três) jornais diários de 
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grande circulação em todo o Estado do Rio de Janeiro, sob o título "Estudo de Impacto 

Ambiental" ou "Audiência Pública".  

§ 2º - Os prazos para consulta pública não poderão ser inferiores a 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data de publicação a que se refere o § 1º deste artigo.  

§ 3º - As manifestações escritas encaminhadas à Fundação Estadual de Engenharia do 

Meio Ambiente - FEEMA até 10 (dez) dias após o término do período de consulta 

pública a que se refere o parágrafo anterior serão consideradas na elaboração do parecer 

técnico a ser encaminhado a Comissão Estadual de Controle do Meio Ambiente - CECA 

e anexadas ao processo de licenciamento.  

§ 4º - A Comissão de Controle do Meio Ambiente e de Defesa Civil da Assembléia 

Legislativa e a Curadoria de Justiça, além dos órgãos governamentais que manifestarem 

interesse até 15 (quinze) dias após a publicação do inicio da realização do Estudo de 

Impacto Ambiental - RIMA, à época de seu encaminhamento à Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA.  

Art. 6º - Objetivando esclarecer aspectos obscuros ou litigiosos relacionados aos 

impactos ambientais do projeto, serão realizadas audiências públicas antes da expedição 

da Licença Prévia, a critério da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, 

quando julgar conveniente para a proteção do interesse social e do patrimônio natural, ou 

sempre que solicitadas:  

a) por associações legalmente constituídas há mais de 1 (um) ano e que tenham entre 

seus objetivos a proteção do meio ambiente ou de interesses comunitários, direta ou 

indiretamente, atingidos pelo projeto;  

b) o curador do meio ambiente com atribuições na área do projeto;  

c) .............. VETADO ..............  

§ 1º - O prazo máximo para o encaminhamento do requerimento objetivando a realização 

de audiências públicas será coincidente com p prazo a que se refere o artigo 5º, parágrafo 

3º desta Lei.  
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§ 2º - Em função da localização geográfica da sede ou residência dos solicitantes e da 

complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo 

projeto e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.  

§ 3º - As audiências públicas serão realizadas em locais e horários compatíveis com as 

possibilidades de acesso das comunidades interessadas.  

§ 4º - A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA buscará 

estimular a participação das comunidades locais das audiências públicas através do envio 

de informações aos meios de comunicação e associações civis.  

§ 5º - Durante as audiências públicas será facultada a manifestação oral e escrita dos 

participantes.  

§ 6º - Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata sucinta, que será anexada à 

cópia do Relatório de Impacto Ambiental a que se refere o artigo 6º desta Lei.  

Art. 7º - Correrão por conta do proponente de projeto todas as despesas com:  

a) elaboração e reprodução do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 

Ambiental - RIMA;  

b) publicação em jornais a que se refere o artigo 5º, § 1º, desta Lei;  

c) análise e emissão de pareceres técnicas relativos ao Estudo de Impacto Ambiental;  

d) monitoragem.  

Parágrafo único - A critério da Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente -

FEEMA e do proponente ao projeto, e análise e a emissão dos pareceres a que se refere o 

item c deste artigo poderão ser contratadas diretamente com universidades públicas e 

instituições de pesquisa, sem que a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 

- FEEMA se obrigue a acolher os pareceres técnicos assim formulados.  

Art. 8º - Em todos os casos previstos no artigo 1º desta Lei, uma cópia das Licenças 

relativas ao Projeto de Estudo de Impacto Ambiental, do Relatório de Impacto Ambiental 
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e dos relatórios de monitoragem permanecerão acessíveis à consulta pública na

Biblioteca ou Centro de Documentação da Fundação Estadual de Engenharia do Meio 

Ambiente - FEEMA.  

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  

 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 1988  

W. MOREIRA FRANCO  
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