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RESUMO 
 

A pesquisa teve como objetivo analisar o funcionamento institucional, normativo e político do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro - CONEMA, de modo 
examinar de um lado, limites e possibilidades da participação sociopolítica em seu 
funcionamento e, de outro, seu papel face à promoção da Educação Ambiental formal e não-
formal. Caracterizando-se pela natureza qualitativa, de caráter teórico-empírico, na estratégia 
metodológica para investigação do fenômeno, a pesquisa lançou mão de levantamento 
documental e bibliográfico, observação, entrevistas e questionários. Como principais 
resultados da investigação, identificam-se que, apesar de instalado em 1987, o conselho 
realizou sua primeira reunião em 2007; o CONEMA estabelece grau de independência em 
relação às demais instâncias conselheiras – federal e municipal – mas a fragilidade na infra-
estrutura o impele a utilizar recursos materiais, operacionais e logísticos de uma Secretaria 
Estadual de governo, expondo-o, no mínimo, a certas vulnerabilidades, como por exemplo 
atuar com independência frente à essa secretaria. Os indicadores de presenças às reuniões do 
CONEMA expõem a fragilidade da participação, encontrando-se registros de Secretarias de 
governo que não compareceram a nenhuma reunião. Também se identifica pouca visibilidade 
social do conselho frente à sociedade. Conforme apreendido a Educação Ambiental não é 
tema transversalizado na administração pública, portanto dela se fala pouco no Conselho e não 
há indícios de sua prática, formal ou informalmente, nem como prática mitigatória. A Câmara 
Técnica de Educação Ambiental foi instalada, mas não conseguiu realizar nenhuma reunião. 
Dessa forma, acredita-se que a institucionalização do CONEMA como instrumento 
fortalecedor da democracia e da participação social na gestão das questões ligadas ao meio 
ambiente e promoção de desenvolvimento sustentável, supõe esforços ainda a serem 
investidos para superação dos desafios que se apresentam. 

 

 

Palavras-chave: Conselhos, democracia, participação, educação ambiental, meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

The research aimed at analyzing the institutional, normative and political operation of the 
Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (State Environment 
Council  of the State of Rio de Janeiro) - CONEMA, examining on the one hand, limits and 
possibilities of the social political participation in its operation and, on the other hand, its role 
in the promotion of formal and non-formal Environmental Education.  Characterized by 
qualitative nature, of theoretical and empirical feature, in the methodological strategy for the 
investigation of the phenomenon, the research did a document and bibliographical survey, 
made observation, interviews and questionnaires.  As main results of the investigation, it was 
identified that, in spite of being installed in 1987, the Council had its first meeting in 2007;  
the CONEMA established a degree of  independence in relation to the other counselor 
instances – federal and municipal – however the fragility in the infrastructure impels it to use 
material, operational and logistic resources of the Secretaria Estadual de Governo (State 
Secretariat), exposing it, at least, to certain vulnerabilities, such as for example act with 
independence in front of this Secretariat.  The indicators of the presence to CONEMA 
meetings expose the fragility of participation by finding registers of Secretarias de Governo 
(Government Secretariats) that did not attend any meetings.  It is also identified little social 
visibility of the Council in relation to society.  As understood, Environmental Education is not 
a transversed theme in the public administration, therefore little is spoken about it in the 
Council and there are no clues of its practice, neither formal or informal, nor as reduced 
practice.The Câmara Técnica de Educação Ambiental (Technical Chamber of Environmental 
Education) was installed, but did not accomplish any meetings.  This way, it is believed that 
the institutionalization of CONEMA as a strengthening instrument of democracy and social 
participation in the management of questions linked to the environment and promotion of 
sustainable development, assumes efforts still to be invested to overcome the challenges 
presented. 
 
 
KEY-WORDS:  Councils, democracy, participation, environmental education, environment, 
sustainable development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A redemocratização do país, consolidada na década de 1980, tem como um dos 

principais emblemas a promulgação da Constituição Federal de 1988. Decorrendo desse 

processo, desencadeia-se a descentralização administrativa, municípios são elevados à 

condição de ente federado e alavanca-se a discussão sobre participação social e participação 

política. Relevam-se os debates políticos nas diversas áreas das políticas públicas e os 

processos de criação e difusão de Conselhos são acelerados. 

Assumindo formatos e funções diversas, amparados por ampla base legal, compostos 

por representantes do poder público, sociedade civil e setores empresariais, em meio a 

processos de descentralização e desconcentração da gestão ambiental, instalam-se pelo país os 

Conselhos de Meio Ambiente (CMA), consolidando condições à atuação dos estados e 

municípios na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal 

6.938.81, que também criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do qual 

fazem parte os Conselhos de Meio Ambiente, nas dimensões federal, Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), no caso do Rio de Janeiro, o Conselho de Meio Ambiente do 

Estado do Rio de Janeiro (CONEMA) e Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do 

Rio de Janeiro (CONSEMAC).  

A institucionalização da participação sociopolítica emerge modelada pelo ideário 

democrático e orientada pela constituição de instituições e instâncias sociais que facultam a 

participação dos cidadãos em decisões públicas, já nas práticas de uma nova concepção de 

Estado e políticas públicas.  

Conformando-se como espaços de possível participação cidadã responsável, os 

Conselhos de Meio Ambiente articulam-se em torno da preservação desse bem comum que é 

o meio ambiente, considerando possibilidades de influenciar na estruturação de políticas, 

conceitos e práticas relativos ao desenvolvimento sustentável.  

O ideário democrático entende a democracia participativa como possibilidade de 

intervenção transformadora da prática diária, das organizações e movimentos sociais da 

sociedade civil, em regime de autonomia e independência do Estado e partidos políticos. A 

Carta Magna nacional de 1988, ao acatar no Art. 1 “todo poder emana do povo, que o exerce 



14 
 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, admite 

concomitância das práticas democráticas representativas e participativas.  

Ilusório, entretanto, imaginar este espaço de funcionamento dos conselhos, no caso 

específico o CONEMA, como isento de conflitos ou impasses. Ao contrário, são tensos, já que 

múltiplos e diversificados interesses se contatam e podem entrar em disputa, haja vista a 

assertiva de que “a democracia que se consolida não é a democracia do Brasil do século 21, 

mas do mundo do século 21, é uma democracia sem direitos, é uma democracia na qual a 

economia blindou todos os elementos de definição estratégica do país”1 (FONTES, 2009).  

Portanto, esse espaço possibilita colocar em contato órgãos públicos, setores 

empresariais, políticos, organizações da sociedade civil e cidadãos no debate em busca de 

soluções para o uso dos recursos naturais de forma responsável e conseqüente e recuperação 

dos danos ambientais, quando causados e se possível. Caracteriza-se, dessa forma, como 

espaço democrático, educacional e de convivência entre setores sociais plurais, representando 

interesses diversos, produzindo cooperação social, favorecendo desempenho e 

responsabilidade do governo.  

Para Montaño (2007), as mudanças ocorridas e em processo, contrariamente, referem 

de alguma maneira à perda de direitos de cidadania com conseqüente mercantilização e 

filantropização da “questão social”. Isto, para o autor, marca o campo social da atualidade, 

porque a reforma do Estado e a emergência do Estado mínimo, um dos pilares basais do 

neoliberalismo, articulada com o projeto de liberação, desimpedimento e desregulamentação 

da acumulação de capital, suprime a legitimação sistêmica do controle social da “lógica 

democrática”, passando para a esfera da lógica do mercado. Dessa forma, os Conselhos 

funcionariam como arranjos democráticos, legitimadores da supressão de direitos e da 

terceirização do Estado. 

A Constituição Federal de 1988 ao recepcionar a Lei 6.938 de 1981 e ao incorporar 

no Capítulo VI, dedicado ao meio ambiente, os conceitos de desenvolvimento sustentável e 

meio ambiente como bem comum, implica, então, o sujeito social. Conforme a Carta Magna, 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações”.  

Acrescenta ainda que, para assegurar a efetivação desse direito caberá ao Poder 

Público, entre outras providências, promover a Educação Ambiental (EA) em todos os níveis 

                                                 
1 Entrevista concedida pela Professora Dra. Virginia Fontes à revista Caros Amigos, em set. 2009. 
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de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), instituída pela Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, por sua vez, 

não estabeleceu nenhuma disposição sobre EA e sequer a cita expressamente. 

A respeito, afirma Balaban (2006, p. 29):   

A partir da promulgação da Constituição Federal (CF) de 1998, têm-se 
verificado no Brasil a adoção de práticas sob a perspectiva de democracia 
representativa e participativa, incorporando a participação das comunidades 
na gestão das políticas públicas. Para que a sociedade exercesse as funções 
de fiscalização, monitoramento, acompanhamento e avaliação de resultados 
das ações executadas pelos entes da federação, foi necessária a 
institucionalização de órgãos colegiados deliberativos, representativos da 
sociedade, de caráter permanente. Surgiram, então, os conselhos 
configurados como espaços públicos de articulação entre governo e 
sociedade. 
 

A partir de premissas constitucionais instalam-se os conselhos, em níveis municipal, 

estadual e federal, referentes aos diversos tipos de políticas públicas. Neste cenário, portanto, 

a participação sócio-institucional, via conselhos, amplia-se no país. 

De acordo com dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais da Diretoria 

de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais (IBGE, 2009) dos 5.565 

municípios brasileiros, 4.705 (85%) já constituíram estrutura na área de meio ambiente por 

caracterização do órgão gestor. Destes, 1.124 (24%) possuem secretaria municipal exclusiva; 

2.470 (52%) têm secretaria municipal em conjunto com outras políticas; 752 (16%) setor 

subordinado a outra secretaria; 321 (7%) setor ligado diretamente à chefia do executivo; 38 

(0,8%) vinculado a órgãos da administração indireta e 860 (18%) não possuem estrutura 

específica. A análise dos dados identifica que do universo dos municípios que possuem 

estrutura na área de meio ambiente, 76% dessas estruturas vinculam-se diretamente às 

estruturas governamentais.  

Conforme cadastro do CONAMA, em todos os estados da federação encontram-se 

instalados Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, conforme atos e datas expostas no quadro 

a seguir. 

Quadro 1: Conselhos Estaduais do Meio Ambiente e atos de institucionalização.  

UF NOME ATO DATA 
AC Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia Lei 21.01.1992 
AL Conselho Estadual de Proteção Ambiental Lei 03.05.1978 

AM Conselho Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável Lei 31.01.2003 

AP Conselho Estadual de Meio Ambiente Decreto 07.11.1990 
BA Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 04.10.1973 
CE Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 28.12.1987 
DF Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal Lei 13.09.1989 
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ES Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 16.06.1999 
GO Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 05.07.1987 
MA Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 08.04.1992 
MG Conselho Estadual de Política Ambiental Lei 29.12.1987 
MS Controle Estadual de Controle Ambiental Lei 09.07.2001 
MT Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 21.11.1995 
PA Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 20.11.1990 
PB Conselho de Proteção Ambiental Lei 16.12.1981 
PE Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 03.11.1991 
PI Conselho Estadual de Meio Ambiente Decreto s/d 
PR Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 30.11.1984 
RJ Conselho Estadual de Meio Ambiente Decreto 05.06.1987 
RN Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 

complementar 26.01.1996 

RO Conselho Estadual de Proteção Ambiental Decreto 1997 
RR Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia Lei 

complementar 09.09.2003 

RS Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 27.12.1994 
SC Conselho Estadual de Meio Ambiente Decreto 30.07.1975 
SE Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 22.11.1991 
SP Conselho Estadual de Meio Ambiente Decreto 26.04.1983 
TO Conselho Estadual de Meio Ambiente Lei 20.01.1991 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2009. 

Legitimados pela Constituição Federal de 1988, os Conselhos expressam a 

possibilidade da intervenção participativa da sociedade civil junto à sociedade política. De 4 

de outubro de 1973, data em que foi instituído o primeiro conselho estadual de meio ambiente, 

na Bahia, até 28 de dezembro de 1987, instituição do Conselho Estadual de Meio Ambiente do 

Ceará, período anterior à promulgação da Constituição de 1988, foram instalados no país 10 

Conselhos Estaduais de Meio Ambiente (37% do total de Conselhos). Posteriormente à 

Constituição foram instalados 16 Conselhos Estaduais de Meio Ambiente (59% do total de 

Conselhos), sendo o último o do estado de Roraima. Todos os estados possuem conselhos 

instalados. Como podemos verificar no Quadro 1, 19 (71%) dos conselhos foram instalados 

por meio de leis, 6 (22%) por decretos e 2 (7%) por meio de lei complementar. 

Entretanto, são inúmeros os exemplos de movimentos pela participação social que 

foram rechaçados na história do desenvolvimento da sociedade brasileira, marcada em seu 

percurso histórico pela debilidade da tradição democrática. Em meio a esses movimentos,  

Konder (2003) aponta a Insurreição Pernambucana (1817), a Revolta Praieira (Recife, 1848), 

a Revolta da Chibata (Rio de Janeiro, 1910), o 1º Congresso Operário Brasileiro (Rio de 

Janeiro, 1906), a Greve dos 300 mil (São Paulo, 1953) e o Congresso Nacional Camponês 

(Belo Horizonte, 1963). 

Assim, apresenta-se o CONEMA, órgão colegiado, deliberativo e consultivo, 

vinculado estruturalmente à Secretaria de Estado de Ambiente (SEA), que tem por finalidade 
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liberar sobre as diretrizes da Política Estadual de Meio Ambiente e sua aplicação pela SEA e 

demais instituições nele representadas, bem como orientar o Governo do Estado na gestão do 

meio ambiente.  

Ilustrando a questão, traz-se pesquisa desenvolvida por Castro (2003) que, em estudo 

de natureza qualitativa, analisou processo de criação, implantação e funcionamento do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de São Paulo 

(CADES), no período de 1994 a 1999, investigando se os membros do conselho 

consideravam-se preparados para exercerem o papel de conselheiros. Em adição, a pesquisa 

refletiu sobre atuação dos Conselheiros no CADES e participação da sociedade civil e do 

governo, propondo a educação ambiental como forma de promoção de conhecimento e 

formação de atitudes e habilidades condutoras à ação transformadora, consequentemente 

maior participação da população na criação e implementação de políticas públicas e 

organização para exercício da cidadania. 

De fato, a sociedade quando organizada sob forma de associações, redes, organizações 

não governamentais, tende fortalecer os laços entre múltiplos sujeitos sociais, ampliando por 

vias de conseqüências espaço à participação popular. Entretanto, segundo Nogueira (1997), 

práticas clientelistas, fisiológicas e corporativas, ao contrário, levam à desmobilização social e 

deterioração do próprio exercício da cidadania, o que implicaria, no caso, a eficiência do 

Conselho em sua localidade. 

Mesmo considerando o ainda reduzido quantitativo de trabalhos focalizando 

Conselhos de Meio Ambiente, aspectos relativos à qualidade da participação e possibilidades 

de resolução de demandas relativas ao meio ambiente através intervenção dos conselhos são 

pontos que se apresentam como focalizações relevantes, assim como dificuldades 

experimentadas pelos conselhos, notadamente as relacionadas à participação, funcionamento e 

institucionalidade. 

Frente aos pontos até aqui expostos, compreende-se a relevância e importância que a 

presente pesquisa assume e, mesmo considerando o ainda reduzido quantitativo de estudos 

sobre os Conselhos de Meio Ambiente, estes insinuam-se como via social de expressão 

democrática e lócus social relevante à questão da construção de sustentabilidade, a partir de 

um nova dimensão do exercício da cidadania. 

A presente pesquisa desenvolveu-se junto ao Conselho de Meio Ambiente do Estado 

do Rio de Janeiro – CONEMA, caracterizando-se como investigação de natureza qualitativa, 

de caráter teórico-empírico e, conforme Alves-Mazzotti (1998, p.163), “as pesquisas 
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qualitativas são caracterizadamente multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade de 

procedimentos e instrumentos de coleta de dados”. 

Considerando a complexidade do fenômeno pesquisado, lançou-se mão de quatro 

técnicas fundamentais para coleta de dados: na fase inicial, estudos exploratórios, análise 

documental e aplicação de questionários; na fase de maior aprofundamento da investigação, 

realização de entrevistas e observações. 

 De acordo com Goldenberg (2007, p. 53):  

Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o 
objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos. Estes dados 
não são padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando o pesquisador 
a ter flexibilidade e criatividade no momento de coletá-los e analisá-los. 
 

Recorrendo a Alves-Mazzotti (1998), as pesquisas qualitativas pela diversidade e 

flexibilidade não admitem regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama de casos e, em 

função dos objetivos da presente pesquisa, estabeleceram-se as técnicas mencionadas.      

Considerando relações que estabelecem dados e fatos constituintes do campo de 

pesquisa, tornou-se necessária atenção no rumo e direção dos procedimentos operacionais 

considerando que “a sensação de dominar profundamente o seu objeto de estudo faz o 

pesquisador esquecer que somente uma parte bem reduzida da totalidade está representada nos 

dados” (GOLDENBERG, 2007, p. 59). 

A análise documental subsidiou a pesquisa nas duas fases de seu desenvolvimento. 

Na primeira fase consistindo revisão bibliográfica pertinente e necessária e análise de 

documentos legislativos (ordenamento jurídico referente ao CONEMA). Na segunda fase, 

consideraram-se publicações impressas, visando a conferência e complementação dos dados 

obtidos por meio das técnicas questionários, entrevistas e observações, privilegiando-se 

documentos relativos ao poder executivo estadual, apontadores da criação do CONEMA, seus 

estatutos internos e atas das reuniões ordinárias e extraordinárias e resoluções , realizadas no 

período de 1987, ano da criação do CONEMA,  e 2009, ano da realização da 17ª reunião do 

CONEMA. 

Relativamente aos questionários, utilizou-se itens do tipo “semi-estruturados” com 

prevalência de questões fechadas, que orientaram a elaboração das entrevistas. De acordo com 

Laville; Dionne (1999, p. 336) o “questionário é a técnica de coleta de informações através da 

qual o pesquisador recolhe o testemunho de participantes, interrogando-os por escrito”. 

Foram aplicados questionários durante as fases dos estudos exploratórios e na fase 

mais aprofundada da pesquisa, presencialmente, junto aos conselheiros do CONEMA, 
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tomados por alvo de estudo, visando levantar dados acerca do conjunto de questões pelas 

quais a pesquisa se orientou. 

Além de apresentar a vantagem de consumir reduzidos recursos financeiros, a 

aplicação de questionários se justificou na medida em que possibilitou, por um lado, maior 

controle sobre “confidencialidade” dos dados coletados e, por outro, o aumento da 

confiabilidade, vez que todos os respondentes foram informados e concordaram com a forma 

do preenchimento pelo pesquisador, registrando na íntegra as falas dos entrevistados. 

Posteriormente, os registros eram repetidos para o entrevistado, buscando-se consenso quanto 

ao registro das respostas. 

O uso de questionários assegurou, ainda, uniformização na pesquisa – quanto mais 

estruturado o questionário, maior uniformização - o que, de acordo com Laville; Dionne 

(1999), facilita a comparação e compilação das respostas escolhidas e permite recorrer ao 

aparelho estatístico, se necessário, quando chega o momento da análise. Conforme Hill; Hill 

(2005, p. 84), a elaboração de um bom questionário, dentre outras exigências, implica na 

listagem das variáveis da pesquisa, incluindo as características dos casos, na especificação do 

número de perguntas para aferição de cada uma das variáveis, na formulação de uma versão 

inicial para cada pergunta e na decisão quanto às técnicas estatísticas para testagem de 

hipótese. 

Para Goldenberg (2007) são vantagens do questionário: 

1. Menos dispendioso; 

2. Exige menor habilidade para aplicação; 

3. Pode ser enviado pelo correio ou entregue em mãos; 

4. Pode ser aplicado a um grande número de pessoas ao mesmo tempo; 

5. As frases padronizadas garantem maior uniformidade para a mensuração; 

6. Os pesquisados se sentem mais livres para exprimir opiniões que temem ser 

desaprovadas ou que poderiam colocá-los em dificuldades; 

7. Menor pressão para uma resposta imediata, o pesquisado pode pensar com 

calma. 

Quanto às entrevistas, foram realizadas quatro, individuais, sendo entrevistados os 

representantes da Federação das Associações dos Moradores do Rio de Janeiro (FAMERJ), 

Federação das Associações das Favelas do Estado do Rio de Janeiro (FAFERJ), Secretaria de 

Estado de Educação (SEEDUC) e Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro (OAB). Utilizou-

se como técnica a entrevista mista, desenvolvendo-se da “estruturação” à “semi estruturação”. 
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No momento da entrevista semi-estruturada, pretendeu-se que, mediante a introdução 

do tema da pesquisa, o sujeito tivesse maior liberdade de fala, enquanto que no  momento  

estruturada, objetivou-se explorar questões específicas que demarcavam o escopo da 

investigação, eventualmente algum ponto identificado durante as reuniões assistidas. De 

acordo com Turato (2003, p. 309), a entrevista é “encontro interpessoal estabelecido para 

obtenção de informações verbais ou escritas, sendo instrumento para conhecimento, para 

assistência ou pesquisa”.  

Quanto à observação direta houve a possibilidade de contato pessoal e estreito com o 

fenômeno sob investigação e os sujeitos que o conformam. De acordo com Rizzini (1999),  

“observação cuidadosa de fatos e comportamentos proporciona dados não verbais 

relacionados com o tema de estudo”.  

Assim sendo, buscou-se acompanhar reuniões do CONEMA, ocasiões em que se 

agendaram entrevistas e aplicou-se questionários. Realizaram-se observações diretas, do tipo 

não-estruturada ou assistemática, tipo de observação mais praticada, na qual os 

comportamentos a serem observados não são predeterminados, mas relatados da forma como 

se dão. Não se identifica nenhuma desvantagem da observação no contexto das pesquisas 

qualitativas, vez que as mesmas privilegiam múltiplas formas de coleta de dados  (ALVES-

MAZZOTTI, 1998). 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar o funcionamento institucional, 

normativo e político do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro - 

CONEMA, de modo examinar de um lado, limites e possibilidades da participação 

sociopolítica em seu funcionamento e, de outro, seu papel face à promoção da Educação 

Ambiental formal e não-formal. 

Considerando múltiplas dimensões que revestem o tema, algumas problematizações 

apresentam-se: é possível uma organização social como CONEMA, que se estrutura e 

organiza a partir de uma formalização do poder público, penetrar a sociedade política e 

contrariar interesses da produção e consumo, levando em consideração interesses e práticas 

preservacionistas e conceitos referentes ao desenvolvimento sustentável? A atuação do 

Conselho do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro orienta-se por alguma das posições 

paradigmáticas do desenvolvimento sustentável (desenvolvimentista, mercadológico-

ambiental ou equidade)?  A constituição do CONEMA reflete, de fato, evolução das práticas 

democráticas, com a representação popular podendo interferir na promoção da justiça 

ambiental, por exemplo, ou esse Conselho apresenta-se como organização de fachada, 

legitimando práticas degradadoras do meio ambiente?  O Conselho de Meio Ambiente do 
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Estado do Rio de Janeiro articula-se com outras instâncias sociais na promoção da educação 

ambiental?  

Visando alcance desses objetivos foram desenvolvidas as seguintes etapas de 

pesquisa:  

Identificação do ordenamento jurídico que regulamenta a criação e o funcionamento 

do CONEMA, apontando o grau de autonomia/dependência formal dessa instância estadual 

em relação aos demais entes federados; 

Identificação da composição e representação da sociedade civil e política no 

CONEMA, tomando por base os critérios que servem à escolha e à indicação dos seus 

membros; 

Realização de inventário sobre posicionamentos dos membros do CONEMA no 

tocante à noção de desenvolvimento sustentável e, em especial, de Educação Ambiental 

(formal e não formal), de forma identificar potencialidades de contribuições futuras para o 

desenvolvimento de consciência ambiental em torno dos problemas locais.  

Identificação de ações (programas, projetos ou ações isoladas) do CONEMA voltadas 

à capacitação dos conselheiros em torno das questões ambientais locais. 

No desenvolvimento da pesquisa assistiu-se à 16ª Reunião do CONEMA, em 

novembro de 2009. Na ocasião, ao final da atividade, sob licença e autorização do 

Coordenador do encontro, foram distribuídos aos conselheiros o questionário “Sondagem de 

Concepções” (ANEXO B), que investigou posição individual dos respondentes, através de 

escolha forçada, frente às três principais concepções (desenvolvimentista, 

mercadologicoambiental e equidade) de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e 

Educação Ambiental. Os participantes foram orientados quando à espontaneidade das 

respostas e devolução e, dos 11 questionários distribuídos, 10 foram devolvidos. 

Outra etapa consistiu de análise documental, onde foram examinados conteúdos dos 

Decretos 9.991 de 5 de junho de 1987, 10.334 de 11 de setembro de 1987, 12.687 de 16 de 

fevereiro de 1989, 17.907 de 13 de outubro de 1992, 18.496 de 26 de janeiro de 1993, 28.615 

de 15 de junho de 2001, 40.486 de 1 de janeiro de 2007 e 40.744 de 25 de abril de 2007, além 

da documentação disponível no site da Secretaria de Estado de Ambiente (SEA). Foram 

analisadas 15 (quinze) resoluções emitidas pelo CONEMA, ocorridas entre 7 de outubro de 

2008 e 10 de junho de 2009 e atas das 17 (dezessete) reuniões realizadas pelo CONEMA, a 

primeira em 25 de maio de 2007 e a última em 17 de dezembro de 2009. O objetivo da análise 
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de conteúdo foi promover inventário de repertório semântico, focalizando principalmente as 

categorias educação ambiental, desenvolvimento sustentável, educação formal, educação não 

formal.  

Como dito anteriormente, realizaram-se 4 entrevistas, sendo que encontravam-se 

programados encontros com representantes da Federação das Associações das Favelas do 

Estado do Rio de Janeiro (FAFERJ), Federação das Associações de Moradores do Estado do 

Rio de Janeiro (FAMERJ), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Federação das Indústrias 

do Rio de Janeiro (FIRJAN), Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e 

Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC). No entanto foram realizadas entrevistas com os 

representantes das seguintes instituições: FAFERJ, FAMERJ, OAB e SEEDUC. Foram 

remetidos e-mails para os representantes da FIRJAN e ALERJ. 

Na produção e desenvolvimento da base argumentativa sobre a qual se estrutura, o 

trabalho recorre a autores e saberes de campos disciplinares diversos, notadamente da 

economia, política, geografia, educação e educação ambiental, e articula sua estruturação 

considerando as matrizes do desenvolvimento sustentável, discussão sobre centralização e 

descentralização da gestão ambiental no processo sóciopolítico da história recente do país, 

implicando a participação social nos Conselhos de Meio Ambiente. Considera ainda a 

degradação ambiental e os eventos mobilizadores da educação ambiental nos ambientes 

nacionais e locais, investindo no estudo e pesquisa do Conselho de Meio Ambiente do Estado 

do Rio de Janeiro.  

Além desta introdução, o trabalho estrutura-se e se desenvolve em três principais 

momentos, a saber: inicialmente, buscando tramar base conceitual, considerando a respeito 

das transformações ocorridas nas três últimas décadas do século passado, nos campos social, 

econômico, político e cultural, principalmente as decorrentes da crise do petróleo e que 

redundaram em alterações profundas nos hábitos de consumo, em processos de trabalho, 

acarretando impactos sobre meio ambiente, ameaçando sobremaneira a condição ambiental. 

Discute as matrizes da sustentabilidade e desenvolvimento: desenvolvimentista, 

mercadológico-ambiental e equidade, superpondo a essa discussão os processos de 

centralização, descentralização, decorrentes da redemocratização do país e a emergência na 

cena social dos Conselhos de Meio Ambiente como possibilidade relacional e dialógica entre 

Estado, sociedade política e sociedade civil. Considera, também, que essa institucionalidade, 

função dessa nova esfera pública não-estatal, demanda práticas sociais participativas, o que 

não se apresenta como tradição da história da sociedade. Provoca, ainda, esse momento, a 
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discussão sobre a educação ambiental como prática necessária à possibilidade de se constituir 

bases à sustentabilidade ambiental. No momento seguinte examina questões específicas do 

CONEMA, tais como gênese, desenvolvimento, aspectos históricos, estruturais, atas de 

reunião e resoluções para, finalmente, tecer considerações finais e observações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 TEXTOS E CONTEXTOS: FORMAÇÃO DA SUSTENTAÇÃO CONCEITUAL. 
 

 

2.1 MATRIZES DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: historicidade e 
determinações.  
 

 

As três últimas décadas do século XX foram marcadas por profundas transformações 

no campo social, econômico, político, cultural. A ordem econômica internacional, pós-crise 

1973, estabelece novas configurações no mundo da produção e divisão internacional do 

trabalho, como diz Harvey (1998, p. 117), “uma transição no regime de acumulação e no 

modo de regulamentação social e política a ele associado”. 

Até então, com base numa ampla difusão do modelo fordista-taylorista de 

organização da produção, mas que modelou também a organização dos modelos sociais 

ocidentais observou-se o desabrochar das sociedades de consumo de massa, com altas taxas de 

produtividade, bem como elevação dos padrões salariais, o que impulsiona o consumo. No 

período de 1950 a 1973, o crescimento anual da produtividade do trabalhador do ocidente 

europeu foi de 4,7% e as palavras-chave nas organizações industriais eram especialização, 

padronização, elevação dos volumes de produção (LIPOVETSKY, 2007). 

No pós-crise, buscando recomposição das margens de lucro e rentabilidade, 

corroídos, um grande conjunto de mudanças foi articulado pelo modo de produção e são fartos 

os sinais de modificações profundas em processos de trabalho, hábitos de consumo, 

configurações geográficas e geopolíticas, poderes e práticas do Estado. Considerando 

conseqüências dessas transformações, ainda cabem avaliações e cogitações a respeito do 

quanto as dinâmicas sociais e inter-societárias foram e ainda estão sendo impactadas. Este 

período põe fim a dois grandes paradigmas, ou dois grandes mitos: o da natureza intocada e o 

da utilização ilimitada dos recursos naturais. 

 Para Harvey (1998), o colapso do sistema, a partir de 1973, iniciou um período de 

rápidas mudanças, fluidez, impermanência, e, em decorrência, incerteza. A apropriação rápida 

pelo modo de produção das descobertas das ciências e tecnologia acelerou processos de 

mudanças, impactando diretamente seu funcionamento e padrões de consumo. Ainda, de 

acordo com Harvey (op. cit.), o mercado de trabalho passou por radicais transformações, 

dentre outras, a imposição de contratos de trabalhos mais flexíveis, aumentando o 

deslocamento de massas de trabalhadores para a periferia das relações de trabalho, num claro 

aproveitamento pelo capital da fragilidade sindical.  
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O poder das empresas, objeto de considerações da Organização das Nações Unidas 

(ONU) que estabeleceu em 1974 o Centro das Nações Unidas para Corporações 

Transnacionais (UNCTC), já registrava, onze anos depois, que as 350 maiores empresas, 

metade sediada nos Estados Unidos da América (EUA), vendiam US$ 2,7 trilhões (valores de 

2007), o equivalente a 1/3 do peso das economias industriais capitalistas. O UNCTC foi 

extinto em 1993 (WOODIWISS, 2007 apud GUIMARÃES; ALMEIDA, 2008). 

Foi um período de transformações rápidas, culminando com o avanço das forças de 

mercado na última década do século XX, quando se pôde considerar que o processo de 

reformas em curso, em nível internacional, foi sendo aos poucos denominado como 

“globalização” e, em nível nacional, como neoliberalismo. São termos caracterizados pela 

imprecisão, mas entendidos pela vulgata de economia como associados aos processos de 

liberalização comercial e reforma do Estado, visando alcançar ao que se convencionou chamar 

de Estado mínimo (GUIMARÃES; ALMEIDA, 2008). 

Hobsbawn (1995, p. 24), comparando o século XX a um triplo sanduíche histórico 

formado por catástrofe, ouro e crise, afirma que “talvez a característica mais importante do 

fim do século XX seja a tensão entre esse processo de globalização cada vez mais acelerado e 

a incapacidade conjunta das instituições públicas e do comportamento coletivo dos seres 

humanos de se acomodarem a ele.” 

De acordo com Soares (2000, p. 20): 

O esgotamento, nos anos 70, do longo ciclo de acumulação iniciado no pós-
guerra, caracterizado pelo declínio das taxas de crescimento e posterior crise 
das economias centrais, deslanchou um profundo processo de reestruturação 
tecnológica e produtiva nos países industrializados e a emergência do 
processo de globalização, que se intensificaria nas décadas seguintes. Pela 
primeira vez na história, todas as formas de capital atingiram uma escala 
global no seu processo de circulação, o que causou uma deterioração do 
controle dos Estados nacionais e instituições multilaterais sobre variáveis 
importantes, como o fluxo de capitais financeiros e produtivos e sobre o 
próprio mercado. 
 

Para Harvey (1998), são marcantes os indícios de modificações radicais em processos 

de trabalho, hábitos de consumo, configurações, ambiências geográficas e resultantes mais 

específicos, como impactos sobre meio ambiente, e danos às sociedades, principalmente aos 

moradores das periferias das cidades, trabalhadores expelidos da centralidade das relações de 

trabalho, o que é ratificado por Acselrad (1992, p. 21) na afirmativa de que “problemas 

ambientais são a manifestação de um conflito entre interesses privados e bem coletivo”.  

 Paradoxalmente, com a crescente integração dos mercados e mundialização da 

produção e consumo (CHESNAIS, 1996), encontramos, por um lado, países com aumento da 
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parcela dos incluídos no consumo de massa e, por outro, o crescimento do número de 

excluídos do mercado de trabalho. Ambos os casos acarretam impactos no meio ambiente, 

pelo efeito do consumismo ou pelo fato de que os excluídos passarem a subsistir consumindo 

recursos naturais, causando grande impacto no meio ambiente (DELUIZ; NOVICKI, 2004). 

Ao examinar este paradoxo, Gonçalves (2004, p.31) ressalta que: 

Quando se sabe que 20% dos habitantes mais ricos do planeta consomem 
cerca de 80% da matéria-prima e energia produzida anualmente, vemo-nos 
diante de um modelo limite. Afinal seriam necessários cinco planetas para 
oferecermos a todos os habitantes da Terra o atual estilo de vida que, vivido 
pelos ricos dos países ricos e pelos ricos dos países pobres, em boa parte é 
pretendido por aqueles que não participam esse estilo de vida. 

 
Degradação ambiental e crise da sociedade do trabalho encontram-se implicadas pelo 

modo de produção capitalista, que busca consolidação hegemônica como principal regulador 

nas cenas sociais. Os processos aplicados e constituintes do modo de produção utilizam 

recursos da natureza, quase sempre obedecendo às necessidades de sua própria manutenção e 

reprodução, mesmo que desrespeitando o tempo necessário para que o ciclo regenerativo 

natural produza seus resultados, o que através dos tempos acarretou danos, alguns 

irreparáveis. 

De acordo com Mooney (2002), além das erosões produzidas no meio ambiente e na 

cultura, decorrem erosões profundas nos direitos humanos, na equidade. Aponta que as selvas 

estão desaparecendo a um ritmo de 1% ao ano, o consumo de água doce é quase o dobro de 

sua renovação anual, a destruição dos solos ocorre pelo menos 13 vezes mais rapidamente do 

que o tempo necessário à recuperação, o direito de usar e desenvolver a diversidade está sendo 

erodido pela propriedade intelectual e pelo controle dos governos pelas empresas e, o mais 

trágico, junto à erosão do conhecimento há uma erosão da consciência social e da esperança. 

Conforme aponta Gonçalves (op. cit.), o modelo de ação informado pela 

racionalidade instrumental, ao se expandir pelo mundo promoveu distribuição muito desigual 

de seus benefícios (cerca de 20% da população planetária) e prejuízos (para os 80% restantes), 

o que, no limite, coloca em risco o planeta.  

Para Loureiro (2007, p.16): 

Nunca é demais lembrar algumas das conseqüências de tal processo. No 
contexto das desigualdades entre classes e grupos sociais internas a cada país 
e relativas ao conjunto dos países, sozinho, os EUA são responsáveis por 
30% de todo o consumo mundial, enquanto a África (um continente inteiro 
com mais do que o triplo da população norte-americana!) representa apenas 
1% do PIB e 5% do consumo mundiais e 3% do total de emissões de gases 
responsáveis pelo aquecimento global, com mais da metade da população 



27 
 

vivendo abaixo da linha da pobreza e um processo de degradação difícil de 
ser revertido. 
 

O advento do ambientalismo, após os anos de 1960, conscientizou a respeito dos 

riscos ameaçadores à planetaridade, regionalidades, nacionalidades e localidades. Gadotti 

(2000) afirma que, pela primeira vez na história da humanidade, toda a vida do planeta pode 

ser destruída, não por efeito de armas, mas por descontrole da produção industrial e da forma 

como se tramam os elementos desse processo, não há limites entre modo de produção e modo 

de destruição. 

Como possibilidade de resposta ao violento quadro da exclusão social, propõe-se 

diferentes modelos de desenvolvimento, o incluindo o ambientalmente sustentável e, de 

acordo com Mészáros (2001, p. 1),  

Se o desenvolvimento no futuro não é o desenvolvimento sustentável não 
existirá nenhum desenvolvimento significativo, não importando o quanto ele 
é urgente; apenas tentativas frustradas para realizar a quadratura do círculo, 
como as realizadas nas últimas décadas, marcadas por ainda maiores 
inapreensíveis teorias e práticas de “modernização”, condescendentemente 
prescritas para o chamado Terceiro Mundo pelos porta-vozes das antigas 
potências coloniais. Como corolário temos que a busca do desenvolvimento 
sustentável é inseparável da progressiva realização da igualdade substantiva. 
 

Gadotti (2008) aponta que o conceito de desenvolvimento sustentável foi utilizado 

pela primeira vez em 1979 pela ONU, indicando que o desenvolvimento poderia ser um 

processo integral, incluindo dimensões culturais, éticas, políticas, sociais, ambientais e não 

somente as econômicas. As críticas ao conceito de desenvolvimento sustentável e à idéia da 

sustentabilidade provém, em grande monta, do ambientalismo, que, na maioria das vezes, trata 

em separado as questões sociais das ambientais. Como se sabe, o movimento conservacionista 

surgiu como tentativa elitista dos países ricos de reservar grandes extensões naturais para 

serem preservadas ao lazer e contemplação dos mais abastados (idem). Entretanto, mesmo 

diante das ambigüidades, o conceito de desenvolvimento sustentável, quando criticamente 

observado, carrega componente educativo relevante, visto que preservação depende de 

formação de consciência ecológica e essa construção depende da educação. 

A primeira concepção de desenvolvimento sustentável foi proclamada pela Comissão 

Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas 

(CMMAD), em 1988, e diz que “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

às suas próprias necessidades”. De acordo com Acselrad e Leroy (1999 apud DELUIZ, 

NOVICKI, 2004), esta concepção desenvolvimentista, originária no interior do Estado e 
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empresariado, reiterada pela Agenda 21, considera a noção de sustentabilidade alicerçada por 

uma visão econômica dos sistemas biológicos sem, entretanto, comprometer o capital natural. 

A estratégia busca conjugar crescimento com progresso técnico, mas sem restrições ao ritmo 

da acumulação capitalista. Importante perceber o princípio de incompatibilidade que existe 

entre sustentabilidade e capitalismo e essa contradição de base pode tornar-se inviabilizadora 

da idéia de desenvolvimento sustentável. 

O modo de produção capitalista retirou das indústrias suas bases nacionais e a 

utilização de matérias primas autóctones; o consumo, por sua vez, também deixa de ser 

confinado a certa região e assume a dimensão da globalidade. Segundo Engels e Marx (2005, 

p. 69): 

A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os 
instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção, 
portanto todo o conjunto das relações sociais. A conservação inalterada do 
antigo modo de produção era, ao contrário, a primeira condição de existência 
de todas as classes industriais anteriores. O contínuo revolucionamento 
(Umwälzung) da produção, o abalo constante de todas as condições sociais, a 
incerteza e a agitação eternas distinguem a época burguesa de todas as 
precedentes. Todas as relações fixas e cristalizadas, com seu séquito de 
crenças e opiniões tornadas veneráveis pelo tempo, são dissolvidas, e as 
novas envelhecem antes mesmo de se consolidarem. Tudo o que é sólido e 
estável se volatiliza, tudo o que é sagrado é profanado, e os homens são 
finalmente obrigados a encarar com sobriedade e sem ilusões suas posições 
na vida, suas relações recíprocas. 
 

O modo capitalista de produção, em seu desenvolvimento, revela-se complexo, 

desigual, contraditório, continuamente requintado e aperfeiçoado, de modo que sua pressão 

sobre o meio ambiente é parte intrínseca de sua processualidade. 

A abordagem mercadológico-ambiental marca-se pela palavra eficiência e as 

inovações tecnológicas devem garantir o desenvolvimento da produção “limpa”. Os meios 

para o alcance do desenvolvimento sustentado aparecerão a partir das soluções provenientes 

do mercado, em outras palavras a partir da própria problemática gerada pelo modo de 

produção. A matriz teórica é o liberalismo e como se pudesse existir uma ordenação natural, 

através da liberdade dos indivíduos, os interesses dos agentes formadores do mercado compor-

se-iam pelo bem geral. Nesta concepção o Estado deve ter papel e tamanho reduzidos (Estado 

Mínimo) e os problemas e conflitos ambientais seriam resolvidos pela “mão invisível” do 

mercado, já que de acordo com Hayek2 o Estado regulador do mercado destrói a liberdade dos 

cidadãos e a competição, sem as quais não há prosperidade e, alcançado por isso encontramos 

o indivíduo, nem capitalista nem estado. 

                                                 
2 Friederich A. Hayek, economista neoclássico, defensor do capitalismo de laissez- faire (HUNT, 2005).   



29 
 

Conforme observa Hobsbawn (1990 apud CHAUI, 2000), o liberalismo apresenta 

dificuldade para operar com a idéia de nação e de Estado, porque para a ideologia liberal, a 

realidade reduz-se a duas referências econômicas: uma unidade mínima, o indivíduo, e uma 

máxima, a empresa, não havendo, portanto a necessidade da existência de uma unidade 

superior a estas.  

Ora, quinhentas empresas transnacionais controlam 25% da atividade econômica 

mundial e 80% das inovações tecnológicas. Com o fenômeno da globalização econômica, os 

estados nacionais enfraqueceram em suas capacidades regulatórias e experimentam 

dificuldades para exercitar suas autonomias, subordinados que estão à lógica econômica 

dessas corporações e tendo em vista volumosas dívidas externas que impedem implantação de 

políticas sociais equalizadoras. Essas empresas trabalham para 10% da população mundial 

situada nos países mais ricos, gerando profunda exclusão social (GADOTTI, 2008). 

Decorre, então, que o meio ambiente é subsumido à condição utilitária para 

demandas empresariais e continuará sendo assim, enquanto permanecer a política dos países 

articulada e definida nos bastidores pelos interesses das grandes corporações, orientadas para 

o lucro, através do controle privado dos bancos, da terra, da indústria, reforçada pelo comando 

da mídia (CHOMSKY, 2006 apud BAVA, 2010). 

A matriz da equidade tem como perspectiva a sustentabilidade democrática, 

entendida como processo pelo qual as sociedades administram as condições materiais de sua 

reprodução, redefinindo os princípios éticos e sociopolíticos que orientam a distribuição de 

recursos ambientais. Como base da sustentabilidade apregoa a justiça social e sua lógica 

assentada na participação social efetiva dos múltiplos agentes sociais e na aproximação da 

igualdade substantiva, mencionada anteriormente em Mészáros (2001).  Como caminho para o 

desenvolvimento sustentável aponta a redução do consumo e da desigualdade/exclusão social, 

a necessidade da promoção da justiça social e co-participação na prosperidade – não se 

conseguirá envolver os países e populações mais pobres na gestão do “bem comum meio 

ambiente” sem repercussão direta na qualidade da vida cotidiana. 

De acordo com a CMMAD (1988) como condições à possibilidade constitutiva do 

desenvolvimento sustentável, apresentam-se os seguintes sistemas:  

• Político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no processo decisório; 

• Econômico capaz de gerar excedentes e know how técnico em bases confiáveis 

e constantes; 

• Social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não-

equilibrado; 
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• Produção que respeite a obrigação de preservar a base ecológica do 

desenvolvimento; 

• Tecnológico que busque constantemente novas soluções; 

• Internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e financiamento; 

• Administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se. 

Na matriz da equidade localizam-se críticas à sociedade fundada sobre a propriedade 

privada, subsunção do trabalho ao capital e à lógica da acumulação capitalista e como 

proposta apresenta-se a transformação dessa realidade.  

Inequivocamente, se consome além da capacidade de renovação da Terra. De uma 

forma ou outra o futuro está comprometido e os riscos acentuam-se, cada vez mais, na 

ausência de ações corretivas ou até mesmo mitigatórias. Alternativas existem e são discutidas 

e quase todas apontam para ações conjuntas e interdependentes entre pessoas, governos, 

Estados e países. Não há respostas mágicas e possíveis alternativas atravessam 

obrigatoriamente o campo político (participação) e o campo sócio-econômico (educação, 

produção, ecologia). 

Desse modo o desenvolvimento sustentável, de acordo com Comissão Mundial Sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (1988), é um processo 

de mudança institucional que implica em tropeços e enfrentamento de contradições, 

dificuldades e escolhas difíceis que precisarão ser feitas, o que, em última análise, dependerá 

de empenho político.  

 

 

2.1.1 BREVE SONDAGEM DAS CONCEPÇÕES: o que pensam os conselheiros sobre 
desenvolvimento sustentável, meio ambiente e educação ambiental. 
 

 

No desenvolvimento da pesquisa solicitou-se aos conselheiros que oferecessem 

resposta para cada uma das três questões constituintes da “Sondagem de Concepções” 

(ANEXO B). As questões referem-se às três concepções envolvendo desenvolvimento 

sustentável, meio ambiente e educação ambiental, conformando as matrizes 

desenvolvimentista, mercadológico-ambiental e equidade.  

A tabela a seguir explicita os resultados alcançados. À esquerda, na coluna 

“CATEGORIAS”, encontram-se as três variáveis investigadas, Desenvolvimento Sustentável, 

Meio Ambiente e Educação Ambiental e à direita, as três matrizes de desenvolvimento, a 
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Desenvolvimentista, Mercadológico-ambiental e a da Equidade. Os resultados são os que se 

apresentam a seguir: 

Tabela 1: Concepções de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e Educação 
Ambiental – Conselheiros CONEMA.  

 

CATEGORIAS 

ANALISADAS 

CONCEPÇÕES/MATRIZES 

DESENVOLV. MERCADOL. EQUIDADE 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

3   6  

MEIO AMBIENTE 1  3  5  

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

  9  

       Obs.: Um respondente assinalou para os três itens que nenhuma das respostas atendia. 

 

A análise dos resultados aponta para a Matriz da Equidade como tendência de 

escolha dos pesquisados, o que caracterizaria posição crítica relativamente à subsunção do 

trabalho ao capital e à lógica da acumulação capitalista e proposição, através da ação, 

transformação da realidade.  

Como caminho para o desenvolvimento sustentável aponta a matriz da equidade para 

as necessidades da redução do consumo e da desigualdade/exclusão social, promoção da 

justiça social e co-participação na prosperidade – não se conseguirá envolver os países e 

populações mais pobres na gestão do “bem comum meio ambiente” sem repercussão direta na 

qualidade da vida cotidiana” (MÉSZÁROS, 2001). 

Observa-se que a sondagem alcança 34% do quadro de conselheiros. Se, por um lado, 

o número percentual não aponta para uma possibilidade hegemônica, por outro, apresenta-se 

como uma expressiva tendência, caso se considere o número de respondentes da sondagem e o 

fato de que durante o ano de 2009, no plenário do Conselho, a média de presença é de 35% 

(média de 9 presenças por reunião), conforme se identificará no desenvolvimento do trabalho. 

Entretanto, as observações efetivadas nas ocasiões das reuniões do conselho, da câmara 

técnica, da plenária, apontam para a possibilidade de que a teoria ou pelo menos as posições 

individuais tendem a ser controladas (interna ou externamente) nas situações sociais.  
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2.2 CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E CONSELHOS: novas 
institucionalidades do poder ou novos exercícios do poder institucional? 

 

A redemocratização no país, recente, tem funcionado como fio condutor na 

reordenação e realinhamento de importantes processos interpondo Estado, sociedade política e 

sociedade civil, como os de descentralização e desconcentração. 

Para Bobbio (2007), centralização e descentralização não são instituições jurídicas 

únicas, mas fórmulas contendo princípios e tendências, modos de ser de um aparelho político 

ou administrativo; são, portanto, diretivas de organização no sentido mais lato e não conceitos 

imediatamente operativos. Entretanto, torna-se importante observar que, se por um lado a 

descentralização total leva a romper com a própria idéia de Estado, por outro, é utópico e 

anacrônico pensar-se um Estado moderno totalmente centralizado. 

De acordo com Kelsen (2005), as situações referentes à descentralização e 

centralização dizem respeito às esferas de validade das normas jurídicas e dos órgãos que as 

criam e aplicam. A concepção de ordem jurídica centralizada implica que todas as normas 

serão válidas para todo o território pelo qual se estende, enquanto que uma norma jurídica 

descentralizada consistirá em validades territoriais diferenciadas. Todavia, não se trata de 

administração pendular das questões, posto que a ordem jurídica central, constituinte da 

comunidade jurídica central forma, juntamente com as ordens jurídicas locais, que constituem 

as comunidades locais, a ordem jurídica total ou nacional, que constitui a totalidade da 

comunidade jurídica total, o Estado. 

A discussão sobre descentralização tem um de seus principais marcos e paradigmas o 

caso da Itália, dos primeiros países a implementar esse processo, fundamentado em estudos e 

considerações de analistas, administradores, cientistas sociais, que apontavam para 

desvantagens do governo centralizado em termos de ineficiência à promoção de 

desenvolvimento, investimentos e garantir transparências aos procedimentos e implementados 

(ARAUJO, 2003).  

Putnan (2006, p. 177), ao analisar desempenho institucional italiano, aponta que 

governos regionais, iniciados em 1970, de alguma forma, ao aproximar gestão governamental 

das origens dos problemas e, conseqüentemente, localizar decisões, contribuíram para a 

formação da comunidade cívica e capital social, que “diz respeito a características da 

organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a 

eficiência da sociedade, facilitando ações coordenadas”. 
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Segundo Zimmermann (1999), as idéias e conceitos de federalismo democrático e 

descentralização são indissociáveis e, de acordo com princípios federativos, a descentralização 

deve ser praticada por completa. Considerando a perspectiva democrática, acrescenta, o 

federalismo vem a ser descentralizador, possibilitando, em conseqüência, mais aproximação 

dos indivíduos com o poder político, assegurando aos entes descentrais autonomia política. A 

descentralização, desta forma, proporcionando processo diversificador do poder estatal, 

aproxima o cidadão das fontes de atuação governamental, mesmo que estabelecidas em 

diferentes localidades, dispensando a União de envolvimento em negócios e situações 

passíveis de serem solucionados local ou regionalmente. Como decorrência, aliviada a 

sobrecarga da burocracia federal combinada com a participação social, amplia-se a 

possibilidade da ação local eficiente, uma das principais vantagens do processo de 

descentralização e, neste sentido, descentralização tem sentido democratizante.  

Ao analisar os fundamentos históricos quanto ao uso dos recursos públicos no Brasil 

e práticas clientelistas, identifica-se que a viabilidade de descentralização de políticas públicas 

na área social apresenta como principal implicação o controle e acompanhamento por parte da 

sociedade.    

Durante o período histórico de 1964 a 1984, período no qual a sociedade brasileira 

esteve submetida a governos militares e ditatoriais, pouco se avançou em termos da 

descentralização do processo de gestão da coisa pública. O modelo desenvolvimentista se 

pautava na centralização de recursos e poder, o que caracterizava mais um Estado unitário do 

que federativo. A descentralização, quando acontecia, prestava-se à execução de alguma 

atividade isolada e específica, tão somente (ARRETCHE , 2002). 

A partir da segunda metade dos anos 1980, a redemocratização favoreceu a 

recuperação das bases do Estado federativo brasileiro (eleições diretas e descentralização 

fiscal), com impactos imediatos sobre o processo de descentralização das políticas sociais 

(idem, 1999). Tal fato, ao longo dos idos de 1990, foi traduzido, em termos práticos, em 

processos de desconcentração financeira e executiva, pautados na manutenção da 

centralização normativa e política, apontado por Montaño (2003) como descentralização da 

atividade social do Estado.   

O período compreendido entre a elaboração e promulgação da Constituição Federal 

representa um divisor histórico no relacionamento entre a sociedade civil e Estado, na medida 

em que, na Constituição Federal de 1988, distinguindo o município como ente federado 

dotado de autonomia política, administrativa e financeira, define novos padrões e limites para 

a ação municipal relativamente ao meio ambiente. 
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Balaban (2006) afirma que a partir da Constituição Federal de 1988, têm-se 

verificado a adoção de práticas democráticas representativas e participativas, incorporando 

participação da sociedade na gestão das políticas públicas. Surgiram, então, os conselhos 

configurados como espaços públicos de articulação entre governo e sociedade. A partir das 

premissas estabelecidas pela Constituição de 1988 acelerou-se a instalação de conselhos em 

todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) referentes a diversos tipos de 

políticas públicas, uns de caráter deliberativo, outros de caráter consultivo, constituindo-se em 

arranjos sociais, possibilitando participação da sociedade civil na gestão pública localizada. 

No entanto, ao abordar-se a problemática da descentralização das políticas sociais 

públicas, duas vertentes devem ser consideradas: a da ótica interna ao próprio Estado 

federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e a dos vínculos existentes entre 

Estado e Sociedade. A qualidade democrática dessas relações, tanto no âmbito interno do 

conjunto de entes federados, quanto na esfera do binômio Estado-sociedade, é que irá 

determinar se há realmente transferência do poder decisório ou o simples deslocamento de 

problemas e encargos, que implicam, muitas vezes, privatização dos serviços públicos 

(SOUZA, 2009). 

Segundo com Avritzer (2000), os indivíduos no interior de uma esfera pública 

democrática discutem sobre questões políticas e adotam estratégias para sensibilizar a 

autoridade política a respeito de suas deliberações e um local apropriado para a democracia 

deliberativa devem ser os fóruns entre Estado e sociedade, dos quais os conselhos constituem 

exemplo e que esses espaços caracterizam-se por: serem  locais nos quais a informação 

relevante para uma deliberação do governo ou é tornada pública ou é socializada; formarem 

espaço decisório por parte do Estado em favor de uma forma ampliada e pública de 

participação; ampliarem as formas de testar experiências diversas, pelo próprios mecanismos 

deliberativos. 

Putnam (2006), alerta para o fato de que democracia por si só não assegura bons 

desempenhos governamentais e, no caso de simples deslocamento de atribuições entre os 

entes federados, ocorre apenas desconcentração das ações do governo federal ou estadual para 

a municipal, não sendo notada a partilha de poderes, configurando o que se convencionou 

denominar “prefeiturização política”, ou seja, a incorporação e administração, pela prefeitura, 

dos recursos institucionais federais e estaduais. 

 Confirmando este movimento, destacam-se a distância entre as políticas executadas 

pelos governos federal e estaduais em relação aos Municípios que, muitas vezes, 

desconsideram as prioridades e especificidades locais, acabando, também, por se limitarem às 
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ações de cunho administrativo e político-institucional (BOTH, 1997; ABREU, 1999; 

GONÇALVES, 1998; AZEVEDO, 2001 apud SOUZA, 2008). 

          De acordo com Arretche (1999), embora avançando a diferentes velocidades, é 

inegável que há um processo de redefinição das atribuições e competências na área social, o 

que modifica radicalmente o padrão centralizado característico do formato prévio de nosso 

Sistema de Proteção Social3, tal como constituído ao longo dos anos 1960 e 1970. Para 

Nogueira (1997), a descentralização que vinha se insinuando e buscando assertividade desde 

final dos anos 70, adquiriu características singulares, por não se tratar de uma descentralização 

meramente técnica, fiscal ou administrativa, mas também de natureza política, pressupondo 

participação da sociedade, propiciando e possibilitando maior controle das ações e decisões 

governamentais, uma gestão pública mais justa e menos autoritária. 

 Em 31 de agosto de 1981, por meio da lei federal 6.938, publicada no Diário Oficial 

da União de 2 de setembro de 1981, foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA), também o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) e o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental no Brasil, articulando órgãos competentes nos três níveis de governo - 

federal, estadual e municipal - o que evidencia a presença do assunto na agenda da sociedade e 

governo nacional. 

 A participação institucional é iniciada meio a contexto sociopolítico moldado pelas 

alterações peculiares dos primeiros anos da década de 1990, embasados pelo princípio da 

descentralização e democratização da gestão e das políticas públicas.  

Observa-se a criação e difusão de Conselhos nas diversas áreas das políticas públicas 

do país, amparados por ampla base legal, assumindo diversos formatos e funções, compostos 

por representantes do poder público e da sociedade civil. De acordo com Teixeira (2007), a 

formação de conselhos nos países capitalistas deu-se como forma alternativa do poder 

constituído e embrião de renovação das estruturas políticas. 

No Brasil, conforme com Gohn (2008), as experiências colegiadas dos conselhos 

populares referenciam conselhos comunitários, organizados para atuarem juntos à 

administração municipal ao final da década de 1970, os populares da mesma década e parte 

dos anos 1980 e os gestores, já institucionalizados. 

 

                                                 
3 Castel (2005) manifesta que estar protegido significa estar ao abrigo das peripécias que ameaçam degradar o 
estatuto social do indivíduo. Para o autor, o sentimento de insegurança é a consciência de estar a mercê de 
eventualidades (doença, acidentes, desemprego, cessação de atividades em função da idade,etc). 
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Segundo Gohn (2003, p. 88): 

Com os conselhos, gera-se uma nova institucionalidade pública. Eles criam 
uma nova esfera social-pública ou pública não-estatal. Trata-se de um novo 
padrão de relações entre Estado e sociedade, porque eles viabilizam a 
participação de segmentos sociais na formulação de políticas sociais e 
possibilitam à população o acesso aos espaços nos quais se tomam decisões 
políticas. Se o Estado e as políticas neoliberais “desconstroem” o sentido do 
público, retirando sua universalidade e remetendo para o campo do 
assistencialismo e da lógica do consumidor usuário de serviços, os conselhos 
têm a possibilidade de reaglutinarem esses direitos fragmentados, 
reconstituindo os caminhos de construção da cidadania que está sendo 
esfacelada. 

  
A profusão de conselhos gestores é a mais importante inovação institucional das 

políticas públicas no Brasil democrático e não há estudo ou pesquisa sobre o tema que não 

enfatize a precariedade da participação social nestas novas organizações e sua tão freqüente 

submissão aos poderes locais dominantes, o que não pode ser dissociado da fragilidade de 

nossa tradição democrática. Contudo, o simples fato de existirem conselhos abre caminho para 

que se amplie o círculo social em que se operam as discussões sobre o uso de recursos 

públicos, vez que nem sempre a representação política exprime com fidelidade aspirações e 

interesses populares (ABRAMOVAY, 2001).  

Assim, os Conselhos de Meio Ambiente se disseminam no Brasil, meio aos processos 

de descentralização e de desconcentração, em contexto marcado não apenas pelos dispositivos 

constitucionais relativos aos mecanismos de participação popular na questão ambiental, mas 

como desdobramentos internos que sugerem reações da ambiência do país e sociedade às 

demandas relativas a meio ambiente, função de eventos internacionais sobre o tema. Para 

Wanderley (1991), são inúmeras as dificuldades encontradas à compreensão dos processos 

sociais associados à participação popular e principalmente dos movimentos sociais populares 

e de outros grupos organizados, decorrentes do processo da redemocratização questionando se 

esta forma de participação por meio dos conselhos, de fato, implica em transferência de poder 

ao povo. 

Os conselhos, em que pese a quantidade reduzida de estudos e pesquisas abordando-

os, face importâncias real e potencial que assumem frente à nova dinâmica social e seus 

agentes, começam a ser investigados sob diversos ângulos e aspectos, notadamente o da 

participação, como espaço facilitador à produção dos diálogos sociais e contribuinte à 

formação de consciência cidadã. Destaca-se o trabalho de Albuquerque (2006), analisando 

experiência em gestão participativa do Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e 

Tecnologia do Estado do Acre – CEMACT, apontando dificuldades para o pleno exercício da 
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participação social neste colegiado, considerando fragilidade da infra-estrutura, alcance de 

quorum, paridade nas representações e visibilidade social. Em adição, as deliberações do 

conselho mais ratificam as ações governamentais do que representam a co-gestão entre o 

poder público e sociedade civil na tomada de decisões sobre políticas ambientais, o que expõe 

problemática quanto à participação da sociedade civil. 

Assunção (2006) abordou a participação da sociedade no processo decisório do 

licenciamento ambiental, um dos mais polêmicos e importantes instrumentos da política 

ambiental brasileira. A pesquisa aponta que a sociedade, apesar dos vários fatores impeditivos 

à sua participação efetiva no processo de licenciamento ambiental tem papel importante e 

relevante nesse instrumento e que o processo de participação deva ser objeto de 

aprimoramento constante. O estudo abordou a participação social no processo decisório do 

licenciamento ambiental e contribuições para o fortalecimento desse instrumento de controle 

da política ambiental, especificamente na Bahia.  

Furriela (1999) analisou arcabouço jurídico-instititucional relativo a espaços públicos 

de participação, particularmente de conselhos de meio ambiente, com enfoque especial no 

Conselho de Meio Ambiente de São Paulo, apresentando análise geral dos problemas 

inerentes à participação pública na gestão ambiental e no espaço Conselho Estadual do Meio 

Ambiente de São Paulo. 

Em estudo sobre o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, Santos 

(2006) analisou a função do CONAMA em editar normas administrativas relativas à proteção 

ambiental, de acordo com a lei 6.938 de 31 de outubro de 1981. Ao verificar o papel do 

CONAMA em dar concretude às normas constitucionais, até a data do trabalho, havia sido 

editado 175 resoluções com caráter normativo e efeitos externos, 103 sem respaldo em leis 

específicas, baseadas em princípios constitucionais, tão somente. 

Branco (2001) pesquisou o mecanismo que constitui o processo de tomada de 

decisão, contemplando atribuições regimentais do CONAMA, principais gargalos e entraves 

operacionais, políticos e burocráticos. O estudo também verificou funcionamento normativo, 

institucional e político, articulando possíveis soluções para minimizar a situação politicamente 

desvantajosa dos representantes da sociedade civil. 

Grando (1999) e Oliveira (2006), em trabalhos abordando institucionalidade dos 

Conselhos de Meio Ambiente, considerando o novo paradigma do federalismo, indicam para o 

Conselho como órgão por excelência para absorver e incrementar a participação popular na 

gestão ambiental. Do trabalho resultou apresentação de anteprojeto de lei municipal 
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instituindo o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Luiz Antonio, município do estado de 

São Paulo.  

As pesquisas e estudos apontam para ocorrência nos conselhos da produção de 

diálogos entre agentes sociais e interesses múltiplos e nem sempre coincidentes, 

possivelmente algumas vezes até opostos, o que não deixa de ser contributivo à formação e 

ampliação da consciência cidadã; apresenta-se, também, o espaço do Conselho como lócus 

social de discussões frontais entre interesses sociais e econômicos considerando questões 

relativas a licenciamentos ambientais e, embora algumas vezes a sociedade civil possa lidar 

com óbices à sua participação, isso produz discussões sobre necessidades de aperfeiçoamento 

nos processos de licenciamento ambiental. Mas, além disso tudo, em extensão ao afirmado por 

Fontes (2009), a constituição dos Conselhos de Meio Ambiente refletem possibilidades e 

limites da construção democrática e participação possíveis em relação à gestão do meio 

ambiente. 

 

 

2.3 PRÁTICA SOCIAL E PARTICIPAÇÃO  

 

 

A expressão “participação política” é utilizada para designar uma série de atividades 

sociais, tais como o voto, militância de um determinado partido, participação em 

manifestações públicas, e o uso dessa expressão, no geral, reflete uma série de praxes, 

orientações e processos típicos das democracias ocidentais, conseqüência da inserção das 

grandes massas nos mecanismos da vida política. Por outro lado, o ideal da democracia supõe 

cidadãos atentos à evolução da coisa pública, capazes de escolher entre diversas alternativas 

apresentadas pelas forças políticas e interessados em formas diretas ou indiretas de 

participação (BOBBIO, 2007).  

Segundo Arnstein (2002, p.1) a participação ou está associada ao empoderamento do 

cidadão, de fato, ou trata-se de eufemismo e figura de retórica, da qual a expressão 

“envolvimento do cidadão” é bom exemplo. A autora aponta que participação é 

“redistribuição de poder que permite aos cidadãos sem-nada, excluídos dos processos políticos 

e econômicos, a serem incluídos no futuro”, existindo fundamental diferença entre passar pelo 

ritual vazio da participação e dispor de poder real para influenciar resultados de processos. 

Para a autora, participação sem distribuição de poder possibilita àqueles que têm poder de 

decisão, beneficiar apenas alguns, sob alegação de que todos os lados foram ouvidos. 
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Arnstein (2002) propõe uma tipologia de oito níveis de participação, dispostos em 

forma de escada e onde cada degrau corresponde a um nível de poder do cidadão. Estabelece 

amplitude da participação desde manipulação e terapia (níveis mínimos da participação do 

cidadão, na verdade não participação) até o controle cidadão, nível máximo de participação, 

que possibilita ao cidadão decidir sobre resultados de processos.  

Imediatamente após os níveis mínimos de participação, encontram-se os níveis de 

concessão limitada do poder – informação e consulta – possibilitando aos sem-nada ouvir e 

serem ouvidos, tão simplesmente. O próximo degrau - pacificação - permite aconselhamento 

dos poderosos pelos destituídos do poder. Acontecem, portanto, certos níveis de manifestação 

dos sem poder, mas o direito de tomar a decisão final permanece nas mãos dos mesmos. 

No degrau mais alto da escada de participação encontram-se os níveis de parceria, 

delegação de poder e controle cidadão; na parceria há negociação de igual para igual com os 

detentores do poder; na delegação de poder e controle cidadão, os sem-nada detém maioria 

nos fóruns de tomadas de decisão, ou até mesmo o completo poder gerencial. 

Conforme Gohn (2003), existem formas diversas de se compreender a participação, 

dependendo da concepção que se focalize. Pela concepção liberal, a participação tem como 

objetivo fortalecer a sociedade civil, objetivando protegê-la das interferências e ingerências do 

Estado. Para a interpretação liberal cabe o permanente aperfeiçoamento da democracia 

representativa e melhoria qualitativa da democracia nos marcos das relações capitalistas. Na 

participação liberal, portanto, prevalece o princípio de que os membros da sociedade são 

iguais e a participação seria a base instrumental para satisfação dessas necessidades. Cita 

como tipos da participação liberal: 

1. Corporativa: movimento espontâneo, advindo de adesão a princípios e não 

movimentada por interesses particulares, além de interesses individuais. A 

idéia de bem comum alinhava o sentimento de identidade e concordância por 

uma ordem social. Articula o processo participativo subjacentemente à 

existência e manutenção das organizações sociais. 

2. Comunitária: concebe fortalecimento da sociedade civil através da integração 

entre representações da sociedade e órgãos deliberativos e administrativos do 

Estado. 

Quanto à participação democrática, soberania popular é o princípio regulador e se 

desenvolve tanto na sociedade civil (movimentos sociais e organizações autônomas), quanto 
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no plano institucional. Opõe-se ao corporativismo, demarcando posições entre a sociedade 

civil e sistema político. 

Considerando formas revolucionárias, a participação organiza-se por meio de 

coletivos para opor-se e lutar contra a dominação e pela divisão do poder político e é usual a 

interpretação radical, proponente da substituição da democracia representativa pela 

democracia participativa, com a respectiva transferência do poder para a comunidade. 

Para a concepção democrático-radical identifica-se a busca pelo fortalecimento da 

sociedade civil visando construção de nova realidade social, com equidade, justiça, sem 

exclusões ou discriminações. Participação, nessa concepção, articula-se com cidadania e 

construção coletiva, com divisão de responsabilidade. 

Visto por outra perspectiva, o interesse pela participação, de acordo com Bordenave 

(1994), generalizou-se no Brasil e no mundo, até como resposta ao individualismo 

massificador e o uso da palavra participação revela aspiração de setores sociais cada vez mais 

numerosos a assumirem controle do próprio destino. 

Para Bordenave (idem), são questões-chave da participação o grau de controle dos 

membros sobre as decisões e a importância nas decisões em que se pode participar. 

O autor propõe sete degraus de participação: 

1. Informação: os dirigentes informam os membros da organização sobre as decisões já 
tomadas; 

 
2. Consulta facultativa: a administração pode, se quiser e quando quiser, consultar 

subordinados, solicitando críticas, sugestões ou dados para resolver algum problema; 
 

3. Consulta obrigatória; 
 
4. Elaboração/recomendação: os subordinados elaboram propostas e recomendam 

medidas que a administração aceita ou rejeita, mas sempre se obrigando a justificar 
posição; 

 
5. Co-gestão: a administração da organização é compartilhada mediante mecanismos de 

co-decisão e colegialidade. Os administradores exercem influência direta na eleição de 
plano de ação e na tomada de decisão. Comitês, conselhos ou outras formas colegiadas 
são usados para tomar decisões. 

 
6. Delegação: grau de participação onde os administradores tem autonomia em certos 

campos ou jurisdições antes reservados aos administradores. A administração define 
certos limites dentro dos quais os administradores tem poder de decisão; 

 
7. Autogestão: o grupo determina seus objetivos, escolhe meios e estabelece controles 

pertinentes.   
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Quanto à importância as decisões, essas podem ser estruturadas em seis níveis, do mais 

alto ao mais baixo, conforme gradiente a seguir: 

Nível 1: formulação da doutrina e da política da instituição; 

Nível 2: determinação de objetivos e estabelecimento de estratégias; 

Nível 3: elaboração de planos, programas e projetos; 

Nível 4: alocação de recursos e administração de operações; 

Nível 5: execução das ações; 

Nível 6: avaliação de resultados. 

 

Pateman (1992), ao abordar a questão da participação, focalizando a literatura da 

Administração sobre o tema, observa que, ou não se define adequadamente o que é 

participação, ou quando se define, o que aparece é por demais impreciso. Chama atenção para 

o fato de que a palavra “democracia” muitas vezes é utilizada para descrever situações de 

pseudoparticipação ou mesmo simplesmente para indicar a existência de uma atmosfera 

amistosa. Ao abordar a categoria participação, aponta a manipulação como quase sinonímia da 

não participação; a pseudoparticipação se estabelece como uma base consultiva sobre 

determinado assunto e os níveis de participação parcial e total como situações em que a 

influência na decisão final e desenvolvimento de processos é praticado. 

McGregor (1980, p.117), ao ressaltar participação aponta que para alguns defensores 

ela é uma fórmula mágica para eliminação de conflitos e desacordos; para outros é 

instrumento de manipulação para conseguir que as pessoas façam o que se quer que elas 

façam. Manifesta ainda o autor que alguns críticos da participação a consideram como forma 

de abdicação gerencial e, para um quarto grupo, prática importante, mas não funcionando 

como panacéia. Para o autor a participação é coerente com princípios gerenciais democráticos, 

como a Teoria Y, consistindo em “criar oportunidades, sob condições adequadas, para que as 

pessoas tenham influência nas decisões que as afetam”. 

Realizada entre julho de 2004 e novembro de 2005, pelo Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em 

Políticas Sociais (PÓLIS), a pesquisa “Juventude brasileira e democracia: participação, esferas 

e políticas públicas” investigou junto a 8.000 jovens na faixa etária de 15 a 24 anos de idade, 

limites e possibilidades da participação deles em atividades políticas, sociais e comunitárias, 

considerando a importância da inclusão desses sujeitos para a consolidação do processo de 

democratização da sociedade brasileira. Como principais resultados, dentre outros, a pesquisa 

revelou que durante as décadas de 1980 e 1990 a militância política institucionalizada ocupou 
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papel secundário nas ações coletivas praticadas e valorizadas por essa população e, ao que 

tudo indica, os jovens brasileiros têm emitido sinais, mais ou menos visíveis, da negação 

frente a formas tradicionais de participação, tais como filiação a partidos, sindicatos, 

organizações estudantis, etc. 

Ao se considerar as categorias de análise “Associações comunitárias de moradores”, 

“Grupos ambientalistas” e “Movimentos sociais”, temas mais associados ao presente trabalho, 

os resultados sobre a participação dos jovens refletem os seguintes percentuais, conforme 

tabela a seguir. 

 
Tabela 2: Participação atual, passada e não participação – Entidades, grupos, movimentos 
 (em %)  

Entidades, grupos e 

movimentos 

Participa 

atualmente 

Já participou, mas 

não participa mais 
Nunca participou Não sabe Total 

Ass. Comunitárias de 

moradores 
2,0 10,4 86,7 0,9 100 

Grupos ambientalistas 1,4 5,9 91,6 1,1 100 

Movimentos 

sociais(educação, saúde, 

moradia, etc) 

1,3 5,9 91,8 1,0 100 

Partidos políticos 1,0 5,9 92,1 1,0 100 

   Fonte: IBASE/POLIS. Pesquisa de Opinião Juventude Brasileira e Democracia: participação, esferas    
e políticas públicas. 2005. Adaptado pelo autor. 
 

A observação dos dados da tabela chama a atenção pelos percentuais que referenciam 

a participação dos jovens em atividades comunitárias que diretamente se relacionam com a 

qualidade de suas vidas. Os números expressam, concomitantemente, muito pouca 

participação à época da pesquisa (2004) e ausência dessa tradição entre os jovens.,  

Ao investigar a escola como espaço-tempo de participação, a Pesquisa de Opinião 

procurou saber dos jovens estudantes se, durante o ano de 2004, suas escolas realizaram 

determinadas atividades, direta ou indiretamente, relacionadas com o estímulo e exercício 

efetivo da participação, nos âmbitos político, cultural ou social-comunitário. 

Para além do cotidiano das salas de aula, as festas são as atividades mais realizadas 

pelas escolas das Regiões Metropolitanas pesquisadas (58,5%), segundo os jovens 

entrevistados, seguidas pelas apresentações diversas – teatro, dança, música e festivais 

culturais (53,9%), filmes (53,8%), debates (45,4%), excursões (43,3%), seminários (42,6%), 

visitas a museus e exposições (30,3%) e, por último, ações comunitárias e trabalhos sociais 

(27,6%). 
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Quanto aos temas sobre os quais são produzidos debates pelas escolas, a pesquisa 

relaciona os seguintes: sexualidade/Aids/drogas e violência (72,7%), questões de política e 

eleições (57,5%), projeto político-pedagógico/regras da escola/disciplina/formas de avaliação 

(45,7%), direitos humanos (37,9%) e problemas do bairro/cidade (28,3%). 

Pode-se dizer que um primeiro resultado de pesquisa e uma das principais 

decorrências foi a constatação da necessidade de abrir espaços para colocar os jovens em 

situação de diálogo, ou seja, possibilitar acesso a espaços de discussão, escuta, expressão de 

diferentes opiniões e troca de experiências. Para grande parte dos jovens participantes, o 

diálogo foi apontado como uma situação democrática de escuta e respeito à fala do outro. A 

pesquisa, nesse aspecto, não cria situações mais aprofundadas sobre a construção democrática, 

pois é também democrática a desconstrução de idéias a partir do debate dialógico e não 

somente à escuta e respeito pela fala do outro. 

Dessa forma, ‘dinâmicas’ interativas com jovens podem se tornar condição 

indispensável para implementação de políticas públicas com alguma garantia de sucesso. 

O estudo se desenvolveu em momento no qual se intensifica a movimentação de 

diferentes atores sociais para a constituição de políticas públicas voltadas à juventude, tanto 

por parte do Estado como da sociedade civil.  

A pesquisa aponta para uma sociedade marcada pelo autoritarismo, cuja formação e 

constituição se deu de cima para baixo. A democracia tem pouca tradição no Brasil e não é 

possível falar em participação sem a geração de diálogos e compartilhamento de decisões. 

Os índices apontam para níveis muito baixos de participação e expressivos números 

quando referentes à ausência de participação, com o maior indicador apontando para a 

participação político-partidária, muito pouco atrativa, em especial, para os jovens mais pobres 

e menos escolarizados. É baixo o envolvimento de jovens em reuniões de melhorias ou 

movimentos voltados ao bairro ou à cidade e somente 18,5% deles afirmaram ter algum tipo 

de participação nessas áreas.  

 As experiências concretas de participação dos jovens pesquisados são poucas, mas, 

em contrapartida, muitas são as evidências do entusiasmo despertado pela possibilidade de 

participar. Por outro lado a escolaridade parece ser fator determinante para a formação da 

cultura participativa, ou seja, quanto mais elevada for, mais o jovem buscará se informar e se 

perceberá politicamente ativo. 

Se, por um lado, a experiência da participação democrática nas questões da coisa 

pública esbarra em nossa sociedade na ausência ou fragilidade da tradição, por outro a 
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evidência da pesquisa mostra com alguma nitidez o quanto esse quadro pode ser reproduzido 

num futuro próximo, pela ausência de práticas participativas junto à juventude. 

 

 

2.4 DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

Antes de tratar propriamente os tópicos titulares dessa seção, traça-se quadro geral 

epistemológico que emoldura a educação ambiental na atualidade. 

Para Leff (2007), o verdadeiro ambiente não é a ecologia e sim a complexidade do 

mundo, daí a necessidade de deslocar-se das ciências biologizantes o ponto de visão da 

questão ambiental. Ao promover essa desnaturalização da compreensão do ambiente, abre-se a 

possibilidade da apreensão do objeto ao conhecimento articulado de múltiplos saberes, 

provenientes de diferentes áreas de conhecimento.. 

De acordo com Morin (2000, p. 25), há dois paradigmas opostos acerca da relação 

homem/natureza: 

O primeiro inclui o humano na natureza, e qualquer discurso que obedeça a 
esse paradigma faz do homem um ser natural e reconhece a “natureza 
humana”. O segundo paradigma prescreve a disjunção entre esses dois 
termos e determina o que há de específico no homem por exclusão da idéia 
da natureza. 
 

Acrescenta o autor que o século XX, apesar dos avanços em todas as áreas do 

conhecimento científico, viveu grande parte de sua existência sob domínio da pseudo-

racionalidade, pressupondo ser a única racionalidade, submeteu a compreensão, a reflexão de 

longo prazo e, ao mesmo tempo, produziu cegueira para os problemas globais, fundamentais e 

complexos, gerando erros e ilusões por parte dos cientistas, técnicos e especialistas. 

Ora, a problemática ambiental – poluição, degradação do meio ambiente, crise 

energética – aparece nas últimas décadas do século passado, confrontando as racionalidades 

econômica e tecnológica dominantes, gerando mudanças importantes em sistemas 

socioambientais complexos, alterando condições de sustentabilidade do planeta. 

 Surge, então, o conceito de Educação Ambiental (EA) como extensão e evolução das 

concepções que se atribuem a meio ambiente e ao modo como as percepções em relação a ele 

eram organizadas. 

Desta forma, de acordo com Stapp (1969, apud DIAS, 2004), EA é processo que 

objetiva formação de cidadãos, cujos conhecimentos acerca do ambiente biofísico e seus 
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problemas associados pudessem alertá-los e habilitá-los a resolver seus problemas. Esta 

abordagem, portanto, instrumentaliza para diagnóstico e intervenção corretiva, mas nem todo 

problema ambiental acontece onde suas conseqüências são percebidas. 

Mellows (1972, apud DIAS, 2004) apresentava EA como processo no qual deveria 

ocorrer desenvolvimento progressivo de um senso de preocupação com o meio ambiente, 

baseado em completo e sensível entendimento das relações do homem com o ambiente ao seu 

redor. 

Extraído da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, acontecida em 

Estocolmo / Suécia, em 1972, o documento “DECLARAÇÃO SOBRE O AMBIENTE 

HUMANO” traz, na introdução, “a necessidade de estabelecimento de um critério e de 

princípios comuns que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar e 

melhorar o ambiente humano”. Este evento pontua-se como o primeiro evento internacional 

realizado a partir do reconhecimento da necessidade de inspirar e guiar os povos do mundo na 

preservação e na melhoria do meio ambiente. 

Também foram temas da Conferência de Estocolmo a pobreza e a distribuição de 

renda, mas, focalmente, a conferência ocupou-se da poluição causada pelo desenvolvimento 

industrial. Alicerçado em 23 princípios e 7 fundamentos, o documento assinala na 

proclamação 1 que:  

 
O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que lhe dá 
sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, 
moral, social e espiritualmente. A longa e difícil evolução da raça humana no 
planeta levou-a a um estágio em que, com o rápido progresso da Ciência e da 
Tecnologia, conquistou o poder de transformar de inúmeras maneiras e em 
escala sem precedentes o meio ambiente. Natural ou criado pelo homem, é o 
meio ambiente essencial para o bem-estar e para gozo dos direitos humanos 
fundamentais, até mesmo o direito à própria vida.  

 
Aludindo aos impactos ambientais, decorrência dos descartes de substâncias tóxicas – 

externalidades do processo de produção (FOLADORI, 2001) 4 – no princípio 6 encontramos: 

Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outras matérias e à 
liberação de calor, em quantidade ou concentrações tais que não possam ser 
neutralizadas pelo meio ambiente de modo a evitarem-se danos graves e 
irreparáveis aos ecossistemas. Deve ser apoiada a justa luta de todos os 
povos contra a poluição.” 

 
Relativamente às políticas ambientais e ações dos Estados, o princípio 11, assinala:  

 

                                                 
4 Para melhor compreensão do conceito de externalidade, consultar capítulo 5: FOLADORI, Guillermo. Limites 
do desenvolvimento sustentável. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001.Capítulo 5.  
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As políticas ambientais de todos os países deveriam melhorar e não afetar 
adversamente o potencial desenvolvimentista atual e futuro dos países em 
desenvolvimento, nem obstar o atendimento de melhores condições de vida 
para todos; os Estados e as organizações internacionais deveriam adotar 
providências apropriadas, visando chegar a um acordo, para fazer frente às 
possíveis conseqüências econômicas nacionais e internacionais resultantes da 
aplicação de medidas ambientais. 

 
A “Declaração sobre ambiente humano” é o primeiro documento internacional que 

faz apontamentos e vinculações entre homem, meio ambiente, países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, crescimento populacional, direito humano à condição de vida adequada, 

interdependência entre países e Estados e responsabilidades sobre desenvolvimento de 

educação ambiental. Cabe assinalar que este evento ocorre no marco temporal da transposição 

das bases do sistema de regulação social até então praticado (esgotamento do fordismo). 

Em 1977, organizada pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), acontece em Tbilisi/Geórgia, a I Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental. Este evento se afirma por estabelecer os princípios orientadores à 

promoção da Educação Ambiental (EA), contrapondo-se ao modo de produção praticado à 

época, como instrumento e base conceitual importante, levando em conta as transformações 

ocorridas no meio ambiente e alterações no equilíbrio da natureza. É tida como um marco na 

EA e, até hoje, seus princípios e definições, servem como base para a moderna Educação 

Ambiental.  

A Conferência de Tibilisi define EA como uma dimensão dada ao conteúdo e à 

prática da educação, orientada para resolução dos problemas concretos do meio ambiente, 

através de um enfoque interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de cada 

indivíduo e da coletividade. 

Alinhada à Declaração de Estocolmo de 1972, também em Tbilisi, a defesa e a 

melhoria do meio ambiente para as gerações presentes e futuras constituem-se como causa e 

objetivo urgente da humanidade, além de fomentar que a solidariedade e a igualdade nas 

relações entre as nações deveriam constituir o novo paradigma da ordem internacional. 

Proclama ainda que a EA deveria  estimular novos e positivos comportamentos em relação ao 

meio ambiente, abrangendo pessoas de todas idades e níveis, no âmbito do ensino formal e 

não formal, constituindo-se em ensino geral e permanente, adaptando e assimilando as 

mudanças que se produzem cada vez mais aceleradas. Apresenta como finalidades da EA: 

1. Promover a compreensão da existência e da importância da interdependência 
econômica, social, política e ecológica; 
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2. Proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os conhecimentos, 
o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes necessárias para 
protegerem e melhorarem o meio ambiente; 

3. Induzir novas formas de conduta, nos indivíduos e na sociedade a respeito do 
meio ambiente. 

De acordo com Dias (2004), até a Conferência de Estocolmo o ambiente era 

reconhecido como somatório de fauna e flora, mais os aspectos abióticos; a partir de Tbilisi 

essa concepção é alterada, passando a ser definido como formado por aspectos bióticos, 

abióticos e mais a cultura do ser humano, colocando a Educação Ambiental sob a perspectiva 

holística, possibilitando compreender as complexidades da questão ambiental. Segundo Morin 

(2000, p.38), 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus 
significa o que foi tecido junto; de fato há complexidade quando elementos 
diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico, e há um tecido 
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e 
seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso 
a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. Os 
desenvolvimentos próprios e nossa era planetária nos confrontam cada vez 
mais e de maneira cada vez mais inelutável com os desafios da complexidade. 
Em conseqüência a educação deve promover a inteligência geral apta a 
referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e dentro da 
concepção global. 

 
Ao mesmo tempo em que se constitui parte da educação formal, a Educação 

Ambiental deve ser orientada às comunidades, inclusive como processo de educação informal, 

visando despertar interesses em indivíduos/grupos, inoculando “empoderamento”, iniciativas, 

senso de responsabilidade para resolver problemas dentro de contexto e realidades específicas. 

Para Mészarós (2001), neste sentido, a educação ambiental é desalienante, pois coloca o 

homem diante de uma prática transformadora de mundo. 

Segundo Layrargues (2002, p.91) o documento de Tbilisi “postula que o processo de 

educação ambiental deve proporcionar, entre outras coisas, a construção de valores e a 

aquisição de conhecimentos, atitudes e hábitos voltadas para a participação responsável na 

gestão ambiental”. 

A Conferência de Tbilisi no desenvolvimento de suas 41 recomendações põe como 

elemento figural a Educação Ambiental, em âmbitos local, regional, nacional e internacional, 

o que possibilitaria a formulação de contribuições contra-hegemônicas, fortalecendo a causa 

democrática, pelas vias da informação e da capacitação do indivíduo para que atue localmente, 

o que se constitui num requisito muito importante na representação e participação 
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sociopolítica5. Importante ressaltar que, antes de Tbilisi, o tema educação ambiental já havia 

sido levantado na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

(1972) e na Conferência de Belgrado (1975), mas, até Tbilisi, educação ambiental era mais 

praticada como educação para a conservação. 

Ao tema educação ambiental, em 1987, durante a II Conferência Internacional sobre 

Educação Ambiental, realizada em Moscou, foi associado à gestão ambiental. De acordo com 

Gadotti (2008), esta conferência deu muita importância à questão de gênero e meio ambiente, 

que passou a ser tema da agenda educacional em geral. 

Estocolmo e Tbilisi constituem-se em marcos paradigmáticos na questão da 

Educação Ambiental e vão influenciar inclusive o equipamento jurídico institucional da 

realidade brasileira. 

Conforme Maccariello (2002 apud Novicki, 2007) na Conferência de Tbilisi, 
 

Um marco conceitual da Educação Ambiental, tentou se obter um mínimo de 
uniformidade de perspectivas, através da conceituação de meio ambiente e da 
definição dos objetivos, características, recomendações e estratégias da 
Educação Ambiental. O meio ambiente defendido em Tbilisi abrange os 
recursos naturais do nosso planeta, as instituições e valores criados 
historicamente pela ação do Homem  e a “tensão” existente entre ambos 
(poluição e esgotamento dos recursos naturais). Essa conceituação explicita 
claramente a necessidade de se incorporar as dimensões social, ética, cultural, 
política e econômica, de modo interdisciplinar/transversal, tanto na 
compreensão e resolução dos problemas ambientais, quanto nas atividades de 
ensino/pesquisa sobre questões situadas na interface das temáticas 
educacional e ambiental. 
 

Em Wood (2006, p.228), ratificando o que foi aventado, destaca-se a afirmação de 

que:  

Nem acredito que o capitalismo tenha condições de evitar a devastação 
ecológica. Talvez seja capaz de se ajustar a um certo grau de preocupação 
ecológica, especialmente porque a tecnologia de proteção ambiental se tornou 
uma mercadoria lucrativa. Mas a irracionalidade essencial da busca de 
acumulação de capital, que subordina tudo às exigências da auto-expansão do 
capital e do chamado crescimento, é inevitavelmente hostil ao equilíbrio 
ecológico. 

 
Em 1981, como mencionado anteriormente, foi promulgada a lei 6.938, criando no 

país a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), marco histórico na institucionalização 

da questão ambiental na sociedade brasileira. Longe de apresentar-se como resultante natural 

do debate social sobre a questão, representa uma conquista, obtida pela ação combativa e 

social de parlamentares representantes de uma vanguarda política, organizações não 

                                                 
5 Ver GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. S. Paulo: Cortez Editora, 2003. 
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governamentais, ambientalistas, representações acadêmicas, etc, no âmbito da sociedade 

brasileira.  

A PNMA consagra a “ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado 

e protegido, tendo em vista o uso coletivo” e a “educação ambiental a todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa 

na defesa do meio ambiente”. 

Cabe, oportunamente, nesse momento, a identificação conceitual sobre educação 

formal e educação não-formal. 

Educação formal é a obtida pela rede de ensino oficial, estatal ou privada, cujos 

cursos são comprovados por certificação e diplomação. Para Gohn (2005), a educação não-

formal refere-se a processos que envolvem aprendizagem política dos direitos dos indivíduos, 

enquanto cidadãos, que geram conscientização para a compreensão de seus interesses e do 

meio social e da natureza que os cercam, através da participação em atividades grupais; 

capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou 

desenvolvimento de potencialidades; aprendizagem e exercícios de práticas que capacitem 

indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltados à solução de problemas 

coletivos e cotidianos e finalmente, processos ocorrentes em espaços diferenciados que 

possibilitam desenvolvimento de aprendizagens dos conteúdos da escolarização.    

Portanto, identifica-se que educação não-formal vincula-se à aprendizagem política 

para a ação coletiva, gerando conscientização para a compreensão de interesses gerais, via 

participação em atividades grupais, capacitando sujeitos para o trabalho, através 

aprendizagens de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades e exercícios de 

práticas que capacitem-nos a se organizarem com objetivos comunitários, voltados à solução 

de problemas coletivos e cotidianos. 

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, evento mais conhecido como ECO-92, 179 nações, pelas 

suas representações, se comprometeram com um programa objetivando adoção de um novo 

padrão de desenvolvimento, cujo documento mais ficou conhecido como Agenda 21.  

A Agenda 21 pode ser considerada como um dos principais resultados da conferência 

e definida como instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, 

em diferentes locais, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência 

econômica. Foi o documento que estabeleceu a importância e bases de como governos, 

empresas governamentais e não governamentais e setores da sociedade poderiam cooperar e 



50 
 

comprometer-se  com soluções para os problemas sócio-ambientais. Conforme aponta Gadotti 

(2008), a Rio-92 deu muito destaque a três dimensões interdependentes do desenvolvimento 

sustentável: ecologia, economia e sociedade. 

Desenvolvimento, sustentabilidade e educação ambiental tramam-se constituindo e 

aproximando paradigmas e temáticas que, até então, haviam sido tratadas separadamente. 

Todavia, foi somente em Telassônica / Grécia, em 1997, por ocasião da III Conferência 

Internacional sobre Educação Ambiental, que o tema educação para o desenvolvimento 

sustentável apareceu associado à educação ambiental, função da retomada das discussões a 

respeito do capítulo 36 da Agenda 21 (Fomento da educação, a capacitação e a 

conscientização). 

Gadotti (2008), aponta que, em 2002, na Rio+10 realizada em Johanesburgo, a 

educação ambiental foi muito mais entendida como estratégia de governabilidade das questões 

ambientais, associadas às três dimensões do desenvolvimento sustentável defendidas no Rio.  

Como decorrência dos encaminhamentos dados às questões relativas à educação 

ambiental, desenvolvimento sustentável e gestão ambiental, a IV Conferência Internacional 

sobre Educação Ambiental – Educação Ambiental para um Futuro Sustentável – Parceiros 

para a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, aventou possibilidade de 

conflito de identidade para a educação ambiental. Os organizadores indianos reconhecem a 

importância e vínculo da educação ambiental para a construção de futuro sustentável, 

diferentemente do conceito latino-americano, que estabelece a relação entre educação 

ambiental e construção de sociedades sustentáveis. Ocorrida em novembro de 2007, em 

Ahmedabad / Índia, 97 países, representados por cerca de 1.500 pessoas, debateram mudanças 

climáticas, principalmente, e a importância da formulação de políticas em educação ambiental 

para enfrentamento do aquecimento da Terra e mudanças climáticas.  

Estilo de vida e consumo também foram temas dominantes e, em sua declaração a 

conferência explicita: 

Nossa visão é um mundo no qual nosso trabalho e estilos de vida 
contribuam para o bem estar de toda a vida na Terra. Nós acreditamos que 
por meio da educação, os estilos de vida humanos podem conseguir manter 
a integridade ecológica, econômica e a justiça social, de forma sustentável e 
com respeito por todas as formas de vida. Por meio da educação, podemos 
aprender a prevenir e resolver conflitos, respeitar a diversidade cultural, 
criar uma sociedade cuidadosa e viver em paz. 
Nós podemos aprender com os modos tradicionais e indígenas de vida que 
respeito e honra da Terra e seus sistemas de sustentação da vida e podemos 
adaptar essa sabedoria para nosso mundo contemporâneo. 
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Mudanças profundas no modo de pensar educação ambiental aconteceram no 

percurso de Tbilisi a Ahmedabad. Entretanto, mesmo considerando os esforços dos sistemas 

educacionais, das sociedades e dos educadores ambientais, a situação do planeta agrava-se. 

Dentre as recomendações de Ahmedabad destacam-se a da necessidade de se redefinir um 

novo sentido de urgência e de um novo paradigma para a EA.  

Não há, como se observa, consenso em torno do que seja EA, nem em relação às suas 

teleologias. Mas, na tentativa de desenvolver conceitualmente esquema proposto por Dias 

(2004), apreende-se educação ambiental no como processo de desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e compreensões que, juntamente às motivações do indivíduo, 

mobiliza-o à aquisição de valores e novos repertórios atitudinais, necessário ao enfrentamento 

maduro e positivo de questões e/ou problemas ambientais, buscando encontrar soluções 

sustentáveis, para o curto, médio e longo prazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – CONEMA 
 

 

3.1 ANÁLISE DOCUMENTAL, GÊNESE E DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO 
 

 

Pelo Decreto 9.991 de 5 de junho de 1987 o Governador do Estado do Rio de Janeiro 

instituiu o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONEMA, expressando no artigo 1º que:   

Fica instituído sob a presidência do Governador do Estado do Rio de Janeiro 
e com representação paritária de membros do poder público e da sociedade 
civil, o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONEMA, órgão 
deliberativo e normativo encarregado de estabelecer as diretrizes da Política 
Estadual de Controle Ambiental e de orientar o Governo de Estado na defesa 
do meio ambiente, na preservação dos bens naturais e na formulação de 
providências para melhoria da qualidade de vida da população. 
 

Em seu artigo 2º, ao tratar da constituição do Plenário do conselho, estabelece a 

seguinte composição:  

I – Os Secretários de Estado, titulares das Secretarias: 

a) Meio Ambiente, substituto do Presidente em seus eventuais 

impedimentos; 

b) Planejamento e Controle; 

c) Desenvolvimento Urbano e Regional; 

d) Fazenda; 

e) Indústria e Comércio; 

f) Agricultura e Abastecimento; 

g) Saúde; 

h) Educação; 

i) Trabalho; 

II – Procurador Geral da Justiça; 

III- Presidente da Comissão Estadual de Controle Ambiental, que 

exercerá também as funções de Secretário Executivo do Conselho; 

IV – Secretário Especial do Meio Ambiente, do Ministério de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 

V – Delegado Regional do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal – IBDF – no Estado do Rio de Janeiro;
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VI – Capitão dos Portos do Rio de Janeiro; 

VII- Coordenador Regional da Superintendência de Desenvolvimento 

da Pesca – SUDEPE – RJ; 

VIII- Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro – FIRJAN; 

IX – Presidente da Associação Fluminense de Pequenas e Médias 

Empresas – FLUPEME; 

X – Presidente da Federação da Agricultura do Rio de Janeiro; 

XI – Presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura – 

FETAG: 

XII – Presidente da Federação das Associações Fluminense de Defesa 

do Meio Ambiente – FAMA; 

XIII – Presidente da Campanha Popular em Defesa da Natureza – 

CPDN; 

XIV – Presidente da Associação dos Amigos de Petrópolis – 

APANDE 

XV – Presidente da Associação Brasileira para a Conservação da 

Natureza – FBCN; 

XVI – Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

Ambiental – ABES. Seção Rio de Janeiro; 

XVII – Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; 

XVIII – Presidente do Clube de Engenharia; 

XIX – Presidente da Associação de Biólogos do Estado do Rio de 

Janeiro; 

XX – Secretário Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência – SBPC; 

XXI – Presidente da Associação Brasileira de Imprensa – ABI; 

XXII – Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados 

do Brasil – OAB-RJ. 

 

Em 11 de setembro de 1987, pelo Decreto 10.334, o Governador do Estado do Rio de 

Janeiro altera o artigo 2º do Decreto 9.991, incluindo dois membros no Plenário do 

CONEMA, o Procurador Geral do Estado e o Procurador Geral da Defensoria Pública. 
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Posteriormente, via Decreto 12.687 de 16 de fevereiro de 1989 são alterados os 

artigos 1º, 2º e 3º do Decreto 9.991, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

Art. 1º - Fica instituído, sob a presidência do Secretário de Estado de Meio 
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e com representação paritária de 
membros do poder público e da sociedade civil, o Conselho Estadual de 
Meio Ambiente – CONEMA órgão deliberativo e normativo encarregado de 
estabelecer as diretrizes da Política Estadual de Controle Ambiental e de 
orientar o Governo do Estado na defesa do meio ambiente, na preservação 
dos bens naturais e na formulação de providências para melhoria de 
qualidade de vida da população. 
 

No artigo 2º, ao tratar da composição do Plenário do CONEMA, o Decreto o define 

conforme identificado no Quadro 2 (ANEXO A). Ainda em relação à composição do Plenário, 

adiciona no § 1º que “comporá, também, o Plenário do Conselho o Presidente da Comissão 

Estadual de Controle Ambiental – CECA que exercerá as funções de Secretário Executivo do 

CONEMA.”  

No parágrafo 2º trata da substituição do Presidente em seus eventuais impedimentos 

pelo Subsecretário de Estado de Meio Ambiente e a nova redação do artigo 3º, estabelece que  

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMAM, através da Fundação 
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, da Superintendência 
Estadual de Rios e Lagoas – SERLA, da Fundação Instituto Estadual de 
Florestas – IEF, prestará ao CONEMA o apoio logístico, administrativo e 
técnico que se fizer necessário.  
 

Em 13 de outubro de 1992, sob nova governança, foi emitido, pelo Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, o decreto 17.907 que altera o “caput” do art. 2º do Decreto 9.991, de 

5 de junho de 1987, modificado pelo Decreto 12.687, de 16 de fevereiro de 1989, que passou a 

ter a seguinte redação: 

Integrarão o Plenário do CONEMA, representantes da administração pública 
do Estado do Rio de Janeiro e, mediante convite, representantes de Órgãos e 
entidades Federais e do Município do Rio de Janeiro, bem como de entidades 
representativas de diversos segmenytos da sociedade civil, a seguir 
indicadas; 
I- Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia; 
II - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos; 
III- Secretaria de Estado de Minas e Energia; 
IV - Secretaria de Estado de Cultura; 
V - Procuradoria Geral da Justiça; 

  VI - Procuradoria Geral do Estado; 
VII-Superintendência de Meio Ambiente do Município do Rio de Janeiro; 
VIII-Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis; 
IX - Capitania dos Portos do Rio de Janeiro; 
X - Ordem dos Advogados do Brasil; 
XI - Instituto dos Arquitetos do Brasil; 
XII- Clube de Engenharia; 
XIII- Federação das Associações dos Moradores do Estado do Rio de Janeiro 
– FAMERJ; 
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XIV-Associação Brasileira de Engenharia de Meio Ambiente; 
XV- Associação Permanente de Entidades do Meio Ambiente – APEDEMA; 
XVI- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência –                               
SBPC; 
XVII- Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN: 
XVIII – Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro; 
XIX- Associação Fluminense de Pequenas e Médias Empresas – FLUPEME; 
XX - Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA; 
XXI – Fundação Instituto de Estadual de Florestas – IEF; 
XXII- Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO; 
XXIII– Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA. 
 

Em 26 de janeiro de 1993, pelo Decreto 18.496, o Governador do Estado do Rio de 

Janeiro altera o “caput” do art. 2º do Decreto nº 9.991, de 5 de junho de 1987, que instituiu o 

CONEMA, modificado pelos Decretos 12.687 de 16 de fevereiro de 1989, e 17.907 de 13 de 

outubro de 1992, passando à seguinte redação: 

Art. 2º - Integrarão o Plenário do CONEMA, representantes da administração 
pública do Estado do Rio de Janeiro, do poder Legislativo e, mediante 
convite, representantes de Órgãos e entidades federais e do Município do Rio 
de Janeiro, bem como de entidades representativas de diversos segmentos da 
sociedade, como se segue: 
I- Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia; 
II - Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos; 
III - Secretaria de Estado de Minas e Energia;  
IV - Secretaria de Estado de Cultura; 
V - Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Pesca; 
VI - Secretaria de Estado de Polícia Militar (através do Batalhão Florestal); 
VII - Secretaria de Estado de Saúde; 
VIII - Procuradoria Geral da Justiça; 
IX - Procuradoria Geral do Estado; 
X - Representante do Poder Legislativo; 
XI - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 
XII- Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA; 
XIII- Fundação Instituto de Estadual de Florestas – IEF; 
XIV- Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO; 
XV- Presidente da Comissão Estadual de Controle Ambiental – Secretário 
Executivo do Conselho; 
XVI- Capitania dos Portos do Rio de Janeiro; 
XVII- Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis; 
XVIII – Delegacia Móvel do Meio Ambiente; 
XIX - Ordem dos Advogados do Brasil; 
XX - Instituto dos Arquitetos do Brasil; 
XXI- Clube de Engenharia; 
XXII - Superintendência de Meio Ambiente da Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro; 
XXIII - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental; 
XXIV - Federação das Associações dos Moradores do Estado do Rio de 
Janeiro - FAMERJ; 
XXV - Assembléia Permanente das Estidades em Defesa do Meio Ambiente 
– APEDEMA; 
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XXVI- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência –                                 
SBPC; 
XXVII - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN; 
XXVIII - Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro; 
XXIX - Associação Fluminense de Pequenas e Médias Empresas – 
FLUPEME; 
XXX - Associação Brasileira de Imprensa; 
XXXI - Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro – 
FAFERJ; 
XXXII - Associação dos Biólogos do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Em 15 de junho de 2001, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, pelo Decreto 

28.615, revoga os Decretos 9.991/87, 12.687/89, 17.907/92 e 18.496/93 e dispõe sobre a 

reorganização do Conselho Estadual de Meio Ambiente, asseverando sua condição de órgão 

colegiado, deliberativo e consultivo, instituído no âmbito da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Conforme art. 2º 

O CONEMA tem por finalidade deliberar sobre as diretrizes da Política 
Estadual de Meio Ambiente e sua aplicação pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e demais instituições nele 
representadas, bem como orientar o do Estado na gestão do meio ambiente. 
 

Ao tratar da constituição do Plenário no art. 4º manifesta que “será constituído por 

um representante e respectivo suplente das Secretarias abaixo referidas e de cada uma das 

seguintes entidades da Administração Indireta do Estado”: 

 

I- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SEMADS; 
II- Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos – SESRH 
III- Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e 
Desenvolvimento do Interior – SEAAPI; 
IV- Secretaria de Estado de Saúde – SES; 
V- Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e 
Turismo – SEPDET; 
VI - Secretaria de Estado da Defesa Civil – SEDEC; 
VII - Secretaria de Estado de Energia, da Indústria Naval e Petróleo – 
SEINPE; 
VIII - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT; 
IX - Secretaria de Estado de Educação - SEE; 
X - Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP; 

                           XI - Departamento de Recursos Minerais – DRM; 
XII- Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA; 
XIII - Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA; 
XIV - Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF; 
XV- Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO.  
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De acordo com o §1º “serão convidados a integrar o Plenário do Conselho, mediante 

a indicação de 1 (um) representante e respectivo suplente dos seguintes órgãos e entidades:” 

 
I- a União, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 
II-  7 (sete) Municípios, sendo 1 (um) de cada Macrorregião Ambiental 
do Estado, indicados pela Associação Nacional de Meio Ambiente e 
Municípios – ANAMA; 
III- 9 (nove) organizações civis ambientalistas, sendo 1 (uma) de cada 
Macrorregião ambiental – MRA, com exceção da MRA-6, que deverá conter 
3 (três) organizações; 
IV- 2 (duas) universidades fluminenses indicadas pelo Fórum dos 
Reitores; 
V- a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte 
Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos; 
VI- a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES; 
VII- a Associação Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ; 
VIII- o Conselho Regional de Biologia; 
IX- o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA; 
X- as Centrais Sindicais; 
XI- a Federação de Moradores do Estado do Rio de Janeiro – FAMERJ; 
XII- a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN; 
XIII- a Federação dos Trabalhadores na Agricultura – FETAG; 
XIV- o Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB; 
XV- a Ordem dos Advogados do Brasil; 
XVI- o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado        
do Rio de Janeiro – SEBRAE; 
XVII- o Clube de Engenharia; 
XVIII- a Federação dos Favelados do Estado do Rio de Janeiro                
FAFERJ6. 
 

No §2º chama atenção para o fato de que os representantes “aludidos nos incisos III a 

XVIII do parágrafo anterior não poderão ser ocupantes de cargos em comissão na 

Administração Estadual.” 

O art. 5º estipula estrutura do CONEMA que será composta de Presidência, Plenário, 

Câmaras Técnicas, Secretaria Executiva e Órgãos Técnicos de Apoio, sendo estes, 

especificamente, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), a 

Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Fundação Superintendência Estadual de Rios 

e Lagoas (SERLA), o Departamento de Recursos Minerais (DRM), o Instituto Estadual de 

Patrimônio Cultural (INEPAC), a Universidades do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a 

Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TURISRIO). 

Por fim, em 25 de abril de 2007, o Decreto 40.744 revogou disposições em contrário, 

em especial o Decreto nº 28.615, de 15 de junho de 2001 e dispôs sobre as condições que, 

                                                 
6 Mantida fidelidade ao registro original. 
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atualmente, regem a organização, competência e funcionamento do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente do Rio de Janeiro. 

Registra o Decreto que o CONEMA é órgão colegiado, deliberativo e consultivo, 

instituído no âmbito da Secretaria de Estado do Ambiente, que tem por finalidade deliberar 

sobre as diretrizes da Política Estadual de Meio Ambiente e sua aplicação pela Secretaria de 

Estado do Ambiente e demais instituições nele representadas, bem como orientar o Governo 

do Estado na gestão do meio ambiente. 

Ao expor as áreas de desempenho do Conselho, o artigo 3º menciona: 

I –definir as áreas em que a ação do Estado do Rio de Janeiro relativa à 
qualidade ambiental deva ser prioritária, considerando as Macrorregiões 
Ambientais estabelecidas no Decreto no 26.058, de 14 de março de 2000; 
II –propor objetivos e metas para a Política Estadual de Meio Ambiente; 
III-estabelecer especificações técnicas e aprovar os Zoneamentos Ecológico-
Econômico e Costeiro; 
IV-analisar planos, programas e projetos potencialmente modificadores do 
meio ambiente, quando solicitados pela SEA; 
V- articular-se com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com o 
Comitê de Defesa do Litoral do Estado do Rio de Janeiro e com a Comissão 
Estadual de Controle de Agrotóxicos e Biocidas; 
VI- estabelecer diretrizes no sentido de tornar os municípios aptos, mediante 
convênio, para a aplicação das normas de licenciamento e fiscalização 
ambiental; 
VII- propor temas prioritários para a pesquisa aplicada à conservação e à 
utilização sustentada do meio ambiente; 
VIII- instituir Câmaras Técnicas permanentes e temporárias. 

 
Em termos estruturais, conforme o art. 4º, o CONEMA se organiza da seguinte 

maneira: 

I – Presidência; a Presidência do CONEMA será exercida pelo Secretário de 
Estado do Ambiente que, nos seus impedimentos eventuais, será substituído 
pelo Secretário Executivo e, na falta desse, por um dos conselheiros, eleito 
no início da reunião pelos membros presentes. O Presidente apenas votará 
em caso de empate dos votos do Plenário. 
II - Plenário; que é a instância superior de deliberação do CONEMA. III - 
Câmaras Técnicas; que são órgãos encarregados de analisar temas, propor 
medidas, planejar e coordenar projetos e ações específicas de meio 
ambiente.  
IV - Secretaria Executiva; que é o órgão de suporte administrativo do 
Presidente do Plenário e das Câmaras Técnicas do CONEMA, e será 
exercida pelo Secretário Executivo. 
V - Órgãos Técnicos de Apoio; que são órgãos executivos e de 
assessoramento técnico às Câmaras Técnicas e ao Plenário. 
 

Considerando constituição e responsabilidades do Plenário, no art. 5º encontra-se 

que: 
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O Plenário é a instância superior de deliberação do CONEMA e será 
constituído por um representante e respectivo suplente das Secretarias abaixo 
referidas e de cada uma das seguintes entidades da Administração Indireta do 
Estado: 

I – Secretaria de Estado do Ambiente – SEA; 
II–Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – 
SEAPPA; 
III – Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil – SESDEC; 
IV – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços – SEDEIS; 
V – Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT; 
VI – Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC; 
VII – Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente – FEEMA; 
VIII – Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas – SERLA; 
IX – Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF; 
X – Departamento de Recursos Minerais – DRM/RJ. 

§ 1º - Serão convidados a integrar o Plenário do Conselho, mediante a 
indicação de 01 (um) representante e respectivo suplente, os seguintes órgãos 
e entidades: 

I - a União, por intermédio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 
II – Associação de Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro – APREMERJ; 
III – Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA; 
IV – Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ; 
V – Rede de ONG’s da Mata Atlântica; 
VI – Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; 
VII – Rede de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro; 
VIII – Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente 
do Estado do Rio de Janeiro – APEDEMA; 
IX – Federação de Moradores do Estado do Estado do Rio de Janeiro - 
FAMERJ7; 
X – Federação de Favelados do Estado do Rio de Janeiro – FAFERJ; 
XI – 02 (duas) Universidades fluminenses indicadas pelo Fórum de Reitores; 
XII – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES; 
XIII – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA; 
XIV – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN; 
XV – Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB.  
 

Observa-se que no período de 5 de junho de 1987, data de sua criação, até o dia 25 de 

maio de 2007, ocasião em que realiza a primeira reunião, 20 anos e seis meses depois, 

portanto, não há registros de que o CONEMA tenha realizado qualquer atividade. Entretanto, 

mesmo não operando o CONEMA experimentou sete estruturas de plenárias diferentes, 

produto das alterações produzidas pelos Decretos anteriormente examinados, para o que se 

apresenta o Quadro 2 (ANEXO A). 

                                                 
7 Mantida fidelidade ao registro original. 
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Chama atenção que a estrutura original se constitua a partir do ocupante do cargo 

(pessoalidade) e não da representatividade institucional, o que acontecerá a partir da terceira 

estrutura. As primeira e segunda estruturas, referem-se a secretários e só na terceira 

constituição encontramos referência a secretarias. 

Das 30 (trinta) posições constituintes da primeira estrutura do CONEMA, 7 (sete) 

ainda se mantém, o que aponta um turnover de 77% (setenta e sete por cento). Considerando o 

tempo de latência em que permaneceu o CONEMA, é de se supor que as estruturas que o 

constituíram formalmente refletiram muito mais presunções de seus criadores, dado que não 

se encontra registro de nenhum desempenho do conselho anteriormente a 2007, do que 

aperfeiçoamentos levados a efeito a partir de prática social. 

O exame histórico das ocorrências estruturais conduzem também à constatação que o 

CONEMA repercutiu mudanças na burocracia e estrutura de governos, haja vista alterações de 

titularidades de cargos e agrupamentos de secretarias, o que vem acontecendo desde a década 

de 1990. 

Comparando o tamanho da primeira estrutura do CONEMA (Decreto 9.991), que 

comportava 30 componentes, com a estrutura atual (Decreto 40.744), de 26 componentes, 

observa-se redução de 13% (treze por cento). Porém, analisando qualitativamente as 

alterações de representatividade, observa-se que 4 (quatro) instituições se fazem representar 

em todas as estruturas propostas para o CONAMA: SEA, FIRJAN, ABES e OAB. 

Mantiveram-se fixas representatividades do Estado e associações de classes, conformando 

percentual de núcleo comum de ocorrência em todas as estruturas do Conselho da ordem de 

13% (treze por cento) e, consequentemente, a expressiva marca de 87 (oitenta e sete por 

cento) de alteração nas representatividades exercidas no Conselho Estadual do Meio Ambiente 

do Rio de Janeiro. 

 

 

3.2 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 
 

 

Foram realizadas 4 (quatro) entrevistas. Os sujeitos entrevistados (2 homens e 2 

mulheres) representantes da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), Federação das 

Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ), Federação das 

Associações das Favelas do Estado do Rio de Janeiro (FAFERJ) e Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), nesta ordem, as entrevistas aconteceram em maio do corrente ano e os 
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entrevistados mostraram-se muito colaborativos. Todas as entrevistas aconteceram em 

ambientes fechados, duraram em média 50 (cinqüenta) minutos e sem nenhuma interrupção 

aconteceu. As entrevistas foram do tipo semi-estruturadas e orientavam-se pelo roteiro contido 

no documento “Questionário – Conselho – 2010” (Anexo F). 

 Dois dos entrevistados possuem escolaridade em nível de pós-graduação – um 

possui mestrado em Ciências pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o outro 

concluiu na Universidade do Estado de São Paulo mestrado em Ciências Sociais, um possui 

ensino fundamental incompleto e o quarto entrevistado possui ensino médio completo. 

Três dos entrevistados participaram de atividades de formação continuada nos 

últimos dois anos, duas com carga horária superior a 80 (oitenta) horas e uma com carga 

horária entre 21 e 40 horas. Todos manifestaram que, frequentemente, utilizam os 

conhecimentos destas atividades na prática conselheira. Todos exercem outras atividades 

profissionais. Um dos entrevistados acaba de concluir o curso de Capacitação em Educação 

Ambiental para Agentes Ambientais, com carga horária de 88 horas, realizado no período de 

fevereiro a maio de 2010 nas dependências da Secretaria de Estado de Ambiente. 

Três dos entrevistados apontam carga horária bimestral de participação no conselho 

de até 20 (vinte) horas e um aponta entre 31 e 40 horas bimestrais, considerando que é 

Coordenador de Câmara Técnica e envolvido com pareceres técnicos, com alguma freqüência. 

Manifestou, inclusive, que os conselheiros deveriam receber remuneração pelas participações 

nas reuniões e em trabalhos relativos à função conselheira. 

Dentre os entrevistados um tem menos de 1 ano como conselheiro; um milita entre 1 

e 2 anos como conselheiro; um tem entre 3 e 4 anos como conselheiro e um tem entre 5 e 10 

anos de experiência como conselheiro. 

Em relação aos dados sócio-biográficos, a idade média dos entrevistados é de 50 anos 

e, relativamente à etnia que julga pertencer (cor/raça), um entrevistado declarou-se negro e os 

demais, brancos. 

Quanto à investigação sobre atividades econômicas degradantes do meio ambiente, 

há unanimidade quanto à ocorrência delas no âmbito estadual, com três citações para extração 

de petróleo e uma citação apontando para a mineração, extração de minérios como as mais 

degradantes. 

Sobre a forma de como o CONEMA atua na resolução dos problemas ambientais, o 

representante da OAB apontou “que o CONEMA desenvolve papel realmente importante, 

através de suas deliberações, o que, em última análise, cria um certo padrão regulatório”. 
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Para a representante da SEEDUC “são relevantes as orientações que o CONEMA 

presta ao executivo” e para o da FAFERJ, a respeito da atuação do CONEMA frente a geração 

de problemas ambientais , manifesta que “a atuação mais se prende no acompanhamento e a 

aprovação de situações, desacreditando na existência de alguma ação de controle”. 

O representante da FAMERJ declarou desconhecer formas pelas quais o CONEMA 

atua na resolução de problemas ambientais. 

Analisando a forma de como o CONEMA interage ou se relaciona com outras 

secretarias envolvidas na questão ambiental, declara o representante da OAB: 

Que ainda não se identifica a visão da transversalidade na administração 
pública, de maneira geral. Ainda é cada um dentro de sua própria caixinha, 
dentro do próprio segmento. Os problemas da atualidade, como os da área 
ambiental, na maioria das vezes, requerem e solicitam soluções respaldadas 
em visões multi e transdisciplinar; claro que isso tende a mudar na 
administração pública, mas ainda é cada um dentro de sua própria caixinha.  
 

Quanto aos critérios adotados pelas instituições de origem à indicação da função 

conselheira, o representante da OAB é militante na área de Direito Ambiental e reconhecido 

pelo saber específico que acumula; a representante da SEEDUC associa à atividade que 

desenvolve na secretaria, já que coordena a instância responsável pela temática Educação 

Ambiental.   

De acordo com a representante da FAFERJ, o fato de militar a muito tempo no 

movimento popular deva ter contado à sua indicação, mas, além disso, é Conselheira dos 

Conselhos Municipal e Estadual de Saúde. Modestamente manifesta que “é possível que a 

falta de outros atores tenha contribuído à minha indicação, também”. 

Conforme o representante da FAMERJ “compromisso e conhecimento devam ser 

marcados como critérios à indicação da função conselheira”. 

Sobre órgãos ou segmentos sociais que deveriam estar também representados no 

CONEMA aponta o representante da FAMERJ que  

Toda forma de organização social da sociedade civil que demonstrasse 
interesse em participar do CONEMA, pelo equilíbrio do meio ambiente 
vinculado à vida. A participação deveria estar vinculada ao interesse da 
instituição e sociedade e não ser decorrente de convite do conselho. Dessa 
forma, verdadeiramente, a representação social estaria assegurada e da forma 
como está hoje, a participação é dirigida pelos interesses do conselho.  
 

Segundo a representante da FAFERJ as empresas químicas deveriam estar 

representadas no CONEMA e para a OAB, o CONEMA “deveria buscar maior participação 

da sociedade civil e  ONG’s temáticas e representativas deveriam figurar no conselho”. 
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Para a representante da SEEDUC: 

É preciso muito critério e seriedade de forma geral para se tratar a 
representatividade da sociedade civil no âmbito do conselho. Quanto mais 
ampla e diversa a representatividade da sociedade civil; muito esforço 
deveria ser concentrado na conquista da paridade e, com isso, afastar a 
possibilidade do conselho virar instância homologatória do executivo, 
espécie de “chapa-branca” do governo.   
 

Relativamente às competências exercidas pelo conselho encontramos três referências 

para competência normativa, uma para deliberativa e uma para consultiva.  

Quanto ao fato do CONEMA esclarecer a população acerca de suas competências e 

possibilitar acesso da população aos documentos de reuniões de trabalho, há unanimidade em 

apontar que nenhuma das duas situações ocorre. Nesse aspecto, manifesta-se o representante 

da FAMERJ no sentido de que:   

O conselho é pró-forma. Acontece por decreto e não por lei. Não é de 
compromisso, é de vontade, por isso é por decreto. É espaço fechado de 
disputa de poder, dentro do próprio poder público. Os conselhos, todos, são 
instrumentos de cooptação das instituições e movimentos sociais insurgentes, 
por parte do governo. Ora, a FIRJAN vai votar com quem? Com o governo 
ou com a sociedade? No interesse de quem vai votar: no interesse econômico 
ou no interesse social? Para o poder público é necessário a desinformação da 
população municipal e federal. Para isso, em relação ao meio ambiente, o 
conselho serve. No campo institucional o conselho serve a quem?” 
 

Há unanimidade entre os entrevistados para o fato de que o CONEMA mantém 

independência em relação aos conselhos de meio ambiente municipal e federal, e isso é 

reafirmado de forma peremptória pelo representante da OAB. Três dos entrevistados 

reconhecem o licenciamento ambiental como parte do conjunto das competências exercidas 

pelo CONEMA, mas apontam que a educação ambiental ainda não é uma exigência para o 

licenciamento ambiental, o que para o representante da OAB já deveria estar acontecendo. 

Também há unanimidade na percepção de que por não contar com infraestrutura 

própria e ao utilizar os recursos materiais da estrutura de uma Secretaria de Estado, isso pode 

criar situação de vulnerabilidade do conselho em relação à Secretaria, com possibilidade de 

contaminar o que se poderia chamar de neutralidade ou independência política. 

Para dois entrevistados, a participação como conselheiro caracteriza-se como 

“recebendo informações, manifestando opiniões que podem ser aceitas ou não pela 

presidência do conselho ou por determinado grupo de conselheiros, mas sempre 

justificadamente” e o outro nível de participação caracterizar-se-ia pela alternativa “recebendo 

informações que são consideradas ou interferem no processo deliberativo, consultivo, 

normativo e fiscalizador”. 
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Segundo dois entrevistados, a função conselheira, caracteristicamente, atua na 

determinação de objetivos e de estratégias internas do conselho, enquanto que para os outros 

dois a atuação se caracteriza pela formulação de princípios e políticas de atuação do conselho. 

Há unanimidade entre os entrevistados de que o CONEMA ainda é muito pouco 

conhecido pela população, de maneira geral, e é, segundo expressão do representante da OAB, 

“muito jovem ainda”. Por outro lado, por parte do Conselho, não são desenvolvidas ações no 

sentido de torná-lo mais conhecido ou de aproximá-lo da sociedade e mostrar trabalhos que 

são desenvolvidos, o que deve ser de interesse da sociedade civil.  

Para três dos entrevistados, as questões sobre educação ambiental não são discutidas 

em plenárias e, quando há essa discussão, ela acontece nas câmaras técnicas. Há apontamentos 

para o fato de que o conselho não promove capacitação de seus membros em torno da 

educação ambiental. 

Ao investigar-se sobre benefícios trazidos pela criação do conselho encontramos uma 

resposta vinculada à proteção da flora e fauna e citações de contribuições à criação de valor e 

contribuições à construção da cidadania plena. A representante da SEEDUC enfatiza a 

emergência do Conselho como um valor em construção social. 

Ao abordar a questão da participação da sociedade civil no CONEMA, a 

representante da SEEDUC afirma que “a participação da sociedade civil ainda é muito 

pequena, não representativa, além do que não há paridade nem equilíbrio de força entre 

sociedade civil e sociedade política no conselho”.  

Por outro lado, a representante da FAFERJ aponta que:  

O fato de dispor a sociedade civil de assento no conselho já implica em 
algum tipo de participação e que, por ela, se pode gerar mais oportunidades 
de se conhecer direitos, o que serve de base para empoderamento e 
cidadania. Não acredito no conselho da forma como ele atualmente se 
constitui e desenvolve. Isto precisa ser revisto, mas, até que isso aconteça, é 
importante que se estabeleça a luta para melhorar, e o melhor local de 
ocorrência é no interior do conselho. 
 

A análise do conteúdo das entrevistas impôs um desafio à sua consecução. O painel 

dos entrevistados se, por um lado, mostrou-se rico pela diversidade que apresentava, por 

outro, trouxe uma grande desafio ao agrupamento das informações, visto que desvelou 

nuances diferentes em relação à percepção da participação da sociedade civil no Conselho 

Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e sobre o próprio conselho.  

Observando Morin (2000), tomou-se extremo cuidado para, ao reunir depoimentos 

não dissolver conteúdos específicos, ao mesmo tempo em que, ao segmentá-los, não se 

promovesse a disjunção dos contextos em que foram produzidos.  
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Independentemente das diferenças nos níveis de escolarização até agora obtidos pelos 

entrevistados, todos, cada um a seu modo, exibiram interesse e motivação pela função 

conselheira, manifestando consciência em relação à responsabilidade que implica. 

Desenvolvimento de atividades degradantes do meio ambiente são percebidas pelos 

entrevistados e o conselho apresenta-se como uma possível instância de participação da 

sociedade na administração dos conflitos que possam emergir dessa situação de agressão ao 

meio ambiente. Entretanto a composição do conselho não alberga satisfatoriamente a 

representatividade da sociedade civil e a percepção de que o conselho é instância pró-forma 

não pode ser descartada. Talvez a participação da sociedade civil através de convite e não pela 

inscrição das instituições sociais que se interessassem pela discussão, mascare alguns 

interesses quanto ao direcionamento da formação do conselho. 

É possível que a participação da sociedade civil no conselho ainda seja pequena, 

diante das responsabilidades que cabem às sociedades na questão ambiental. O conselho é 

pouco conhecido pela sociedade e com ela pouco interage, sendo possível que a interlocução 

preferencial desenvolvida pelo conselho em relação às questões ambientais seja dentro da 

própria Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), com o Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA); ou seja, produção do diálogo dos iguais. 

A educação ambiental como tema e assunto não frequenta reuniões do conselho e há 

indícios de que o tema não seja transversalizado na administração pública, como ressaltado 

pelo representante da OAB, embora reconhecido como muito importante, segundo os 

entrevistados. 

 

 

3.3 ANÁLISE DAS ATAS DE REUNIÕES E RESOLUÇÕES 
 

 

Foram analisadas dezessete atas de reuniões ordinárias realizadas entre 25 de maio de 

2007, data de realização da 1ª reunião e 17 de dezembro de 2009, 17ª reunião.  

O primeiro momento desse tópico do trabalho é de apuração das presenças às 

reuniões. Os indicadores obtidos decorrem das presenças apuradas nas atas frente à 

composição do Conselho, conforme Decreto 40.744 de 25 de abril de 2007, que dispõe sobre a 

organização, competência e funcionamento do CONEMA e Resolução CONEMA nº 1 de 7 de 

outubro de 2008, que estabelece o Regimento Interno do CONEMA. 
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Na tabela 3, abaixo, encontram-se os indicadores percentuais de presenças durante os 

anos de 2007, 2008 e 2009 por secretarias de governo, representações da sociedade civil e 

geral.  

Nas tabelas 4, 5 e 6, ANEXO B, C e D, respectivamente, encontram-se os percentuais 

de presenças ocorridos durante os anos de 2007, 2008 e 2009. 

 
Tabela 3: Resumo dos Indicadores de Presença (%)Reuniões Ordinárias do CONEMA 

 2007 2008 2009 

SECRETARIAS DE 

GOVERNO 
66 48 39 

SOCIEDADE CIVIL 40 46 31 

GERAL 52 47 35 

 

Os percentuais indicativos das presenças dos representantes das secretarias de 

governo registram 66% em 2007, 48% em 2008 e 39% em 2009. 

Existem secretarias de governo que não se fizeram representar em nenhuma das 

reuniões do conselho, como, por exemplo, a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil e a 

secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.  

A Presidência do Conselho compareceu a 25% das reuniões em 2008 e a 29% das 

reuniões em 2009, o que implicou que o Secretário Executivo nesse biênio funcionasse como 

o condutor e coordenador das reuniões do conselho. Não muito distante desses valores e, 

também, com tendência de queda apresentam-se os números indicadores dos participantes da 

sociedade civil, membros convidados do conselho que, em 2008 apresentou 46% de presenças 

e, em 2009, 31%.  

Sobre a expressão educação ambiental, encontra-se na ata da 7ª reunião registro de 

apresentação sobre trabalhos realizados pela SEA na área de educação ambiental, 

notadamente, a criação da Gestão Integrada de Educação Ambiental (GIEA). 

Na ata da 13ª reunião, realizada em 15 de maio de 2009, sob o registro “foram 

marcadas as datas das próximas reuniões das Câmaras Técnicas, inclusive a da primeira 

reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental, criada oficialmente nessa reunião”, sob 

coordenação da representante da Secretaria de Estado de Educação. Em que pese todos os 

esforços desenvolvidos pela coordenadora, a Câmara Técnica de Educação Ambiental em 27 

de novembro realizou a segunda tentativa de reunir-se, já que, na primeira, não se conseguiu 
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quorum mínimo. A câmara Técnica de Educação Ambiental, até 30 de abril de 2010 não se 

encontrava em funcionamento.  

Quanto à questão da educação ambiental, importante trazer a declaração do secretário 

executivo do conselho proferida em 27 de abril de 2010, que diz: 

Inicialmente cabe ressaltar que o modelo de atuação do CONEMA muito 
mais se aproxima da atuação do CONAMA do que dos Conselhos 
Municipais do Meio Ambiente, e que não é papel do CONEMA tratar ou 
lidar diretamente com a Educação Ambiental. As competências do 
CONEMA encontram-se definidas, e bem definidas, no Decreto 40.744 de 
25 de abril de 2007 e dentre elas não inclui-se questões afetas à educação 
ambiental; no âmbito estrutura da  Secretaria de Ambiente encontramos a 
Superintendência de Educação Ambiental. Entretanto, considerando a 
importância e relevância da atividade Educação Ambiental, na 13ª Reunião 
do CONEMA, datada de 15 de maio de 2009 instituiu-se oficialmente a 
Câmara Técnica de Educação Ambiental, entregue à coordenação da 
Professora Dayse Keller. A expectativa é de que essa Câmara Técnica 
levante questões e temas sobre Educação Ambiental no âmbito do 
CONEMA, que levante demandas relativas à educação ambiental junto ao 
CONEMA. 

 

É fato que educação ambiental não aparece como responsabilidade direta do 

CONEMA, pelo menos explicitado dessa forma. Entretanto, na descrição das competências do 

CONEMA, encontra-se em uma delas que aponta “propor temas prioritários para a pesquisa 

aplicada à conservação e à utilização sustentada do meio ambiente”. Seria possível atingir esse 

objetivo, sem que implicasse educação ambiental, ou que se relegasse papel secundário à 

educação ambiental? 

Em relação às resoluções, foram analisadas 15 (quinze) resoluções do CONEMA 

emitidas entre 7 de outubro de 2008 (Resolução CONEMA 001) e 22 de setembro de 2009 

(Resolução CONEMA 015). As resoluções constituem os anexos de E-1 a T-1. O exame das 

resoluções identifica e o exame das identifica que 8 (oito) referem-se a licenciamentos 

ambientais, sendo que duas mencionando indenizações por custo de análise. Cinco das 

resoluções tratam de revogações, uma sobre inspeção e manutenção de gases poluentes em 

autos e uma trata de regulamentação de programa governamental. Em síntese, o tema 

licenciamento ambiental ocupa 53% dos assuntos das resoluções e aprovações e revogações 

ocupam 33% do processo decisório referente às resoluções. Não se encontrou registro de 

educação ambiental em nenhuma das resoluções, nem mesmo como medida mitigatória.  

 



 
 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A realização da pesquisa mostrou possibilidades de construção democráticas outras, 

além daquelas experimentadas no dia a dia; outras além daquelas que até bem pouco tempo 

atrás imaginávamos que a “democracia” possibilitaria. Estamos, ao que tudo indica, deixando 

o inimaginável mundo dos sonhos e produzindo novas cenas sociais, como a iniciação de 

práticas democráticas, por exemplo, o que implica lidar diretamente com as dificuldades 

humana. Isso não é simples, principalmente para uma sociedade que pautou sua história pelo 

afastamento das grandes massas dos processos de tomada de decisão. 

 Poder escrever esse trabalho, discutir participação e mecanismos democráticos, 

afasta-se muito da experiência de um jovem que, aos 14 anos, presenciou o fechamento da 

biblioteca do colégio onde estudou para “revisão de acervo”. A pesquisa mostrou-se como 

importante e relevante, mesmo considerando que a verdade contida nos fatos sociais é 

guardada e protegida pelos seus principais protagonistas. Assim somos nós, os humanos...  

O tema participação, introduzido durante o período de redemocratização da 

sociedade brasileira nos anos de 1980, surge em decorrência de fatores exógenos, como as 

exigências de instituições financeiras internacionais, e de fatores endógenos, dentre outros, as 

reivindicações postas pelos movimentos sociais, sobretudo em relação a melhoria da 

qualidade de vida,   habitação, saúde e segurança. 

A promulgação da Constituição Brasileira de 1988, assimilando no todo ou em parte 

essas reivindicações, através dos direitos individuais e sociais, oportuniza a descentralização e 

mecanismos de gestão social, derivando expansão na formação dos conselhos. 

Os conselhos constituem-se como instituições mistas que incorporam representantes 

da sociedade civil e Estado, com poderes consultivos e/ou deliberativos, onde contatam  

elementos da democracia direta e representativa, denotando os mais visíveis sinais de 

mudança rumo à democratização das relações entre agentes sociais. Nessa arena social, 

podem ocorrer encontro de posições antagônicas e os mecanismos de argumentação serão 

constituídos, quanto mais organizado for o setor onde as argumentações são produzidas. 

A instalação de conselhos, em qualquer nível da gestão pública, é uma das grandes 

conquistas das sociedades, e, no caso da sociedade brasileira, uma grande ruptura (ou 

tentativa) com as gestões autoritárias da coisa pública. 
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Esta pesquisa se orientou pela formulação de indagações sobre o Conselho de Meio 

Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e fenômenos sociais são situações complexas de serem 

identificadas, avaliadas e analisadas, porque, quase sempre, decorrem de circunstâncias 

múltiplas e que, pelo entrelaçamento de variáveis, apresentam desafios até mesmo à 

identificação das próprias conformações. 

A questão posta às sociedades e nações trás o grande e importante dilema ao associar 

desenvolvimento e proteção do meio ambiente: como promover o primeiro assegurando, de 

alguma maneira, algumas proteções e resguardos ao segundo?  

O processo de redemocratização em nosso país, ainda recente, trouxe tentativas de 

inovação na gestão das políticas públicas, a partir da possibilidade de novos exercícios da 

representatividade social. 

A Constituição de 1988, embora não explicitando a expressão desenvolvimento 

sustentável, em vários de seus artigos, em especial o 225, declara o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para o 

presente e futuras gerações. O texto constitucional aponta, ainda, para a representatividade 

popular, cujo exercício dar-se-á direta ou indiretamente. 

Estes dois aspectos fazem parte de uma série de assuntos sobre meio ambiente e 

representatividade popular que, relativamente à Carta Magna de 1988, criam adornos como 

constitucionalização do meio ambiente ou ecologização da Constituição Federal. Até sua 

promulgação, matérias sobre o Direito Ambiental eram encontradas no Código Florestal, 

Política Nacional do Meio Ambiente, de forma esparsada, portanto. 

Preservação do meio ambiente também se constitui em importante prioridade da 

agenda internacional contemporânea, para o que se torna indispensável a elaboração,  em 

bases sólidas, do processo social de educação ambiental, como um dos alicerces à construção 

do princípio basilar à cidadania. 

Conforme demonstrado, desde 1973, ano em que foi instituído o primeiro conselho 

estadual de meio ambiente, na Bahia, até 1987, foram instalados no país 10 Conselhos Estaduais 

de Meio Ambiente, 37% do total de Conselhos, e esse período corresponde historicamente a épocas de 

governos ditatoriais, distensionamento político e início do processo de redemocratização do país. 

Após promulgação da Constituição de 1988, 59% dos Conselhos Estaduais do Meio 

Ambiente foram instalados. 
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O CONEMA foi instituído pelo Decretos 9.991 de 5 de junho de 1987 e apurado em sua 

operacionalidade, funcionalidade e existência histórica através dos decretos, 10.334 de 11 de 

setembro de 1987, 12.687 de 16 de fevereiro de 1989, 17.907 de 13 de outubro de 1992, 

18.496 de 26 de janeiro de 1993, 28.615 de 15 de junho de 2001, 40.486 de 1 de janeiro de 

2007 e 40.744 de 25 de abril de 2007. 

Instituído às vésperas da Constituição Federal de 1988, a análise da documentação 

legislativa anteriormente mencionada, entrevistas e demais documentos não possibilita 

discriminar sua emergência no contexto das práticas sociais da época, se como avanço das 

práticas democráticas, ou se como antecipação da instância estatal a movimentos que, na 

decorrência histórica, por circunstâncias inerentes à própria redemocratização do país, 

aconteceriam. Por outro aspecto a criação por ato do Poder Executivo, através de Decreto, 

descaracteriza a institucionalidade democrática.  

Os Conselhos de Meio Ambiente, no geral, e o CONEMA, em particular, apontam 

para avanço de prática democrática e possibilidade de participação da sociedade civil no 

espaço público e discussões e participação popular na gestão de políticas públicas, a partir das 

possibilidade de alterações e inserção de novas práticas para exercício da cidadania. 

Pelo que se identifica, o CONEMA estabelece grau de independência das demais 

instâncias conselheiras – federal e municipal – mas, também identificado nas entrevistas, o 

fato de utilizar recursos materiais, operacionais e logísticos de uma Secretaria Estadual de 

governo, no mínimo o expõe a certas vulnerabilidades e, consequentemente, possíveis 

contaminações e influências.  

Os indicadores de presenças às reuniões do CONEMA expõem a fragilidade da 

participação, consequentemente, da representatividade social, encontrando-se registros de 

Secretarias de governo que não compareceram às reuniões (Secretaria de Estado de Saúde e 

Defesa Civil; Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia), ou que compareceram a um 

número quase que inexpressivo de reuniões (Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Energia, Indústria e Serviços; Departamento de Recursos Minerais). 

Os dados emergentes da “Sondagem de Concepções” denotam conceitos importantes 

e avançados, considerando as categorias Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e 

Educação Ambiental. Entretanto, conforme colhido em entrevista, ratificado em depoimento 

pessoal pelo Secretário Executivo do Conselho, educação ambiental não é tema 

transversalizado na administração pública, muito menos no Conselho. Mesmo assim foi 

criada a Câmara de Educação Ambiental, entregue à competente coordenação de 



71 
 

 

representante da Secretaria de Estado de Educação, mas que não conseguiu realizar a primeira 

reunião, até término do trabalho de campo de nossa investigação.  

O que se desvelou da análise do complexo objeto de pesquisa é que se depara no 

Conselho de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro com possibilidades e desafios à sua 

institucionalidade. Criado por Decreto, o caminho esperado é que possa se legitimar como 

produtor de laços de aproximação e confiança entre governo e sociedade civil, na gestão da 

coisa pública, considerando a questão do meio ambiente, sua preservação como o grande 

desafio posto pelas circunstâncias do processo de produção às sociedades.  

A visibilidade do Conselho diante da sociedade é rarefeita, a infraestrutura apresenta 

fragilidades, o que, se não implica em resultados de independência, de imediato, certamente 

não contribui para construção de identidade autônoma, interesse da sociedade para construção 

da boa governança das questões relativas ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável e 

educação ambiental. 

Compreende essa pesquisa que a consolidação do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro como instrumento de fortalecimento democrático e possibilitador 

da participação social depende da superação dos desafios políticos interpostos na 

possibilidade da constituição da gestão participativa. 
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ANEXO A 
 

Quadro 2 : Visão histórica da composição do Conselho. 

 
Decreto 9.991 de 
5 de junho de 1987 
(Gov. Moreira 
Franco) 

Decreto 10.334 de 11 
de setembro de 1987 
(Gov. Moreira 
Franco)  

Decreto 12.687 de 16 
de fevereiro de 1989 
(Gov. Moreira Franco) 

Decreto 17.907 de 13 
de outubro de 1992 
(Gov. Leonel 
Brizola) 

Decreto 18.496 de 
26 de janeiro de 
1993 (Gov. Leonel 
Brizola) 

Decreto 28.615 de 
15 de junho de 
2001 (Gov. 
Anthony 
Garotinho) 

Decreto 40.744  de  
25 abril de 2007. 
(Gov. Sergio Cabral).  

Secretário de Meio 
Ambiente 

Secretário de Meio 
Ambiente 

   Secretaria de 
Estado de Meio 
Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável – 
SEMADS 

Secretaria de Estado 
do Ambiente – SEA; 

 

Secretário de 
Planejamento e 
Controle 

Secretário de 
Planejamento e 
Controle 

Secretaria de Estado de 
Planejamento e 
Coordenação 

  Secretaria de 
Estado de 
Planejamento, 
Desenvolvimento 
Econômico e 
Turismo – 
SEPDET; 
 

 

Secretário de   
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

Secretário de 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento 
Urbano e Regional; 

   Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços – 
SEDEIS; 

 
Secretário da 
Fazenda; 

Secretário da 
Fazenda; 

Secretaria de Estado da 
Fazenda 

    

Secretário da 
Indústria e 
Comércio 

Secretário da  
Indústria e Comércio 

Secretaria de Estado de 
Indústria e Comércio; 

Secretaria de Estado 
de Indústria, 
Comércio, Ciência e 
Tecnologia; 
 

   

Secretário da  
Agricultura e 
Abastecimento 

Secretário da  
Agricultura e 
Abastecimento 

Secretaria de Estado de 
Agricultura e 
Abastecimento 

 Secretaria de 
Estado de 
Agricultura, 
Abastecimento e 
Pesca 

Secretaria de 
Estado de 
Agricultura, 
Abastecimento, 
Pesca e 
Desenvolvimento 
do Interior – 
SEAAPI; 
 

Secretaria de Estado 
de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e 
Abastecimento – 
SEAPPA; 

 

Secretário da  
Saúde; 

Secretário da  Saúde; Secretaria de Estado de 
Saúde 

 Secretaria de 
Estado de Saúde; 
 

Secretaria de 
Estado de Saúde – 
SES; 
 

Secretaria de Estado 
de Saúde e Defesa 
Civil – SESDEC; 

 
Secretário da  
Educação 

Secretário da  
Educação 

Secretaria de Estado de 
Educação e Cultura 

  Secretaria de 
Estado de 
Educação - SEE; 
 

Secretaria de Estado 
de Educação – 
SEEDUC; 

 
Secretário do 
Trabalho 

Secretário do 
Trabalho 

Secretaria de Estado de 
Trabalho 

    

  Secretaria de Estado de 
Ciência e Tecnologia; 

 Secretaria de 
Estado de 
Indústria, 
Comércio, Ciência 
e Tecnologia; 
 

Secretaria de 
Estado de Ciência 
e Tecnologia – 
SECT; 

– Secretaria de 
Estado de Ciência e 
Tecnologia – SECT; 

  Secretaria de Estado da 
Polícia Militar 

 Secretaria de 
Estado de Polícia 

  



78 
 

 

Militar (através do 
Batalhão 
Florestal); 
 

     Secretaria de 
Estado de 
Segurança Pública 
– SSP; 
 

 

     Secretaria de 
Estado da Defesa 
Civil – SEDEC; 

 

   Secretaria de Estado 
de Minas e Energia; 
 

Secretaria de 
Estado de Minas e 
Energia;  
 

Secretaria de 
Estado de Energia, 
da Indústria Naval 
e Petróleo – 
SEINPE; 

 

     Departamento de 
Recursos Minerais 
– DRM 

Departamento de 
Recursos Minerais - 
DRM/RJ. 

   Secretaria de Estado 
de Obras e Serviços 
Públicos; 
 

Secretaria de 
Estado de Obras e 
Serviços Públicos 

  

   Secretaria de Estado 
de Cultura 

Secretaria de 
Estado de Cultura 

  

Procurador Geral 
da Justiça 

Procurador Geral da 
Justiça 

Procuradoria Geral da 
Justiça; 

Procuradoria Geral 
da Justiça; 
 

Procuradoria Geral 
da Justiça; 
 

  

Presidente da 
Comissão Estadual 
de Controle 
Ambiental 

Presidente da 
Comissão Estadual 
de Controle 
Ambiental 

     

Secretário 
Especial do Meio 
Ambiente, do 
Ministério de 
Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente; 

 

Secretário Especial 
do Meio Ambiente, 
do Ministério de 
Desenvolvimento 
Urbano e Meio 
Ambiente; 
 

     

Delegado 
Regional do 
Instituto Brasileiro 
de 
Desenvolvimento 
Florestal – IBDF – 
no Estado do Rio 
de Janeiro; 
 

Delegado Regional 
do Instituto 
Brasileiro de 
Desenvolvimento 
Florestal – IBDF – 
no Estado do Rio de 
Janeiro; 
 

     

Capitão dos Portos 
do Rio de Janeiro 

Capitão dos Portos 
do Rio de Janeiro 

Capitania dos Portos do 
Rio de Janeiro 

Capitania dos Portos 
do Rio de Janeiro; 
 

Capitania dos 
Portos do Rio de 
Janeiro; 
 

  

Coordenador 
Regional da 
Superintendência 
de Des. da Pesca – 
SUDEPE – RJ; 
 

Coordenador 
Regional da 
Superintendência de 
Des. da Pesca – 
SUDEPE – RJ; 
 

     

Presidente da 
Federação das 
Indústrias do 
Estado do Rio de 
Janeiro – FIRJAN; 

Presidente da 
Federação das 
Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro – 
FIRJAN; 

Federação da Indústrias 
do Estado do Rio de 
Janeiro – FIRJAN 

Federação das 
Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro – 
FIRJAN: 
 

Federação das 
Indústrias do 
Estado do Rio de 
Janeiro – FIRJAN; 
 

Federação das 
Indústrias do 
Estado do Rio de 
Janeiro – FIRJAN; 
 

Federação das 
Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro – 
FIRJAN; 

 
Presidente da 
Associação 
Fluminense de 
Pequenas e 
Médias Empresas 
– FLUPEME; 

Presidente da 
Associação 
Fluminense de 
Pequenas e Médias 
Empresas – 
FLUPEME; 

Associação Fluminense 
de Pequenas e Médias 
Empresas – FLUPEME 

    

Presidente da 
Federação da 
Agricultura do Rio 

Presidente da 
Federação da 
Agricultura do Rio de 

Federação da 
Agricultura do Rio de 
Janeiro;   
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de Janeiro Janeiro 
Presidente da 
Federação dos 
Trabalhadores da 
Agricultura – 
FETAG: 

Presidente da 
Federação dos 
Trabalhadores da 
Agricultura – 
FETAG: 

Federação dos 

Trabalhadores na 

Agricultura - FETAG 

 

  Federação dos 
Trabalhadores na 
Agricultura – 
FETAG; 
 

 

Presidente da 
Federação das 
Associações 
Fluminense de 
Defesa do Meio 
Ambiente – 
FAMA; 

Presidente da 
Federação das 
Associações 
Fluminense de 
Defesa do Meio 
Ambiente – FAMA; 

Federação das 
Associações 
Fluminenses de Defesa 
do Meio Ambiente –  
FAMA; 
 

    

Presidente da 
Campanha Popular 
em Defesa da 
Natureza – CPDN 

Presidente da 
Campanha Popular 
em Defesa da 
Natureza – CPDN 

Campanha Popular e 
Defesa da Natureza – 
CPDN; 
 

    

Presidente da 
Associação dos 
Amigos de 
Petrópolis – 
APANDE 

Presidente da 
Associação dos 
Amigos de Petrópolis 
– APANDE 

Associação dos Amigos 

de Petrópolis – 

APANDE; 

 

    

Presidente da 
Associação 
Brasileira para a 
Conservação da 
Natureza – FBCN; 

Presidente da 
Associação Brasileira 
para a Conservação 
da Natureza – FBCN; 

Fundação Brasileira 
para a Conservação da 
Natureza – FDCN; 

    

Presidente da 
Ass.Brasileira de 
Engenharia 
Sanitária 
Ambiental – 
ABES. Seção Rio 
de Janeiro; 

Presidente da 
Ass.Brasileira de 
Engenharia Sanitária 
Ambiental – ABES. 
Seção Rio de Janeiro; 

Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e 
Ambiental – ABES, 
Seção Rio de Janeiro 
 

Associação Brasileira 
de Engenharia de 
Meio Ambiente; 
 

 Associação 
Brasileira de 
Engenharia 
Sanitária e 
Ambiental; 

Associação 
Brasileira de 
Engenharia 
Sanitária e 
Ambiental – 
ABES 
 

Associação Brasileira 
de Engenharia 
Sanitária e Ambiental 
– ABES. 

 

Reitor  da UERJ Reitor  da UERJ Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro – 

UERJ; 

 

 Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro; 
 

  

Presidente do 
Clube de 
Engenharia 

Presidente do Clube 
de Engenharia 

Clube de Engenharia; Clube de Engenharia; 

 
Clube de 
Engenharia; 
 

Clube de 
Engenharia; 
 

 

Presidente da 
Associação de 
Biólogos do 
Estado do Rio de 
Janeiro; 

Presidente da 
Associação de 
Biólogos do Estado 
do Rio de Janeiro; 

Associação dos 
Biólogos do Estado do 
Rio de Janeiro 

 Associação dos 
Biólogos do 
Estado do Rio de 
Janeiro. 
 

  

Secretário 
Regional da 
Sociedade 
Brasileira para o 
Progresso da 
Ciência – SBPC; 
 

Secretário Regional 
da Sociedade 
Brasileira para o 
Progresso da Ciência 
– SBPC; 
 

Sociedade Brasileira 
para o Progresso da 
Ciência – SBPC 
Regional do  Rio  de 
Janeiro; 
 

 Sociedade Brasileira 
para o Progresso da 
Ciência 

Sociedade 
Brasileira para o 
Progresso da 
Ciência –                                
SBPC; 
 

  

Presidente da– 
ABI; 

Presidente da– ABI; Associação Brasileira de 
Imprensa – ABI 
 

 Associação 
Brasileira de 
Imprensa; 
 

  

Presidente do 
Conselho 
Seccional da 
Ordem dos 
Advogados do 
Brasil – OAB-RJ. 
 

Presidente do 
Conselho Seccional 
da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
– OAB-RJ. 
 

Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB/RJ. 

Ordem dos 
Advogados do Brasil; 
 

Ordem dos 
Advogados do 
Brasil; 
 

Ordem dos 
Advogados do 
Brasil. 
 

Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
 

 Procurador Geral do 
Estado 

Procuradoria Geral do 
Estado 

Procuradoria Geral 
do Estado; 
 

Procuradoria Geral 
do Estado; 
 

  

 Procurador Geral da 
Defensoria Pública. 

Procuradoria Geral da 
Defensoria Pública 

    



80 
 

 

  Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e 
Recursos Naturais 
Renováveis 

Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e 
Recursos Naturais 
Renováveis; 
 

Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente 
e Recursos 
Naturais 
Renováveis; 
 

Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente 
e Recursos 
Naturais 
Renováveis – 
IBAMA; 
 

Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e 
Recursos Naturais 
Renováveis – 
IBAMA; 
 

   Superintendência de 
Meio Ambiente do 
Município do Rio de 
Janeiro; 
 

Superintendência 
de Meio Ambiente 
da Prefeitura da 
Cidade do Rio de 
Janeiro; 
 

  

   Instituto dos 
Arquitetos do Brasil; 
 

Instituto dos 
Arquitetos do 
Brasil; 
 

Instituto dos 
Arquitetos do 
Brasil – IAB; 
 

 Instituto dos 
Arquitetos do Brasil 
– IAB.  
 

   Federação das 
Associações dos 
Moradores do Estado 
do Rio de Janeiro – 
FAMERJ; 
 

Federação das 
Associações dos 
Moradores do 
Estado do Rio de 
Janeiro – 
FAMERJ 

Federação de 
Moradores do 
Estado do Rio de 
Janeiro – 
FAMERJ; 
 

Federação de 
Moradores do Estado 
do Estado do Rio de 
Janeiro - FAMERJ 
 

   Associação 
Permanente de 
Entidades do Meio 
Ambiente – 
APEDEMA; 
 

Assembléia 
Permanente das 
Entidades em 
Defesa do Meio 
Ambiente – 
APEDEMA; 
 

 Assembléia 
Permanente de 
Entidades em Defesa 
do Meio Ambiente do 
Estado do Rio de 
Janeiro – 
APEDEMA; 
 

   Associação 
Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro; 
 

Associação 
Comercial do 
Estado do Rio de 
Janeiro; 
 

Associação 
Comercial do Rio 
de Janeiro - ACRJ 
 

 

   Associação 
Fluminense de 
Pequenas e Médias 
Empresas – 
FLUPEME; 
 

Associação 
Fluminense de 
Pequenas e 
Médias Empresas 
– FLUPEME. 
 

  

   Superintendência 
Estadual de Rios e 
Lagoas – SERLA; 
 

Fundação 
Superintendência 
Estadual de Rios e 
Lagoas – SERLA; 
 

Superintendência 
Estadual de Rios e 
Lagoas – SERLA 

Fundação 
Superintendência 
Estadual de Rios e 
Lagoas – SERLA; 

 
   Fundação Instituto 

Estadual de Florestas 
– IEF; 
 

Fundação Instituto 
de Estadual de 
Florestas – IEF; 
 

 Fundação 
Instituto Estadual 
de Florestas – IEF; 
 

Fundação Instituto 
Estadual de Florestas 
– IEF; 

   Companhia de 
Turismo do Estado 
do Rio de Janeiro – 
TURISRIO; 
 

Companhia de 
Turismo do Estado 
do Rio de Janeiro 
– TURISRIO; 
 

Companhia de 
Turismo do Estado 
do Rio de Janeiro 
– TURISRIO.  
 

 

    Representante do 
Poder Legislativo 

 Assembléia 
Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro – 
ALERJ; 
 

    Presidente da 
Comissão Estadual 
de Controle 
Ambiental – 
Secretário 
Executivo do 
Conselho; 
 

  

    Delegacia Móvel 
do Meio 
Ambiente; 
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    Federação das 
Associações de 
Favelas do Estado 
do Rio de Janeiro 
– FAFERJ; 
 

Federação dos 
Favelados do 
Estado do Rio de 
Janeiro - FAFERJ 

Federação de 
Favelados do Estado 
do Rio de Janeiro – 
FAFERJ 

   Fundação Estadual de 
Engenharia do Meio 
Ambiente – FEEMA. 
 

 Fundação Estadual 
de Engenharia do 
Meio Ambiente – 
FEEMA; 
 

Fundação Estadual de 
Engenharia e Meio 
Ambiente – FEEMA; 

     Associação 
Nacional de Meio 
Ambiente e 
Municípios – 
ANAMA; 
 

Associação Nacional 
de Municípios e Meio 
Ambiente – 
ANAMMA; 

 
     2(duas) 

universidades 
fluminenses 
indicadas pelo 
Fórum dos 
Reitores; 
 

2(duas) universidades 
fluminenses 
indicadas pelo Fórum 
dos Reitores; 

     Confederação 
Nacional dos 
Trabalhadores em 
Transporte 
Aquaviário e 
Aéreo, na Pesca e 
nos Portos; 
 

 

     Conselho Regional 
de Biologia 

 

     Conselho Regional 
de Engenharia e 
Arquitetura – 
CREA; 
 

Conselho Regional 
de Engenharia e 
Arquitetura – CREA; 
 

     Centrais Sindicais  

     Serviço de Apoio 
às Micro e 
Pequenas 
Empresas do 
Estado                                         
do Rio de Janeiro 
– SEBRAE; 
 

 

      Associação de 
Prefeitos do Estado 
do Rio de Janeiro – 
APREMERJ; 
 

      Rede de ONG’s da 
Mata Atlântica 

      Comitê Estadual da 
Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica. 

      Rede de Educação 
Ambiental do Estado 
do Rio de Janeiro; 
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ANEXO B 
 

Tabela 4: Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – CONEMA 
Registros de Presenças - Reuniões - Ano 2007 

 
ORDEM PARTICIPANTES 25.05 31.08 

% 

1 
Presidente do CONEMA 

p p 100 

2 
Secretário Executivo 

p p 100 

3 
Secretaria de Estado de Ambiente - SEA 

p  50 

4 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abastecimento – 
SEAPPA. 

p  50 

5 
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa 
Civil - SESDEC   0 

6 
Sec. de Estado de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços - SEDEIS 

  0 

7 
Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia - SECT   0 

8 
Secretaria de Estado de Educação - 
SEEDUC p p 100 

9 
Fundação de Engenharia do Meio 
Ambiente - FEEMA p p 100 

10 
Fundação Superintendência Estadual de 
Rios e Lagoas - SERLA p p 100 

11 
Fundação Instituto Estadual de Florestas - 
IEF p p 100 

12 
Departamento de Recursos Minerais – 
DRM - RJ p p 100 

Secretarias de Estado 9\12 7\12 66 

13 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA   0 

14 
Associação de Prefeitos do Estado do Rio 
de Janeiro - APREMERJ p p 100 

15 
Associação Nacional de Municípios e 
Meio Ambiente - ANAMMA  p 50 

16 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro - ALERJ   0 

17 
Rede de ONG’s da Mata Atlântica 

  0 

18 
Comitê Estadual da Reserva da Mata 
Atlântica   0 

19 
Rede de Educação  Ambiental do Estado 
do Rio de Janeiro - REARJ  p 50 

20 
Assembléia Permanente de Entidades em 
Defesa do meio Ambiente do Estado do 
Rio de Janeiro – APEDEMA 

p p 100 

21 
Federação de Moradores do Estado do Rio 
de Janeiro - FAMERJ   0 

22 
Federação de Favelados do Estado do Rio 
de Janeiro - FAFERJ   0 

23 
Duas Universidades fluminenses indicadas 
pelo Forum dos Reitores  p 50 

24 
Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - ABES   0 
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25 
Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura – CREA-RJ   0 

26 
Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro - FIRJAN p p 100 

27 
Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB 

p p 100 

28 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

p p 100 

Sociedade civil (Convidados) 
5\16 8\16 40 

Índice geral 
14\28 15\28 52 

   FONTE: Atas de Reuniões do CONEMA. 
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ANEXO C 
Tabela 5: Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – CONEMA 

Registros de Presenças - Reuniões - Ano 2008 
 

ORDEM PARTICIPANTES 
22.01 

3ª Reunião 
30.04 

4ª Reunião 
29.05 

5ª Reunião 
02.07 

6ª Reunião 
27.08 

7ª Reunião 
07.10. 

8ª Reunião 
18.10 

9ª Reunião 
22.12 

10ª Reunião 

% 

1 
Presidente do 
CONEMA 

p p       25 

2 Secretário Executivo p p p p p p p p 100 

3 
Secretaria de Estado 
de Ambiente - SEA 

   p p  p 
p 
 

50 

4 

Secretaria de Estado 
de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e 
Abastecimento – 
SEAPPA. 

  
 

P 
 

p 
 

p 
 

p 
 
p 

 
p 

 
75 

5 
Sec. de Saúde e Defesa 
Civil – SESDEC  

   
 
 

    0 

6 

Sec. de Estado de 
Desenvolvimento 
Econômico, Energia, 
Indústria e Serviços - 
SEDEIS 

  p 
 

p 
 

 
 
 

p 
  

 
 

38 

7 
Sec. de Estado de 
Ciência e Tecnologia - 
SECT 

        0 

8 
Sec. de Estado de 
Educação - SEEDUC 

p   p p  p p 63 

9 
Fundação de 
Engenharia do Meio 
Ambiente - FEEMA 

p   p  
p 
 

 p 50 

10 

Fundação 
Superintendência 
Estadual de Rios e 
Lagoas - SERLA 

p p p 
 

p 
 

p 
 

p 
 
p 

 
p 

 
100 

11 
Fundação Instituto 
Estadual de Florestas - 
IEF 

 p p    
 
p 
 

 
p 
 

 
50 
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12 
Departamento de 
Recursos Minerais – 
DRM - RJ 

 p p     
 

p 
 

38 

Secretarias de Estado 5\12 5\12 6\12 7\12 5\12 5\12 6\12 8\12 48 

13 

Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e 
Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA 

 p       
 
 

13 

14 

Associação de 
Prefeitos do Estado do 
Rio de Janeiro - 
APREMERJ 

p p       
 

25 

15 

Associação Nacional 
de Municípios e Meio 
Ambiente - 
ANAMMA 

 p p  p   p 50 

16 

Assembléia 
Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro - 
ALERJ 

  p p p  p p 63 

17 
Rede de ONG’s da 
Mata Atlântica 

        0 

18 
Comitê Estadual da 
Reserva da Mata 
Atlântica 

        0 

19 

Rede de Educação  
Ambiental do Estado 
do Rio de Janeiro - 
REARJ 

p p p 
 

p 
 

p 
 

 
p 

 
 

75 

20 

Assembléia 
Permanente de 
Entidades em Defesa 
do Meio Ambiente do 
Estado do Rio de 
Janeiro – APEDEMA 

 p p p p p p p 
88 

 

21 

Federação de 
Moradores do Estado 
do Rio de Janeiro - 
FAMERJ 

 p p    
 
p 

 
 

38 

22 

Federação de 
Favelados do Estado 
do Rio de Janeiro - 
FAFERJ 

 p p p p    50 



86 
 

 

23 

Duas Universidades 
fluminenses indicadas 
pelo Forum dos 
Reitores 

p p p  
 

p 
   

 
50 

24 

Associação Brasileira 
de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - 
ABES 

        
 

0 

25 

Conselho Regional de 
Engenharia e 
Arquitetura – CREA-
RJ 

p p p 
 

p 
 

p 
 

p 
 
p 

 
p 

 
100 

26 

Federação das 
Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro - 
FIRJAN 

P p p 
 

p 
 

p 
 

p 
 
p 

 
p 

 
100 

27 
Instituto dos 
Arquitetos do Brasil - 
IAB 

p p  
 

p 
 

   p 
 

50 

28 
Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB 

p p   
 

p 
 

  p 
 

50 

Sociedade civil (Convidados) 7\16 12\16 9\16 7\16 8\16 3\16 6\16 7\16 46 
Geral 12\28 17\28 15\28 14\28 13\28 8\28 12\28 15\28 47 

                       FONTE: Atas de Reunião do CONEMA. 
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ANEXO D 
 

Tabela 6 -  Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – CONEMA 
Registros de Presenças - Reuniões - Ano 2009 

 
ORDEM PARTICIPANTES 08.01 

11ª Reunião 
18.03 

12ª Reunião 
15.05 

13ª Reunião 
10.06 

14ª Reunião 
11.09 

15ª Reunião 
19.11 

16ª Reunião 
17.12 

17ª Reunião 
% 

1 Presidente do CONEMA   p  p   29 

2 Secretário Executivo p p p p p p p 100 

3 
Secretaria de Estado de Ambiente - 
SEA 

p    p   
29 
 

4 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abastecimento – 
SEAPPA. 

P p p  p p p 86 

5 
Sec. de Saúde e Defesa Civil – 
SESDEC  

       0 

6 
Sec. de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Energia, Indústria e 
Serviços - SEDEIS 

       
 
 
0 

7 
Sec. de Estado de Ciência e 
Tecnologia - SECT 

       
 
0 

8 
Sec. de Estado de Educação - 
SEEDUC 

P p p  p p  71 

9 
Fundação de Engenharia do Meio 
Ambiente - FEEMA 

P       0 

10 
Fundação Superintendência Estadual 
de Rios e Lagoas - SERLA 

P       
 
14 

11 
Fundação Instituto Estadual de 
Florestas – IEF 

       0 

12 
Departamento de Recursos Minerais 
– DRM - RJ 

p p p 
 

p 
 

p 
 

 
p 

 
86 

13 INEA   p p p p p 100 

 Secretarias de Estado 7/12 4/12 6/13 3/13 7/13 4/13 4/13 39 

14 
Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA 

        

15 
Associação de Prefeitos do Estado do 
Rio de Janeiro - APREMERJ 

       
 
0 

16 
Associação Nacional de Municípios e 
Meio Ambiente - ANAMMA 

 p   p p  43 

17 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro - ALERJ 

 p p  p p p 71 
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18 Rede de ONG’s da Mata Atlântica   p     
14 
 

19 
Comitê Estadual da Reserva da Mata 
Atlântica 

       0 

20 
Rede de Educação  Ambiental do 
Estado do Rio de Janeiro - REARJ 

 p   
 

p 
 

 
p 

 
43 

21 

Assembléia Permanente de Entidades 
em Defesa do Meio Ambiente do 
Estado do Rio de Janeiro – 
APEDEMA 

p p p p p p p 
 
 
100 

22 
Federação de Moradores do Estado 
do Rio de Janeiro - FAMERJ 

       
 
0 

23 
Federação de Favelados do Estado do 
Rio de Janeiro - FAFERJ 

       0 

24 
Duas Universidades fluminenses 
indicadas pelo Forum dos Reitores 

  p     
 
0 

25 
Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - ABES 

       
 
0 

26 
Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura – CREA-RJ 

p p p 
 

p 
 

p 
 

p 
 

 
86 

27 
Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro - FIRJAN 

p p p  
 

p 
 

p 
 

p 
 
86 

28 
Instituto dos Arquitetos do Brasil - 
IAB 

p       
14 
 

29 
Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB 

p       14 

 Sociedade Civil (Convidados) 5/16 6/16 6/16 2/16 6/16 6/16 4/16 31 

 Geral 12/28 10/28 12/29 5/29 13/29 10/29 8/29 35 

                       FONTE: Atas de Reunião do CONEMA. 
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ANEXO E 
 

SONDAGEM DE CONCEPÇÕES 
 

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: exame crítico das 
práticas sociais participativas do Conselho de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. 

LINHA DE PESQUISA: Políticas, Gestão e Administração da Educação. 
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ  

(MESTRADO EM EDUCAÇÃO) 
PESQUISADOR: Paulo Cesar da Silva Guimarães 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Donaldo Bello de Souza 

 
 

Objetivo: Inventariar orientações adotadas pelos participantes do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – CONEMA frente a desenvolvimento sustentável, 
meio ambiente e educação ambiental, em suas práticas sociais, o que não implica respostas 
certas ou erradas.. 
Para tanto, solicita-se que o respondente marque uma das alternativas para cada um dos 
tópicos abaixo. 
 

1)Desenvolvimento Sustentável significa: 
(A) produzir com eficiência, ou seja, produzir mais com um mínimo de matéria prima 
(preocupação com esgotamento dos recursos naturais) e de poluição (baixo ou nenhum 
lançamento de gases, de efluentes nos cursos d’água, etc) e, desta forma aumentando o 
lucro do empreendimento e preservando o meio ambiente; 
(B) produzir de acordo com os limites naturais, ou seja, limitando produção e consumo ao 
que a natureza nos oferece; 
(C) produzir com um mínimo de matéria prima e de poluição, levando em consideração a 
qualidade de vida dos trabalhadores e da sociedade em geral (saúde, alimentação, 
educação, habitação, etc) e, desta forma, conjugando aumento do lucro do 
empreendimento, preservação ambiental e justiça social. 

 
 

2)Meio Ambiente é: 
(A) animais, florestas, rios, minerais, ou seja, a natureza; 
(B) natureza, os seres humanos e problemas decorrentes da relação entre eles 
(esgotamento e poluição dos recursos naturais, exclusão/desigualdade social). 
(C) tudo que está ao nosso redor e é importante para nossa sobrevivência. 

 
 

3)Educação Ambiental é: 
(A) processo educativo voltado para a preservação dos recursos naturais, através da 
mudança do comportamento individual, principalmente; 
(B) processo educativo preocupado com a questão ambiental, principalmente em datas 
comemorativas; 
(C) processo educativo que visa construção de conhecimentos e habilidades práticas para 
a prevenção e solução dos problemas ambientais, através da mudança de valores de 
comportamentos e atitudes dos indivíduos e da sociedade. 
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ANEXO F 
QUESTIONÁRIO 
 

 

 

 
UNESA  

QUESTIONÁRIO – CONSELHO 2010 
Caro(a) Conselheiro(a),  
Precisamos de sua colaboração para responder as perguntas abaixo, garantindo o anonimato dos 
respondentes. 
 

NOME: _________________________________________________________________________________________ 

 
1. Caracterização sócio-demográfica dos Conselheiros 
 
1. ASSINALE, DAS OPÇÕES ABAIXO, A QUE MELHOR 
CORRESPONDE A SUA ESCOLARIDADE (SEM 
CONTAR PÓS-GRADUAÇÃO): 
 
 Completo Incompleto 
(A) Ensino Fundamental 
 

  

(B) Ensino Médio. 
 

  

(C) Ensino Superior. 
 

  

 
1a. CASO POSSUA NÍVEL SUPERIOR, INDIQUE QUAL 
O CURSO CONCLUÍDO: 
  
_______________________________________________
_____________________________________ 

 

  
2. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA (ATUALIZAÇÃO, 
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO ETC) NOS ÚLTIMOS 
DOIS ANOS? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não (PASSE PARA A QUESTÃO 5) 

 
3. QUAL A CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DE 
FORMAÇÃO CONTINUADA DA QUAL PARTICIPOU? 
 
   (A) Menos de 20 horas. 

 
   (B) De 21 a 40 horas. 

 
   (C) De 41 a 80 horas. 

 
   (D) Mais de 80 horas. 
 
 
4. UTILIZA OS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS NA 
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A MELHORIA DE 
SUA PRÁTICA NO CONSELHO? 
 

   (A) Quase sempre. 
 

   (B) Eventualmente. 
 

   (C) Quase nunca. 
 

 (D) Não contribuíram em nada. 
 

5. ALÉM DE SER CONSELHEIRO, EXERCE ALGUMA 
ATIVIDADE PROFISSIONAL QUE CONTRIBUI PARA 
SUA RENDA PESSOAL? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 
  
SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, QUAL? 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
6. QUAL A SUA CARGA HORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO 
NO CONSELHO? 
 
   (A) Até 20 horas bimestrais. 

 
   (B) Entre 21 e 30 horas bimestrais. 

 
   (B) Entre 31 e 40 horas bimestrais. 

 
   (D) Mais de 40 horas bimestrais. 

 
 
7. HÁ QUANTOS ANOS É CONSELHEIRO(A)? 
 
   (A) Há menos de 1 ano. 

 
   (B) De 1 a 2 anos. 

 
   (C) De 3 a 4 anos. 

 
   (D) De 5 a 10 anos 
 
 
8. QUAL É A SUA IDADE? 
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   (A) Até 24 anos. 

 
   (B) De 25 a 29 anos. 

 
   (C) De 30 a 39 anos. 

 
   (D) De 40 a 49 anos. 
 
   (E) De 50 a 54 anos. 

 
   (F) 55 anos ou mais. 
 
 
9. QUAL É O SEU SEXO? 

 
   (A) Masculino. 

 
   (B) Feminino. 

 
 
10. COMO SE CONSIDERA? 
 
   (A) Branco(a). 

 
   (B) Negro(a). 

 
   (C) Pardo(a). 

 
   (D) Outro: Qual? ___________________________ 

 

2. Caracterização Específica do Município/Estado (Meio Ambiente) 

11. EXISTEM ATIVIDADES LOCAIS (ECONÔMICAS, 
RELIGIOSAS, CULTURAIS ETC) QUE DEGRADAM O 
MEIO AMBIENTE? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
11a. QUAL DESSAS ATIVIDADES É A MAIS 
IMPACTANTE E DE QUE FORMA ISTO OCORRE? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
12. DE QUE FORMA O ÓRGÃO AMBIENTAL LOCAL 
(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
DEPARTAMENTO, DIVISÃO, SETOR OU SIMILAR) 
ATUA NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 
AMBIENTAIS DE SUA LOCALIDADE? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

 
 
13. DE QUE FORMA O ÓRGÃO AMBIENTAL LOCAL 
INTERAGE OU SE RELACIONA COM O CONSELHO? 
 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
14. DE QUE FORMA ESSE ÓRGÃO AMBIENTAL 
LOCAL INTERAGE OU SE RELACIONA COM OUTRAS 
SECRETARIAS ENVOLVIDAS NA QUESTÃO 
AMBIENTAL? 
 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________ 

 

3. Composição e Representação no CONSELHO 

15. QUAL O ÓRGÃO DO PODER PÚBLICO (EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO) OU O SEGMENTO DA 
SOCIEDADE CIVIL (SINDICATO, ONG, ASSOCIAÇÕES ETC) QUE REPRESENTA? 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
16. QUE CRITÉRIOS FORAM ADOTADOS PARA A SUA INDICAÇÃO/ESCOLHA ENQUANTO MEMBRO DESTE 
CONSELHO? 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
17. QUE OUTROS ÓRGÃOS OU SEGMENTOS SOCIAIS DEVERIAM ESTAR TAMBÉM REPRESENTADOS NO 
CONSELHO? 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
18. HOUVE ALGUMA EXIGÊNCIA (TEMPO, GRAU DE INSTRUÇÃO, PARTIDO POLÍTICO ETC.) PARA A SUA 
PARTICIPAÇÃO ENQUANTO MEMBRO CONSELHEIRO? 
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   (A) Sim. 
 

   (B) Não. 
 

QUAL? ______________________________________ 

4. Competências e Atribuições do CONSELHO 

19. QUE COMPETÊNCIAS O CONSELHO 
TIPICAMENTE EXERCE? 
 
   (A) Deliberativa. 

 
   (B) Normativa. 

 
   (C) Consultiva. 

 
   (D) Fiscalizadora. 

 
  (E) Outras: Quais? _________________________ 
 

20. O CONSELHO ESCLARECE A POPULAÇÃO LOCAL 
ACERCA DO EXERCÍCIO DESSAS COMPETÊNCIAS?  
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
21. A POPULAÇÃO LOCAL RECEBE ALGUM 
ESCLARECIMENTO E ACESSA DOCUMENTOS ANTES 
DAS REUNIÕES DO CONSELHO? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, DE QUE FORMA 
ISTO OCORRE? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
22. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL FAZ PARTE DO 
CONJUNTO DE COMPETÊNCIAS/ATRIBUIÇÕES DO 
CONSELHO?  
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
 
23. QUE ATIVIDADES ECONÔMICAS LOCAIS VÊM 
EXIGINDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL LOCAL? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
24. HÁ ALGUMA INGERÊNCIA/INTERVENÇÃO DO 
CONSELHO NACIONAL/ESTADUAL NO PROCESSO 
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LOCAL? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
 
32. QUE TIPO DE INGERÊNCIA/INTERVENÇÃO O 
PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

LOCAL SOFRE? QUAL A JUSTIFICATIVA PARA ESSA 
INGERÊNCIA/INTERVENÇÃO? 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
25. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL É UMA EXIGÊNCIA 
NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL?  
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
26. HÁ UM ACOMPANHAMENTO DESSAS 
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
 
27. OS RECURSOS ADVINDOS DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL SÃO EMPREGADOS EM EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, DE QUE FORMA 
ISTO OCORRE? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
28.  A LOCALIDADE É BENEFICIADA PELO ICMS 
ECOLÓGICO? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
 
29. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL RECEBE ALGUM 
RECURSO DO ICMS ECOLÓGICO? 
 
   (A) Sim. 

 
   (B) Não. 

 
SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, DE QUE FORMA 
ISTO OCORRE? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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5. Funcionamento do CONSELHO 

40. EM QUE LOCAL O CONSELHO REALIZA AS SUAS 
REUNIÕES? 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
41. O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO CONTA COM 
INFRAESTRUTURA PRÓPRIA, EM TERMOS 
LOGÍSTICOS (EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ETC.) E DE RECURSOS 
HUMANOS (SECRETARIADO, ASSESSORIA TÉCNICA, 
ETC.)? 
 
 (A) Sim.    

Quais?________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 

 
   (B) Não.  

Por quê? _______________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

 
42. ANTES DAS REUNIÕES DO CONSELHO, 
OCORREM CONSULTAS A INFORMAÇÕES 
ESTRATÉGICAS E/OU DISCUSSÕES QUE SUBSIDIEM 
A ATIVIDADE CONSELHEIRA? 
 
 (A) Sim.  

Quais?________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________
______________________________________________ 

 
   (B) Não. 

Por quê? _______________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________ 
 

 
43. JÁ HOUVE INGERENCIAS DOS CONSELHOS 
NACIONAL E/OU ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
NO FUNCIONAMENTO DESSE CONSELHO 
MUNICIPAL? 
 
   (A) Sim.  

 
EM QUE SITUAÇÃO E QUAL JUSTIFICATIVA? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

   (B) Não.  
 

 
44. NO EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DO 
CONSELHO (DELIBERATIVA, CONSULTIVA, 
NORMATIVA E FISCALIZADORA), A SUA 
PARTICIPAÇÃO OCORRE (MARCAR UMA ÚNICA 
ALTERNATIVA): 
 
 

(A) Recebendo informações, mas não opinando ou me 
manifestando; 

(B) Recebendo informações, manifestando opiniões, 
mas ciente que a palavra final depende da 
presidência do Conselho, que não justifica as suas 
decisões; 

(C) Recebendo informações, manifestando opiniões 
que podem ser aceitas ou não pela presidência do 
conselho ou por determinado grupo de 
conselheiros, mas sempre justificadamente; 

(D) Recebendo informações, manifestando opiniões 
que são consideradas ou interferem no processo 
deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador. 
 

44a. JUSTIFIQUE A ESCOLHA DA ALTERNATIVA 
ACIMA: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
44b. A SUA PARTICIPAÇÃO OCORRE DE ALGUMA 
OUTRA FORMA DISTINTA DAS INDICADAS ACIMA? 
DESCREVA: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
45. NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA ACIMA 
INDICADA A SUA PARTICIPAÇÃO SE CARACTERIZA 
PELA: 
[MARCAR A(S) ALTERNATIVA(S) 
CORRESPONDENTE(S)]: 
 

(A) Formulação de princípios e políticas; 
(B) Determinação dos objetivos e de estratégias 

internas; 
(C) Estabelecimento de planos, programas, 

projetos e atividades específicas 
(D) Administração das operações; 
(E) Execução das ações; 
(F) Avaliação dos resultados. 

 
 
 
45a. EXPLIQUE E O MOTIVO DA ESCOLHA DAS 
ALTERNATIVAS ACIMA: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
45b. A SUA PARTICIPAÇÃO SE CARACTERIZA A 
PARTIR DE ALGUMA OUTRA FORMA DISTINTA DAS 
INDICADAS ACIMA? DESCREVA: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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46. A POPULAÇÃO LOCAL RECEBE ALGUM 
ESCLARECIMENTO OU DOCUMENTO PRODUZIDO 
PELO CONSELHO LOCAL (NORMAS, RESOLUÇÕES, 
PARECERES, LICENÇAS, LAUDOS ETC.)? 
 
   (A) Sim.  

 
   (B) Não.  

 
 
47. O CONSELHO, VISANDO A SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS AMBIENTAIS LOCAIS, INTERAGE COM 
ALGUM OUTRO ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO, DO 
LEGISLATIVO OU DO PRÓPRIO EXECUTIVO? 
 
   (A) Sim.  

DE QUE FORMA? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

   (B) Não.  
 

 
48. O CONSELHO, VISANDO A SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS AMBIENTAIS LOCAIS, INTERAGE COM 
ALGUM OUTRO ÓRGÃO DO SISTEMA NACIONAL DE 
MEIO AMBIENTE (CONSELHOS NACIONAL, 
ESTADUAL E/OU MUNICIPAL)? 
 
   (A) Sim.  

DE QUE FORMA? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

   (B) Não.  
 

 
49. O CONSELHO JÁ FORMULOU ALGUMA 
DENÚNCIA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DO 
JUDICIÁRIO OU DO LEGISLATIVO (TRIBUNAL DE 
CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO, COMISSÕES 
LEGISLATIVAS, ENTRE OUTROS)?  
 
   (A) Sim.  

QUAL A DE MAIOR GRAVIDADE OU 
REPERCUSSÃO? 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

   (B) Não.  
 

 
49A. HOUVE O ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO 
NA APURAÇÃO DESSA DENÚNCIA? 
 
   (A) Sim.  

DE QUE FORMA? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

  
   (B) Não.  

 
 
51. O CONSELHO RECEBEU ALGUMA DENÚNCIA 
POR PARTE DA SOCIEDADE CIVIL LOCAL? 
 
    (A) Sim.  

QUAL A DE MAIOR GRAVIDADE OU 
REPERCUSSÃO? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

  
    (B) Não.  

 
51A. HOUVE O ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO 
NA APURAÇÃO DESSA DENÚNCIA? 
 
   (A) Sim.  

DE QUE FORMA? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

  
   (B) Não.  

 
 

 

6. Capacitação dos conselheiros do CONSELHO 

52. QUAIS ATRIBUIÇÕES JULGA DE MAIOR IMPORTÂNCIA NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO CONSELHEIRA? 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
53. CONSIDERA-SE PREPARADO PARA O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO CONSELHO? 
 
   (A) Sim.  

 
   (B) Não. Por quê? ___________________________ 

 
 
54. O CONSELHO OFERECE ALGUM TIPO DE CAPACITAÇÃO PARA A ATIVIDADE CONSELHEIRA? 
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   (A) Sim.  
 

 (B) Não. Por quê? ___________________________ 
 

SE A RESPOSTA FOR NEGATIVA, PASSE PARA A QUESTÃO 85. 
 

 
 
55. NOS ÚLTIMOS 12 MESES, QUE TIPO DE CAPACITAÇÃO RECEBEU POR PARTE DO CONSELHO E COM QUE 
CARGA HORÁRIA MÉDIA APROXIMADA? 
 
 TIPO*  ENFASE** CARGA HORÁRIA APROXIMADA 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
* Cursos de formação/ atualização, seminários, palestras, conferências, oficinas etc. 
** DIMENSÃO Científica [princípios gerais, saberes genéricos, teorias e conceitos]; DIMENSÃO Técnica [questões específicas locais, aspectos 
operacionais etc.]; DIMENSÃO Sociopolítica [posicionamentos/ajuizamentos acerca de problemas/conflitos ambientais e os interesses envolvidos]. 
 
56. NOS ÚLTIMOS 12 MESES, QUE TIPO DE 
ASSESSORAMENTO TÉCNICO E/OU CONSULTORIA 
RECEBEU O CONSELHO? 
 
        (A) Contratação de consultoria externa ao poder público (pessoa física ou jurídica). Qual/quais instituição(ções)? 
________________________________________________________________________________________________ 
 
        (B) Utilização de recursos humanos internos ao poder público (executivo, legislativo ou judiciário). Qual/quais órgão(s)? 
________________________________________________________________________________________________
 
 

7. CONSELHO e a Educação Ambiental 

69. CONSIDERANDO AS CONCEPÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE MEIO 
AMBIENTE E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
CONTIDOS NOS ITENS I, II E III ABAIXO, MARQUE A 
ALTERNATIVA QUE JULGUE A MAIS CONVENIENTE: 
 
I. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ASSINALE 
APENAS UMA ALTERNATIVA): 
 
(A) Produzir com eficiência, ou seja, produzir mais com um 
mínimo de matéria prima (preocupação com o não 
esgotamento dos recursos naturais) e de poluição (baixo ou 
nenhum lançamento de gases, de efluentes nos cursos d’água 
etc.) e, desta forma, aumentando o lucro do empreendimento 
e preservando o meio ambiente. 
(B) Produzir de acordo com os limites naturais, ou seja, 
limitar a produção e o consumo ao que a natureza nos 
oferece. 
(C) Produzir com um mínimo de matéria prima e de 
poluição, levando em consideração também a qualidade de 
vida dos trabalhadores e da sociedade em geral (saúde, 
alimentação, habitação, educação etc.) e, desta forma, 
conjugando o aumento do lucro do empreendimento, 
preservação ambiental e justiça social. 
 
II. MEIO AMBIENTE (ASSINALE APENAS UMA 
ALTERNATIVA): 
 
(A) Os animais, as florestas, os rios, os minerais, ou seja, a 
natureza.  
(B) A natureza, os seres humanos e os problemas 
decorrentes da relação entre eles (esgotamento e poluição dos 
recursos naturais, exclusão/desigualdade social). 
(C) Tudo que está ao nosso redor e é importante para a nossa 
sobrevivência. 
 

III. EDUCAÇÃO AMBIENTAL (ASSINALE APENAS 
UMA ALTERNATIVA): 
 
(A) Processo educativo voltado para a preservação dos 
recursos naturais, através principalmente da mudança de 
comportamento individual. 
(B) Processo educativo preocupado com a questão 
ambiental, principalmente em datas comemorativas. 
(C) Processo educativo que visa a construção de 
conhecimentos e habilidades práticas para a prevenção e a 
solução dos problemas ambientais, através da mudança de 
valores, de comportamentos e de atitudes dos indivíduos e da 
sociedade. 
 
 
 
70. AS QUESTÕES SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
SÃO DISCUTIDAS NO CONSELHO EM ALGUMA 
INSTÂNCIA INTERNA ESPECIAL (COMISSÃO, 
CÂMARA, COMITÊ, GRUPO DE TRABALHO ETC.)? 
 
   (A) Sim.  

 
   (B) Não.  

 
QUAL? ______________________________________ 
 
71 O CONSELHO PROMOVE ALGUM TIPO DE 
CAPACITAÇÃO DOS SEUS MEMBROS EM TORNO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 
 
   (A) Sim.  

 
   (B) Não. Por quê? __________________________ 
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71. CASO DESENVOLVA ALGUMA CAPACITAÇÃO, 
DE QUE FORMA SE DÁ (SEMINÁRIOS, EVENTOS, 
PALESTRAS ETC.)? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
72. O CONSELHO PROMOVE ALGUMA ATIVIDADE 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JUNTO À SOCIEDADE 
LOCAL? 
 
   (A) Sim.  

 
   (B) Não. Por quê? __________________________ 

 
72A.CASO DESENVOLVA ALGUMA CAPACITAÇÃO, 
DE QUE FORMA SE DÁ (SEMINÁRIOS, EVENTOS, 
PALESTRAS ETC.)? 
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
73. TEM SIDO POSSÍVEL A FISCALIZAÇÃO DAS 
POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL? 
 
   (A) Sim.  

 
   (B) Não. Por quê? __________________________ 

 
 
73a. SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, DE QUE 
FORMA TEM SIDO POSSÍVEL A FISCALIZAÇÃO DAS 
POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

 
8. Impactos Locais da Atuação do CONSELHO 
 
74. QUE BENEFÍCIOS A CRIAÇÃO DO CONSELHO 
TROUXE PARA A LOCALIDADE?  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
75. O CONSELHO JÁ PROPÔS ALGUM PROJETO OU 
PROGRAMA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 
 
 (A) Sim. Quais? 

 
 (B) Não. Por quê? ___________________________ 
 
76. O CONSELHO CUMPRE O SEU PAPEL DE ESPAÇO 
VOLTADO PARA O DEBATE/DISCUSSÃO SOBRE AS 
QUESTÕES AMBIENTAIS LOCAIS? 
 
   (A) Sim.  

DE QUE FORMA? 
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________ 
 

   (B) Não. Por quê? ___________________________ 
 

77. O CONSELHO ESTIMULA O ACOMPANHAMENTO 
E CONTROLE SOCIAL DE SUAS AÇÕES 
(DELIBERAÇÕES, RESOLUÇÕES, RECOMENDAÇÕES 
ENTRE OUTROS ATOS)? 
 
   (A) Sim.  

DE QUE FORMA? 
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________ 
 

   (B) Não. Por quê? ___________________________ 
 

78. ESSAS AÇÕES ENFRENTAM ALGUMA 
DIFICULDADE NA SUA IMPLEMENTAÇÃO? 
 
   (A) Sim.  

QUAIS? 
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________ 
 

   (B) Não. Por quê? ___________________________ 
 

 
79. HÁ PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO 
CONSELHO? 
 
 
   (A) Sim.  

DE QUE FORMA? 
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________ 
 

   (B) Não. Por quê? ___________________________ 
 

  
80. PARA A LOCALIDADE, QUAL A IMPORTÂNCIA 
DESSA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO 
CONSELHO? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
81. EM QUE ASPECTOS A PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO CONTRIBUI PARA 
A AMPLIAÇÃO DA CIDADANIA? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
82. DE QUE FORMA O CONSELHO ESTIMULA A 
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA 
ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS 
LOCAIS? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
83. QUAIS FORAM AS CONTRIBUIÇÕES DA 
PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA 
ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS 
LOCAIS? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
84. O CONSELHO JÁ REDUCAÇÃO AMBIENTALLIZOU 
INTERVENÇÕES NAS POLÍTICAS LOCAIS DE MEIO 
AMBIENTE? 
 
 (A) Sim.  

 
 (B) Não. Por quê? ___________________________ 

 
 
SE A RESPOSTA FOR NEGATIVA, PASSE PARA A 
QUESTÃO 85. 
 
84a. DO CONJUNTO DESSAS INTERVENÇÕES, QUAL 
A DE MAIOR IMPORTÂNCIA PARA A LOCALIDADE? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
84b. QUE MOTIVOS LEVARAM O CONSELHO A 
REDUCAÇÃO AMBIENTALLIZAR ESSA 
INTERVENÇÃO NAS POLÍTICAS LOCAIS DE MEIO 
AMBIENTE?  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
84c. COMO FOI REDUCAÇÃO AMBIENTALLIZADA 
ESSA INTERVENÇÃO NAS POLÍTICAS LOCAIS DE 
MEIO AMBIENTE? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
  
84d. COMO FOI A ACEITAÇÃO/REPERCUSSÃO 
SOCIAL DESSA INTERVENÇÃO NAS POLÍTICAS 
LOCAIS DE MEIO AMBIENTE? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
85. O CONSELHO, VISANDO A SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS AMBIENTAIS LOCAIS, TEM 
CONTRIBUÍDO [INFLUENCIADO] PARA QUE A 
QUESTÃO AMBIENTAL SEJA CONSIDERADA NAS 
DIFERENTES POLÍTICAS SETORIAIS [PELAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, ALÉM DA SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE]? 
 
 (A) Sim.  

 

 (B) Não. Por quê? ___________________________ 
 
85a. SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, DE QUE 
FORMA O CONSELHO TEM CONTRIBUÍDO 
[INFLUENCIADO] PARA QUE A QUESTÃO 
AMBIENTAL SEJA CONSIDERADA NAS DIFERENTES 
POLÍTICAS SETORIAIS LOCAIS? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
85b. QUAIS OS PRINCIPAIS RESULTADOS DESSE 
RELACIONAMENTO DO CONSELHO COM AS 
DIFERENTES POLÍTICAS SETORIAIS LOCAIS? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
86. TEM SIDO POSSÍVEL A FISCALIZAÇÃO DAS 
POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL? 
 
 (A) Sim.  

 
 (B) Não. Por quê? ___________________________ 

 
 
86a. SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA, DE QUE 
FORMA TEM SIDO POSSÍVEL A FISCALIZAÇÃO DAS 
POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
OBRIGADO(A) PELA COLABORAÇÃO! 



98 
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ANEXO I 
 

 ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONEMA  
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e oito, com a presença dos Senhores, 
Carlos Minc (Presidente), Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Regina 
Coeli Vasconcelos (Secretaria de Educação), Teresa Cristina Brant e Dionê Marinho 
(FEEMA), Suzana Cláudia Monteiro Barros (SERLA), Kátia Ferreira (APREMERJ), Alceo 
Magnanini (BIOSFERA), Jaqueline Guerreiro e Alexandre Gusmão Pedrini (Rede de 
Educação Ambiental), Márcia Lopes (CREA), Paulo Pizão (FIRJAN), Carlos Artur Felippe, 
Fórum de Reitores do RJ, Marco Leão Gelman (IAB), Flávio Ahmed (OAB), Harley Moraes 
Martins (Conselho Regional de Química), sob a presidência do primeiro, tem início a presente 
sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, são examinados os seguintes assuntos: 
O Secretário Minc abre a sessão informando sua intenção de ampliar os poderes do 
CONEMA. A alteração na composição do CONEMA foi a primeira medida no sentido de 
torná-lo mais ágil, possibilitando assim que o CONEMA tenha a competência normativa na 
área ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Conforme mencionado na 1ª reunião do 
CONEMA, em maio de 2007, Minc anunciou que iria valorizar e passar poderes o CONEMA. 
Passar para o CONEMA a parte normativa da CECA, que tem peso de Resolução. Em 
seguida, o Secretário passa a discorrer sobre 17 importantes questões, referentes a projetos já 
realizados no Estado e outros ainda por realizar, ficando no final à disposição para perguntas. 
1) Informa que até o dia 25 de janeiro estão abertas as inscrições para o concurso público do 
INEA e que as vagas estão distribuídas entre a sede e mais 9 Agências Regionais; 2) Foi 
aprovada, em 27.12.07, a Lei do ICMS Verde; 3) Fala sobre a criação e atuação da Câmara de 
Compensação; 4) Informa que de 1 a 3% dos recursos do FECAM serão direcionados para 
Educação Ambiental e para a UERJ para capacitação de nível médio; 5) Informa que a CECA 
abriu para a sociedade as reuniões plenárias; 6) Discorre a respeito da Política de Resíduos e 
de Aterros Sanitários – Políticas de Consórcios; 7) Informa sobre o Decreto referente ao 
Zoneamento Ecológico Econômico. Continua dizendo que a SEA fez consórcio com o IBGE 
e a EMBRAPA e convênio com a UFRJ/Geografia para elaborar o projeto ZEE; 8) Fala sobre 
a descentralização do licenciamento ambiental, tendo o Governador passado a competência do 
licenciamento, de algumas atividades e tipologias, para 15 municípios; 9) Diz que 80% dos 
recursos do FECAM foram destinados ao saneamento; 10) Discorre ainda a respeito do Canal 
do Cunha, e do projeto de urbanização da Maré; 11) Sobre a Cia. Mercantil Ingá, informa 
sobre o andamento dos procedimentos e que o projeto inicial é de R$ 1 milhão; 12) Sobre o 
Projeto Iguaçu informa que foram deslocadas 3.000 famílias e que 80% do investimento vem 
do PAC e 20% vem do FECAM; 13) Parques Pluviais – Centro de Educação Ambiental e 
Centros Esportivos; 14) Descentralização do licenciamento ambiental – Arco Metropolitano – 
GNL – Duplicação da REDUC – Até final março a 1ª parte do licenciamento ambiental do 
COMPERJ, inclusive com a realização de Audiências Públicas; 15) CICCA – Coordenação 
Integrada dos Crimes Ambientais junto com o Instituto Carlos Éboli na emissão de laudos de 
perícias  

ambientais; 16) Combate à Corrupção; 17) Em 4 anos dobrar a área protegida do 
Estado do RJ, ampliaram o Parque dos Três Picos. O Rio de Janeiro é o único Estado com 
RPPN Estaduais. Alguns municípios estão interessados em criar Parques Fluviais para se 
beneficiarem do ICMS Verde. O Secretário Minc informa que em breve irá anunciar o Plano 
de Saneamento dos Municípios com recursos do PAC para saneamento. Elmo Amador 
pergunta a respeito do Licenciamento Ambiental realizado pelos municípios e o Secretário 
Minc informa que a descentralização está sendo feita para aliviar a FEEMA. Inicialmente 
apenas o município do Rio aderiu, mas em seguida outros municípios se interessaram. Foi 
feita uma minuta de Decreto, mas que precisava adequar cada município. O núcleo de 
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licenciamento vai fazer um treinamento para iniciar a qualificação SEBRAE. A FEEMA vai 
receber de imediato as informações de cada município. Mais de 10 municípios estão 
interessados – Termo de Convênio Individual – Mais tarde teremos os consórcios públicos 
para garantir o licenciamento e a qualidade da continuidade da descentralização do 
licenciamento. Em seguida foi apresentado para discussão e alterações, a proposta de 
REGIMENTO INTERNO DO CONEMA, que foi elaborada pelo Grupo de Trabalho da 
Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Direito Ambiental, durante reuniões realizadas 
no período de setembro a novembro de 2007. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata, que é assinada por mim, Carlos 
Minc, Secretário de Estado do Ambiente e Presidente do CONEMA. Rio de Janeiro, 22 de 
janeiro de 2008. 
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ANEXO J 
 
 

 ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONEMA  
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e oito, com a presença dos Senhores, Carlos Minc 
(Presidente), Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Daniela Albuquerque 
(IEF), Suzana Cláudia Monteiro Barros (SERLA), Sérgio Antônio Majdalani (DRM), Patrícia 
Moreira Mendonça e Silva (IBAMA), Kátia Ferreira (APREMERJ), Luiz Eduardo Soraggi 
(ANAMMA), Gerhard Sardo e David Ribeiro (APEDEMA), Lázaro Antônio de Santana 
(FAMERJ), Jocelino C. Porto (FAFERJ), Carlos Artur Felippe (Fórum de Reitores do RJ), 
Márcia Lopes (CREA), Paulo Pizão (FIRJAN), Marco Leão Gelman (IAB), Jaqueline 
Guerreiro e Alexandre Gusmão Pedrini (Rede de Educação Ambiental), Flávio Ahmed 
(OAB), Harley Moraes Martins e Paulo de Assis (Conselho Regional de Química), tem início 
a presente sessão do CONEMA. Presentes como convidados, Pedro Pequeno e Osmar Dias 
(Coordenação de Resíduos Sólidos da SEA). Passando à ORDEM DO DIA, são examinados 
os seguintes assuntos: O Secretário Executivo do CONEMA abre a reunião, às 10h30min, 
portanto com uma hora de atraso, agradecendo a presença de todos, entendendo que a baixa 
presença até aquele momento era devido às fortes chuvas que caíam sobre a cidade e o 
trânsito difícil que impedia a chegada dos Conselheiros. Em seguida a palavra foi passada 
para o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Minc, que, como sempre faz nas reuniões do 
CONEMA, atualizou as informações referentes às realizações da Secretaria. Os tópicos 
abordados foram os seguintes: 1) INEA - o Secretário explicou sobre o concurso realizado e 
sobre as novas nove sedes das Agências Regionais que serão implantadas; 2) ICMS VERDE 
- O Secretário informou que a Lei foi aprovada e que em 2009 os Prefeitos estarão sendo 
beneficiados por conta do ICMS Verde; 3) Zoneamento Econômico Ecológico - O 
Secretário informou que o Governador Sérgio Cabral assinou um Decreto criando o Plano 
Diretor; 4) Plano Diretor de Resíduos - O Secretário esclareceu que o Governador já assinou 
o Decreto e que em 4 anos pretende acabar com a disposição inadequada de resíduos urbanos 
em nosso Estado; 5) Comitê de Bacias Hidrográficas - O Secretário informou que deverá ser 
aprovada na Assembléia uma Lei que dará para os Comitês de Bacias cerca de R$ 60 milhões 
por ano. A importância deste fato para a sociedade é que o valor arrecadado será investido nas 
próprias bacias e que irá proteger o consumidor que não terá repassado, pela CEDAE, o custo 
da retirada de água do corpo hídrico; 6) Unidades de Conservação - O Secretário informou 
que pretende, em quatro anos, dobrar a abrangência das áreas protegidas; 7) CICCA e 
Superintendência de Mudanças Climáticas O Secretário comentou sobre a importância da 
CICCA, que continua atuando no combate às construções ilegais e as favelizações em áreas 
ambientais e ressaltou a importância da atuação da Superintendência de Mudanças 
Climáticas criada dentro da estrutura da Secretaria; 8) Mudanças no Licenciamento - 
Até o mês de junho, o governo do Rio deve enviar à Assembléia Legislativa projeto de lei 
propondo a revisão dos procedimentos de legislação ambiental no estado, com o objetivo de 
melhorar e agilizar os processos. Para isto, está sendo preparado, em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas, um diagnóstico sobre o setor. Segundo o Secretário Minc, o levantamento já 
encontrou pelo menos 51 gargalos na legislação de licenciamento ambiental. O estudo 
também propôs 31 ações para agilizar os licenciamentos e tornar o procedimento mais 
rigoroso. Entre as propostas a serem incluídas no projeto de lei, estão a digitalização de 
procedimentos de licenciamento com consultas on line de cada etapa, a criação de postos 
regionais dos órgãos ambientais do estado e a simplificação ou dispensa de licenciamento nos 
casos de atividades de pequeno potencial poluidor. O objetivo é fazer com que o 
licenciamento ambiental seja o mais simples possível, mais rápido, mas também muito 
rigoroso; 9) O Secretário informou sobre os projetos da Secretaria: 9.1) Obra entregue  
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em Piratininga/Itaipu; 9.2) Criação de nove Parques Fluviais; 9.3) Início das obras do Parque 
Fluvial do Guandu; 9.4) Pretensão de criar o segundo Parque Fluvial, em Macacu, atingindo a 
meta de dois milhões de árvores; 9.5) Pretensão de criar o terceiro Parque Fluvial, em 
Piabanha, para o qual em breve ocorrerá a licitação; 9.6) Projetos de Saneamento e 
Recuperação; 9.7) Projeto PDBG ainda não começou, mas em breve terá licitação; 9.8) Obras 
do Canal do Cunha estão definidas. Na conclusão da sua apresentação o Secretário apresentou 
aos Conselheiros a Minuta de Decreto, elaborado pela Assessoria Jurídica da SEA, que foi 
encaminhado à Casa Civil no sentido de transferir a competência normativa da CECA para o 
CONEMA. Na ocasião ressaltou a importância da decisão e a responsabilidade dos 
Conselheiros que passaram a ter a competência de legislar na área ambiental, pretensão antiga 
dos ambientalistas do Estado, agora materializada. Em seguida o Secretário Executivo do 
CONEMA inicia a pauta do dia com a apresentação do Regimento Interno aprovado na 
reunião anterior do dia 22.01.08, com o pedido de inclusão de novas entidades e a definição 
das Câmaras Técnicas, referentes: 1) à sua composição; 2) aos nomes dos representantes; 3) à 
agenda das reuniões; 4) aos temas que serão discutidos em cada .Câmara Técnica. O Sr. 
Harley Martins, representante do CRQ, pediu para incluir o CRQ nas Câmaras Técnicas de 
Saneamento, de Desenvolvimento e de Direito Ambiental. O pedido foi aprovado por 
unanimidade. O representante da FIRJAN solicitou o envio formal aos Conselheiros, para 
avaliação preliminar, das novas instituições que solicitarem a inclusão no CONEMA. O Sr. 
Osmar Dias, da Coordenação de Resíduos Sólidos da SEA, e o Sr. Pedro Pequeno sugeriram 
que as questões referentes a resíduos sólidos fossem discutidas no âmbito da Câmara Técnica 
de Saneamento como, por exemplo, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que depende de 
regulamentação, sugestão que foi aprovada pelos Conselheiros. Com relação ao calendário 
das reuniões, houve votação referente à mudança do horário das reuniões do CONEMA para o 
período da tarde, das 14 às 18 horas, para as próximas reuniões. A maioria dos Conselheiros 
votou no sentido de marcar as reuniões para o período da tarde, das 14 às 18 horas. Para 
organização das Câmaras Técnicas, serão realizadas quatro reuniões no mês de maio, visando 
à preparação para a próxima reunião do Plenário agendada para 29 de maio de 2008, já no 
horário das 14 às 18 horas. Em seguida foi definida a agenda das reuniões das Câmaras 
Técnicas para o mês de maio: 14.05 - Câmara Técnica de Saneamento; 15.05 - Câmara 
Técnica de Áreas Protegidas e Biomas; 21.05 - Câmara Técnica de Desenvolvimento 
Econômico; 28.05 - Câmara Técnica de Direito Ambiental. E nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Secretário Executivo encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata, que é 
assinada por mim, Carlos Minc, Secretário de Estado do Ambiente e Presidente do 
CONEMA. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2008. 
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ANEXO L 
 

 ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONEMA  
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e oito, com a presença dos Senhores, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Délbio Machado (Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Suzana Cláudia Monteiro Barros 
(SERLA), Luiz Antônio Almeida e Silva (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), 
Rodrigo Guardatti (IEF), Sérgio Majdalani (DRM), Luiz Eduardo Soraggi (ANAMMA), 
Verônica da Matta (ALERJ), Elmo Amador e David Ribeiro (APEDEMA), Lázaro Antônio 
de Santana (FAMERJ), Jocelino C. Porto (FAFERJ), Carlos Artur Felippe (Fórum de Reitores 
do RJ), Márcia Lopes Rodrigues (CREA), Paulo Pizão (FIRJAN), Alexandre Gusmão Pedrini 
(Rede de Educação Ambiental), Harley Moraes Martins e Paulo de Assis (Conselho Regional 
de Química) e, como convidada pela FAFERJ, Lucy Manso (MIR), tem início a presente 
sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo do CONEMA 
abre a reunião, às 14h30min, agradecendo a presença de todos e abordando diversos temas. 
Iniciou comentando as Atas das Câmaras Técnicas, bem como alguns assuntos discutidos nas 
reuniões dos Grupos de Trabalho do mês de maio. Foi resolvido que não haverá número 
mínimo de membros nas Câmaras Técnicas, mas que haverá no máximo 15 participantes em 
cada. O CREA/RJ solicitou sua exclusão da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e 
Direito Ambiental. Foi sugerida a inclusão do Instituto Chico Mendes como membro do 
CONEMA, bem como na Câmara Técnica de Áreas Protegidas e Biomas. Após análise pelos 
presentes do Regimento Interno, foi definido que o parágrafo 5º, do Art. 17, será revogado. 
Ficou decidido que a partir das próximas reuniões plenárias, a administração do CONEMA 
alertará o órgão sobre as ausências de seus representantes, quando a falta for consecutiva. Na 
terceira falta o representante será eliminado, conforme consta do Regimento Interno. Esta 
providência visa incentivar a efetiva participação dos membros nas reuniões plenárias. Em 
seguida foi agendada a próxima reunião do Plenário para o dia 02 de julho de 2008, no 
horário das 14 às 18 horas. A Secretária de Estado do Ambiente, a Dra. Marilene Ramos, 
estava participando de um evento no município de Resende e não conseguiu chegar a tempo 
de participar da reunião. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário Executivo do 
CONEMA encerra a reunião, mandando que se lavre a presente Ata, que é assinada por mim, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de Janeiro, 29 de maio de 2008. 
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ANEXO M 
 

 ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONEMA  
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e oito, com a presença dos Senhores, Antônio 
Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Délbio Machado (Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Jorge Fernandes da Cunha Filho (Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços), Deise Keller Cavalcante 
(Secretaria de Educação), Dionê Marinho (FEEMA), Luiz Firmino M. Pereira e Suzana 
Cláudia Monteiro Barros (SERLA), Verônica da Matta Valverde (ALERJ), Alceo Magnanini 
(BIOSFERA), Lara Moutinho da Costa (Educação Ambiental-SEA), Gerhard Sardo, Elmo 
Amador e David Ribeiro (APEDEMA), Jocelino Cavalcante Porto (FAFERJ), Adacto 
Benedicto Ottoni (CREA), Natacha Kede (FIRJAN), Armando Mendes (IAB), Alexandre 
Pedrini e Jacqueline Guerreiro (Rede de Educação Ambiental), Paulo de Assis Passos 
(Conselho Regional de Química), e, como convidados, pelo IEF, Roberta Guagliardi, pela 
ANAMMA, Daniel Sacramento da Cunha, e pela Secretaria do Ambiente, Walter Plácido 
(Superintendência de Qualidade Ambiental), teve início a presente sessão do CONEMA. 
Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo do CONEMA abriu a reunião, às 
14h30min, agradecendo a presença de todos e abordando diversos temas. Iniciou comentando 
as reuniões das Câmaras Técnicas, bem como alguns assuntos discutidos nas reuniões dos 
Grupos de Trabalho do mês de junho, inclusive das dificuldades de quorum nas Câmaras 
Técnicas de Saneamento e de Áreas Protegidas e Biomas. Informou que o representante da 
OAB, Flávio Ahmed, pediu vistas dos processos E-07203930/2005, E-07/500191/2002 e E-
07/202095/2006, referentes à DZ-077 (Diretriz para Encerramento de Atividades Efetiva ou 
Potencialmente Poluidoras ou Degradadoras do Ambiente), para que possa repassar as 
informações necessárias, para discussão, na próxima reunião da Câmara Técnica de 
Instrumentos de Gestão e Direito Ambiental, no dia 24.07.2008, às 14:00 horas. Com relação 
às reuniões das Câmaras Técnicas do mês de julho, todas as datas foram repassadas aos Srs. 
membros presentes. A REARJ solicitou a Sra. Secretaria do Ambiente que apresentasse dois 
planos ao CONEMA para solução das demandas: 1) Aparelhamento da Superintendência de 
Educação Ambiental como do CONEMA, tanto em termos de pessoal como de infra-
estrutura; 2) Manter site do CONEMA atualizado tal como ocorre no CONAMA, dando 
transparência a seus atos e incentivos a participação pública. Sobre o Regimento Interno do 
CONEMA, ficou decidido que no dia 23.07.08 haverá uma reunião extraordinária do Plenário 
do CONEMA para definição e fechamento do mesmo. Informou, ainda, que para a próxima 
reunião do Plenário do CONEMA, que será realizada no dia 27 de agosto de 2008, das 14:00 
às 18:00 horas, ficou combinado que a Sra. Alba Simon, do IEF, o Sr. Elmo Amador, da 
APEDEMA, e a Sra. Lara Moutinho, da Educação Ambiental da SEA, realizarão 
apresentações de seus trabalhos. A Secretária de Estado do Ambiente, Dra. Marilene Ramos, 
explanou sobre os novos projetos, os já realizados e também os em andamento pela Secretaria 
de Estado do Ambiente, como por exemplo, a dificuldade de alocar o pessoal do INEA em um 
único prédio; a totalidade dos recursos do FECAM serem utilizados nos Projetos Ambientais 
do Estado; a duplicação das Áreas Protegidas do Estado; a criação de novos parques; a 
aprovação da cobrança do uso da água; o Programa Lixão Zero, visando acabar com os lixões 
no Estado do Rio de Janeiro; e informou sobre grandes avanços na recuperação dos passivos 
ambientais. Os representantes do IAB, Rede de Educação  
Ambiental do Rio de Janeiro, BIOSFERA, FAFERJ, APEDEMA, fizeram algumas 
observações e questionamentos à Dra. Marilene Ramos, que respondeu a cada um, ensejando 
assim uma total participação e integração do Plenário com a Presidente do CONEMA. Após 
as perguntas foi concluído que deverá seja realizado um relatório com os programas da SEA 
em andamento; foi solicitada a possibilidade de integração das diferentes ações referentes a 
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questões de Educação Ambiental que ocorrem simultaneamente no Estado, sobre a estrutura 
do CONEMA; foi questionado se há algum projeto ambiental previsto para ser realizado em 
favor das favelas; e por ultimo foi abordada a questão da APA de Marica, ocasião que a 
Presidente esclareceu que não foi requerido, até aquele momento, qualquer pedido para 
licenciamento ambiental de um complexo turístico na região de Maricá. Em seguida, o Sr. 
Walter Plácido, da Superintendência de Qualidade Ambiental da SEA, falou sobre a o Plano 
Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Informou da grande dificuldade de se lidar 
com este tema. Explicou que a questão da coleta e disposição adequada do lixo é essencial, e 
que não é possível tratar a questão sem a participação da sociedade. Mostrou-se interessado 
em mobilizar a Câmara Técnica de Saneamento. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário 
Executivo do CONEMA encerrou a reunião, mandando que se lavre a presente Ata, que é 
assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de Janeiro, 02 de julho de 2008. 
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ANEXO N 
 

 ATA DA 7ª REUNIÃO DO CONEMA  
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e oito, com a presença dos Senhores, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Délbio Machado (Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Deise Kaller Cavalcante (Secretaria de 
Educação), Suzana Cláudia Monteiro de Barros (SERLA), Kátia Ferreira (AEMERJ), 
Verônica da Matta Valverde (ALERJ), Alceo Magnanini (Biosfera), Lara Moutinho da Costa 
(Educação Ambiental-SEA), Elmo Amador, Desireé Freire, David Ribeiro 
(APEDEMA),Lucy Manso Dutra e Jocelino Porto (FAFERJ), Carlos Artur Felippe (Fórum de 
Reitores), Márcia Lopes C. Rodrigues (CREA-RJ), Paulo Pizão (FIRJAN), Alexandre Pedrini 
e Jacqueline Guerreiro (Rede de Educação Ambiental), Flávio Ahmed (OAB), Harley Martins 
(Conselho Regional de Química), teve início a presente sessão do CONEMA. Passando à 
ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo do CONEMA abriu a reunião, às 14h30min, 
agradecendo a presença de todos e abordando diversos temas. Iniciou comentando sobre as 
reuniões das Câmaras Técnicas, bem como alguns assuntos discutidos nas reuniões dos 
Grupos de Trabalho do mês de agosto. Solicitou que os Coordenadores das Câmaras Técnicas 
fizessem um resumo das atividades desenvolvidas. Paulo Pizão explanou sobre a evolução das 
reuniões da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Saneamento. Informou que, 
na próxima reunião do Conselho de Meio Ambiente da FIRJAN, fará uma rápida 
apresentação no dia 02.09.2008 sobre o Decreto Estadual n° 40.744/2007 e falará sobre o 
enfoque das novas competências do CONEMA, cujo tema será: “CONEMA - Capacidade 
Empresarial de Interferir.” Alguns membros se mostraram interessados em participar, mas 
para isso será necessário fazer uma manifestação, por escrito, até o dia 01.09.08. Sugeriu, 
ainda, que mudasse o nome da Câmara Técnica de Saneamento e Desenvolvimento 
Econômico para Desenvolvimento Econômico e Saneamento. Tendo em vista a necessidade 
de envio de correspondências nas Câmaras Técnicas, foi solicitado a alteração em relação a 
assinatura das mesmas no Regimento Interno, já que todas têm que ser assinadas pelo 
Secretário Executivo ou Presidente do CONEMA. Imediatamente foi aprovado pelo plenário. 
Jacqueline Guerreiro fez a alteração de representantes da REARJ nas Câmaras Técnicas. 
Sobre o Regimento Interno do CONEMA, ficou decidida a alteração no artigo 8º. IX, Ficou 
combinado que haverá uma REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA no dia 18.09.2008, às 
14h30min, na Av. Graça Aranha nº 182 – 6º andar, Sala de Reunião da Secretaria de Estado 
do Ambiente - SEA, para a finalização do texto do Termo de Encerramento. A Sra. Lara 
Moutinho fez uma apresentação sobre os trabalhos realizados pela SEA na área de Educação 
Ambiental. Falou sobre a criação do GIEA – Gestão Integrada de Educação Ambiental, cuja 
composição é: RBMA, REARJ, Coletivo Jovem, SEPE, SIMPRO-Rio, Universidade, SEE, 
SECT, SEC, SEA, SEAM, FIRJAN, SENAI, ANAMMA, UNDIME, Jardim Botânico, 
Fiocruz. Explanou sobre diversos Projetos realizados, e também os que estão em andamento. 
Na próxima reunião do CONEMA, a Sra Lara Moutinho dará prosseguimento a esta 
apresentação, onde falará sobre os aspectos teóricos e metodológicos. O Professor Elmo 
Amador, representante da APEDEMA, fez uma longa e detalhada apresentação sobre o 
Assoreamento da Baía de Guanabara. Foram enfatizadas: fontes de sedimentação, taxas de 
assoreamento, aspectos responsáveis pelo incremento do assoreamento, tendências da Baía de 
Guanabara. Pela apresentação observa-se que a situação da baía é crítica: perde até mais de 5 
cm/ano em algumas áreas, um terço da baía desaparece em menos de 100 anos, outro terço em  
menos de 200 anos e atualmente mais se 60 km2 já foram perdidos. Enquanto a baía não 
desaparece por assoreamento este já produz graves prejuízos econômicos, sociais e 
ambientais. Atividades como a portuária, estaleiros, transporte hidroviário e pesca são 
extremamente prejudicados. Ao término de sua apresentação o Prof. Elmo cobrou a 
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incorporação do problema pelo estado, em particular na SEA. Mencionou que não existe uma 
política holística para a questão (assoreamento) e apresentou um grande numero de propostas 
que deveriam fazer parte de um Plano Diretor do Controle do Assoreamento da Baía de 
Guanabara. Finalizando mencionou quatro questões atuais que possuem relação com o 
assoreamento. Projeto Iguaçu – Importante, mas poderá gerar impactos nos sistemas fluviais 
e incrementar o assoreamento da baía. Devera ser realizado com preocupação ambiental. 
Programa Dragagem do Canal Fundão-Cunha – Importante também, mas questionado por 
não ser sustentável, (não resolve previamente os problemas na bacia) não ter EIA-RIMA, ser 
superfaturado e não ser discutido pelas comunidades que serão atingidas. Aterros do Cais do 
Porto – A noticia vinculada no site da SEA surpreendeu visto que aterros antigos (mais de 90 
km2) foram responsáveis pela degradação da baía, a baía é protegida no capitulo da 
constituição do estado como APP e existe instrumento legal vedando novos aterros na baía. 
Incomodou a informação de que a SEA não teria nada contra os aterros. Assoreamento de 
áreas do fundo da baía. Os pescadores, particularmente os do fundo da baía, agonizam por 
não poderem mais terem acesso as antigas áreas de pesca. Solicitam da SEA (SERLA) 
dragagem de canais de comunicação com os rios. Paulo Pizão pediu para que o Prof Elmo 
Amador participe da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Saneamento para 
gerar uma proposta com as informações apresentadas ao plenário. A Sra Lara sugeriu que, na 
próxima reunião do CONEMA, compareça o responsável, na SEA, pelo projeto de 
despoluição do Canal do Cunha, para esclarecer pontos apresentados na exposição do Prof 
Elmo Amador. O representante da APEDEMA informou que participou de um seminário na 
UERJ e achou muito boa a sugestão de uma apresentação, para o plenário, do Subsecretário 
Antônio da Hora. Solicitou ainda a possibilidade da presença de técnicos da PETROBRAS, 
para apresentar os projetos que estão se implantando na área da Baía de Guanabara. Pediu, 
ainda, que seja levado este tema para discussão na Câmara Técnica de Desenvolvimento 
Econômico e Saneamento para depois retornar para o plenário do CONEMA. E nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Secretário Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 18:00 horas, 
mandando que se lavre a presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de 
Gusmão. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2008. 
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ANEXO  O 
 

 ATA DA 8ª REUNIÃO DO CONEMA  
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e oito, com a presença dos Senhores, Antônio 
Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Alberto Monfati (Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Délbio Machado (Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Jorge Cunha (Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico), José Maria de Mesquita Júnior (FEEMA), Ana Cristina Rangel Henney 
(FEEMA), Suzana Cláudia Monteiro de Barros (SERLA), Kátia Ferreira (AEMERJ), Luiz 
Soraggi (ANAMMA), Alceo Magnanini (Biosfera), David Ribeiro (APEDEMA), Elmo 
Amador (APEDEMA), Desireé Freire (APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN), Abílio Valério 
Tozini (CUT), Márcia Lopes C. Rodrigues (CREA-RJ), Harley Martins (Conselho Regional 
de Química), teve início a presente sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o 
Secretário Executivo do CONEMA abriu a reunião, às 10h20min, agradecendo a presença de 
todos e abordando diversos temas. Iniciou comentando sobre as reuniões das Câmaras 
Técnicas realizadas em setembro. Foi discutido e aprovado o interesse da CEDAE em integrar 
o Plenário do CONEMA com os representantes Leila Hiezer Santos e Rosana Frânzeres 
Caminha. Em seguida foram aprovados o Regimento Interno do CONEMA, a DZ-077 (Termo 
de Encerramento) e NA-051 (Indenização dos Custos de Análise e Processamento dos 
Requerimentos das Licenças Ambientais), que serão publicados no Diário Oficial através das 
Resoluções nº 001, 002 e 003, respectivamente. Ficou decidido, ainda, que a numeração das 
Resoluções do CONEMA será seqüencial. Com relação à NA-051, apesar de ter sido 
aprovada nesta reunião, o representante da Secretaria de Agricultura, Sr. Alberto Mofati, se 
comprometeu a enviar, num prazo de 30 (trinta) dias, alterações nos valores para tabela n° 9, 
que serão apreciadas pelo Plenário. A próxima reunião do CONEMA ficou marcada para o 
dia 18.11.2008, às 9h30min. Foi aprovada, também, a criação da Câmara Técnica de 
Educação Ambiental, já tendo manifestado interesse em participar as seguintes entidades: 
CRQ, AEMERJ, FEEMA, SERLA, SEA, REARJ e CUT. E nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Secretário Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 12:00 horas, solicitando que se 
lavre a presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de 
Janeiro, 07 de outubro de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 

ANEXO P 
 

 
 ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONEMA  

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e oito, com a presença dos 
Senhores, Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Alberto Monfati 
(Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Délbio Machado (Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Deise Keller Cavalcante (Secretaria de 
Educação), Bianca Neuberger Lesa (Secretaria de Educação), Alba Simon (IEF), Suzana 
Cláudia Monteiro de Barros (SERLA), Kátia Ferreira (AEMERJ), Verônica da Matta 
(ALERJ), Alceo Magnanini (Biosfera), Maria Lúcia Salmo (FAMERJ), Márcia Lopes C. 
Rodrigues (CREA/RJ), David Ribeiro (APEDEMA), Elmo Amador (APEDEMA), Desireé 
Freire (APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN), Abílio Valério Tozini (CUT), Harley Martins 
(Conselho Regional de Química), Alexandre Pedrini (REARJ), Andréa Mello (SEA), teve 
início a presente sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo 
do CONEMA abriu a reunião, às 10h00min, agradecendo a presença de todos e abordando 
diversos temas. Foi solicitado o envio, por e-mail, da Deliberação CECA nº 3.588/1996, que 
instituiu o MANIFESTO DE ADEQUAÇÃO, sobre a dispensa do licenciamento ambiental 
para atividades de desprezível potencial de poluição, desde que atendidas as restrições 
estabelecidas. Seguindo a agenda prosseguiu com: 1) Relato das reuniões das Câmaras 
Técnicas realizadas em outubro; 2) Apresentação do texto discutido pela Câmara Técnica de 
Instrumentos de Gestão e Direito Ambiental, que foi discutida e alterada em alguns artigos, 
sendo aprovada a Resolução do CONEMA nº 004/2008, que dispõe sobre a dispensa de 
licenciamento ambiental de intervenções destinadas à conservação e melhorias de vias e 
rodovias, observada a faixa de domínio; 3) O Sr. Antônio da Hora, Subsecretario da SEA, 
realizou uma apresentação sobre as intervenções no Canal do Cunha, falou sobre o Plano de 
Desassoreamento, Programas de Sustentabilidade e Sociais, Parcerias para a elaboração do 
Projeto (PETROBRAS, SEA e UFRJ), Equipe Técnica (FUJB – Fundação Universitária José 
Bonifácio, ENGECORPS/INTERGRADA Engenharia, CH. Meio Ambiente, Corpo de 
Consultores da UFRJ e CENPES, Subsecretaria de Projetos e intervenções especiais a SEA); 
Revitalização e recuperação ambiental dos canais do Fundão e Cunha, o Sr. Elmo Amador fez 
algumas críticas relacionadas ao Projeto apresentado pelo Sr. Antônio da Hora; 4) Foi 
apresentado a todos, para as próximas discussões nas reuniões da Câmaras Técnicas, os 
seguintes processos: E-07/001.093/1978 – Proposta de Deliberação que revoga a Deliberação 

CECA nº
s 

003, de 28.12.1977, que aprova a NA-0001 - Dispõe sobre o Sistema de 
Licenciamento de Atividades Poluidoras, e a Deliberação CECA nº 023, de 23.05.1978, que 
aprovou a NA-002.R-7 – Manual de Instruções do Sistema de Licenciamento de Atividades 
Poluidoras; E-07/202.095/2006 – Proposta de regulamentação do prazo, condições e 
procedimentos para renovação de Licença de Operação; e o processo nº E-07/200.863/1996 – 
Trata-se de solicitação da FEEMA para a revogação da Deliberação CECA nº 3.588/96; 5) 
Todos deram ciência no Convênio MMA/SRHU Nº 10/2007, que entre si celebram a União, 
por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, por meio de sua Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano, e o Estado do Rio de Janeiro, visando a elaboração do Plano de 
Regionalização da Gestão de Resíduos do Estado do Rio de Janeiro. E nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Secretário Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 12:30 horas, solicitando 
que se lavre a presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio 
de Janeiro, 18 de novembro de 2008. 
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ANEXO Q 
 
 

 ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONEMA  
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e oito, com a presença dos Senhores, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Délbio Machado (Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Deise Keller Cavalcante (Secretaria de 
Educação), Ana Cristina Rangel Henney (FEEMA), Alba Simon (IEF), Suzana Cláudia 
Monteiro de Barros (SERLA), Sérgio Antônio Majdalani (DRM), Kátia Ferreira (AEMERJ), 
Luiz Soraggi (ANAMMA), Verônica da Matta (ALERJ), Alceo Magnanini (Biosfera), Márcia 
Lopes C. Rodrigues (CREA/RJ), David Ribeiro (APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN), Marco 
Leão Gelman (IAB), Flávio Ahmed (OAB), Jorge Reis Fleming (CRQ), Andréa Mello (SEA), 
teve início a presente sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário 
Executivo do CONEMA abriu a reunião, às 10h00min, agradecendo a presença de todas e de 
todos. Inicialmente a Sra. Ana Cristina Henney, Presidente da FEEMA, explanou sobre a 
necessidade e importância da revogação de quatro Normas Técnicas, Diretrizes Técnicas e 
Instruções Técnicas a seguir relacionadas, a NT 574 (Deliberação CECA nº 2.953, de 1993), a 
DZ 1311 (Deliberação CECA nº 3.327, de 1994), a DZ 1836 (Deliberação CECA nº 3.055, de 
1993) e a IT 1837 (Deliberação CECA nº 2.361, de 1991), considerando que se encontravam 
em vigor desde os anos noventa, portanto desatualizadas, constituindo-se num problema para 
elaboração dos Pareceres Técnicos dos Analistas Ambientais da FEEMA. Após uma 
apresentação resumida, apontando e caracterizando os parâmetros defasados, os Conselheiros 
aprovaram a revogação das quatro Normas Técnicas, Diretrizes Técnicas e Instruções 
Técnicas mencionadas, apenas com a abstenção de voto do Sr. Paulo Pizão, representante da 
FIRJAN. Portanto, foram revogadas as 04 (quatro) normas: NT-574-R-0 – Padrões de 
Emissão de Poluentes do Ar para Processo de Destruição Térmica de Resíduos, aprovada pela 
Deliberação CECA nº 2.953, de 31.08.93; DZ-1311-R-4 – Diretriz de Destinação de 
Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 3.327, de 29.11.94; DZ-1836-R-2 – Diretriz 
para o Licenciamento de Atividades de Extração Mineral, aprovada pela Deliberação CECA 
nº 3.055, de 14.12.93; e IT-1837-R-0 – Instrução Técnica para Elaboração do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) das 
Atividades de Extração Mineral enquadradas na Categoria 2, aprovada pela Deliberação 
CECA nº 2.361, de 11.06.91. Estas revogações serão publicadas no Diário Oficial através das 

Resoluções CONEMA n
os 

005, 006, 007 e 008/2008, respectivamente. Seguindo a agenda, foi 
feito um breve relato sobre as reuniões das Câmaras Técnicas realizadas em novembro. Foi 
também discutida a possibilidade da revisão da Deliberação CECA nº 4.956, de 04.03.08, que 
estabeleceu procedimentos para Licenciamento Ambiental de Estações Radio Base. A questão 
foi apresentada pelo Sr. Robson Spinelli, Consultor do Ministério Público Estadual, que na 
ocasião esclareceu os pontos objetos da revisão. Após tomar conhecimento e esclarecer as 
dúvidas com o Consultor e considerando a complexidade do tema e o Princípio da Precaução, 
o Plenário entendeu que seria precipitado qualquer tipo de decisão naquele momento e que 
seria mais conveniente e prudente que fosse concedido um tempo para melhor apreciação, 
visando uma decisão mais fundamentada. Neste sentido foi decidido que o assunto seria 
incluído na pauta da próxima reunião do CONEMA, que foi marcada para o dia 08.01.09, às 
10:00 horas, na Av. Graça Aranha nº 182, 1º andar. E nada mais havendo a tratar, o  
Sr. Secretário Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 13:00 horas, solicitando que se 
lavre a presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de 
Janeiro, 22 de dezembro de 2008. 
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ANEXO R 
 

 
 ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONEMA  

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e nove, com a presença dos Senhores, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Délbio Machado (Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Deise Keller Cavalcante (Secretaria de 
Educação), Ana Cristina Rangel Henney (FEEMA), Suzana Cláudia Monteiro de Barros 
(SERLA), Sérgio Antônio Majdalani (DRM), Kátia Ferreira (AEMERJ), Alceo Magnanini 
(Biosfera), Márcia Lopes C. Rodrigues (CREA/RJ), David Ribeiro (APEDEMA), Paulo Pizão 
(FIRJAN), Marco Leão Gelman (IAB), Flávio Ahmed (OAB/RJ), Andréa Mello Martins 
(SEA), Harley Martins (Conselho Regional de Química), teve início a presente sessão do 
CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo do CONEMA abriu a 
reunião, às 10h00min, agradecendo a presença de todos. A pauta desta reunião teve como 
único assunto a discussão da proposta da revisão da DZ nº 1848/R-0, que foi aprovada pela 
Deliberação CECA nº 4.956, de 04 de março de 2008, referente ao licenciamento ambiental 
das Estações de Radio Base. Para melhor esclarecer este tema polêmico, a Presidente da 
FEEMA, Sra. Ana Cristina Henney, convidou a Dra. Anaiza Helena Magalhardes Miranda, 
representante do Ministério Púbico, para realizar uma apresentação sobre Poluição 
Eletromagnética, para que todos pudessem analisar com mais detalhes tal assunto e avaliar a 
proposta de alteração na Deliberação CECA nº 4.956, de 04 de março de 2008. Os pontos 
mais discutidos foram: Descoberta dos CEM; Radiação Natural x Artificial; Radiação 
Ionizante e Não-Ionizante; Campo Elétrico e Campo Magnético; Sistema de Estações Rádio 
Base nas Cidades; Norma ICNIRP; Resolução Anatel nº 303/2008; Críticas aos Valores 
ICNIRP; Efeitos Biológicos do CEM; Efeito Térmico e Não-Térmico; Efeitos Biológicos em 
função da SAR; Pesquisas atuais; Uso do celular x câncer de encéfalo. Segundo dados do 
INCA o câncer de encéfalo foi o que apresentou a maior taxa de mortalidade entre 1979 – 
2001; Caso MARTUCCI – Paraná; Regulamentação no Brasil (NRIS – ABNT); DZ-1848-
R0-FEEMA/RJ; IT-1849-R0-FEEMA/RJ, entre outros. Após a apresentação da Dra. Anaiza 
Helena, foi aprovada, por unanimidade, a DZ-1848 - R-1 – Diretriz para o Licenciamento 
Ambiental de Estações Rádio Base de Telefonia Móvel Celular, e também a IT-1849 - R-1 - 
Instrução Técnica para requerimento das Licenças Ambientais de Estações Radio Base de 
Telefonia Móvel Celular, e serão publicadas posteriormente através das Resoluções 
CONEMA nº 009 e 010. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário Executivo do 
CONEMA encerrou a reunião às 13:00 horas, solicitando que se lavre a presente Ata, que é 
assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2009. 
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ANEXO S 
 

ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONEMA 
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e nove, com a presença dos Senhores, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Alberto Mofati e Délbio Machado 
(Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Deise Keller Cavalcante 
(Secretaria de Educação), Sérgio Antônio Majdalani (DRM), Kátia Ferreira (AEMERJ), Luiz 
Soraggi (ANAMMA), Alceo Magnanini (Biosfera), Adacto Benedicto Ottoni (CREA/RJ), 
Carlos Artur Felippe (AEMERJ), e Magno Neves (APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN), 
Rafael Almada (CRQ), Verônica da Matta (ALERJ), Alexandre Pedrini (REARJ), como 
convidados os senhores Edson M. Araújo e Clarice Daibert (INEA), João Cesar Nascimento 
Silva (SEA), David Ribeiro e Elmo Amador (APEDEMA), Marina Barbosa (Educação 
Ambiental/SEA), Rafael Almada (CRQ), e com justificativas de ausência, através de e-mail, 
os senhores representantes, Harley Moraes Martins (CRQ), Flávio Ahmed (OAB/RJ), Abílio 
Tozini (CUT) e Lucy Manso Dutra e Silva (FAFERJ), teve início a presente sessão do 
CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo do CONEMA abriu a 
reunião, às 10h10min, agradecendo a presença de todos. Iniciou falando sobre a Ata da última 
reunião do CONEMA, realizada em 08.01.09, onde se discutiu sobre as Estações Radio Base: 
DZ-1848.R-1 - Diretriz para o Licenciamento Ambiental de Estações Rádio Base de Telefonia 
Móvel Celular; e IT-1849.R-1 - Instrução Técnica para Requerimento das Licenças 
Ambientais de Estações Rádio Base de Telefonia Móvel Celular. Em seguida informou a 
todos sobre a necessidade de realizar alterações na Resolução CONEMA nº 003/08, de 
07.10.08, que aprovou a NA-051-R-7 que trata da Indenização dos Custos de Análise e 
Processamento dos Requerimentos das Licenças Ambientais, e após as modificações passará a 
ser a NA-051-R-8. Seguindo a ordem da Agenda desta reunião, discutiu-se a inclusão da 
CEDAE e da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro no CONEMA. Duas 
propostas foram oferecidas com relação a este assunto, havendo assim uma votação entre 
todos os representantes presentes, sendo aprovada a proposta dos Senhores Magno Neves 
(APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN) e Verônica da Matta (ALERJ), onde foi solicitado um 
parecer da Assessoria Jurídica da SEA para fundamentar as inclusões mencionadas. A Sra. 
Verônica da Matta fez, ainda, um questionamento sobre o INEA possuir três representantes no 
CONEMA com direito a voto, porém este assunto será discutido na próxima reunião 
Extraordinária. Após este assunto, foram marcadas as datas das próximas reuniões das 
Câmaras Técnicas, inclusive a da primeira reunião da Câmara Técnica de Educação 
Ambiental, criada oficialmente nesta reunião. Ficou decidido, ainda, que o Regimento 
Interno, bem como o Decreto de criação do CONEMA, sofrerá algumas alterações. E ficou 
acordado que haverá uma reunião Extraordinária do CONEMA, no dia 27.03.09, às 10:00 
horas, ocasião em que serão esclarecidas, pela Assessoria Jurídica da SEA, as alterações 
ocorridas recentemente na legislação ambiental do Estado do Rio de Janeiro, visando tirar as 
dúvidas dos Conselheiros. Foi analisada a solicitação da Bióloga Cecília Barbosa, mestranda 
em Ciências Ambientais – UFF, para assistir, como ouvinte, as Reuniões do CONEMA, tendo 
em vista que a mesma irá desenvolver um trabalho de dissertação de mestrado no curso de 
Pós-Graduação em Ciências Ambientais, na UFF, sobre Mecanismos de Participação e 
Deliberação das Políticas Ambientais do Estado do Rio de Janeiro. E nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Secretário Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 13:00 horas, solicitando 
que se lavrasse a presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. 
Rio de Janeiro, 18 de março de 2009. 
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ANEXO T 
 

ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONEMA 
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e nove, com a presença dos Senhores, Antônio 
Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Marilene Ramos (Presidente do 
CONEMA), Délbio Machado (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento), Deise Keller Cavalcante (Secretaria de Educação), João Batista .... (INEA), 
Sérgio Antônio Majdalani (DRM), Verônica da Matta (ALERJ), David Ribeiro (ONGs), 
Carlos Artur Felippe (Fórum de Reitores), Adacto Benedicto Ottoni (CREA/RJ), Magno 
Neves (APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN), Abílio Valério Tozini (CUT), Harley Moraes 
Martins e Jorge Reis Fleming (CRQ), como convidado o senhor David Ribeiro (APEDEMA), 
e com justificativas de ausência, através de email, os senhores representantes, 
....................................., teve início a presente sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO 
DIA, o Secretário Executivo do CONEMA abriu a reunião, às 10h30min, agradecendo a 
presença de todos. Iniciou falando sobre a Ata da última reunião do CONEMA, realizada em 
08.01.09, onde se discutiu sobre as Estações Radio Base: DZ-1848.R-1 - Diretriz para o 
Licenciamento Ambiental de Estações Rádio Base de Telefonia Móvel Celular; e IT-1849.R-1 
- Instrução Técnica para Requerimento das Licenças Ambientais de Estações Rádio Base de 
Telefonia Móvel Celular.Em seguida informou a todos sobre a necessidade de realizar 
alterações na Resolução CONEMA nº 003/08, de 07.10.08, que aprovou a NA-051-R-7 que 
trata da Indenização dos Custos de Análise e Processamento dos Requerimentos das Licenças 
Ambientais, e após as modificações passará a ser a NA-051-R-8. Seguindo a ordem da 
Agenda desta reunião, discutiu-se a inclusão da CEDAE e da Federação da Agricultura do 
Estado do Rio de Janeiro no CONEMA. Duas propostas foram oferecidas com relação a este 
assunto, havendo assim uma votação entre todos os representantes presentes, sendo aprovada 
a proposta dos Senhores Magno Neves (APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN) e Verônica da 
Matta (ALERJ), onde foi solicitado um parecer da Assessoria Jurídica da SEA para 
fundamentar as inclusões mencionadas. A Sra. Verônica da Matta fez, ainda, um 
questionamento sobre o INEA possuir três representantes no CONEMA com direito a voto, 
porém este assunto será discutido na próxima reunião Extraordinária. Após este assunto, 
foram marcadas as datas das próximas reuniões das Câmaras Técnicas, inclusive a da primeira 
reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental, criada oficialmente nesta reunião. Ficou 
decidido, ainda, que o Regimento Interno, bem como o Decreto de criação do CONEMA, 
sofrerá algumas alterações. E ficou acordado que haverá uma reunião Extraordinária do 
CONEMA, no dia 27.03.09, às 10:00 horas, ocasião em que serão esclarecidas, pela 
Assessoria Jurídica da SEA, as alterações ocorridas recentemente na legislação ambiental do 
Estado do Rio de Janeiro, visando tirar as dúvidas dos Conselheiros. Foi analisada a 
solicitação da Bióloga Cecília Barbosa, mestranda em Ciências Ambientais – UFF, para 
assistir, como ouvinte, as Reuniões do CONEMA, tendo em vista que a mesma irá 
desenvolver um trabalho de dissertação de mestrado no curso de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais, na UFF, sobre Mecanismos de Participação e Deliberação das Políticas 
Ambientais do Estado do Rio de Janeiro. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário 
Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 13:00 horas, solicitando que se lavrasse a 
presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de Janeiro, 18 
de março de 2009. 
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ANEXO U 
 

ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONEMA 
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e nove, com a presença dos Senhores, Antônio 
Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Luiz Firmino (Presidente INEA), Luiz 
Martins Heck Maier (INEA), Sérgio Majdalani (DRM), Alceo Magnanini (Biosfera), Adacto 
Benedicto Ottoni (CREA/RJ), José Miguel da Silva e David Ribeiro (APEDEMA), Abílio 
Valério Tozini (CUT), Rafael Almada (CRQ), como convidados os senhores Elmo Amador 
(UERJ), Eduardo Tavares de Oliveira(Macaé/RJ), Pedro Epifânio (ACRJ) e Cecília G. 
Barbosa (UFF), teve início a presente sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o 
Secretário Executivo do CONEMA abriu a reunião, às 10h30min, agradecendo a presença de 
todos. Iniciou falando sobre o primeiro item da agenda, que foi sobre a avaliação do texto 
final da alteração proposta no item 3.12 da Resolução CONEMA que estabeleceu os Custos 
de Licenciamento, foi aprovado e será publicado no Diário Oficial, através da Resolução 
CONEMA nº 011/2009, substituindo a Resolução CONEMA nº 003/2008. Em seguida 
avaliou-se o texto final da proposta de Resolução do CONEMA, discutida nas reuniões de 
maio da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Direito Ambiental, que estabelece 
procedimentos para inspeção e manutenção dos veículos no Estado do Rio de Janeiro, que foi 
aprovada, e será publicada no Diário Oficial, através da Resolução CONEMA nº 012/2009. E 
por último analisou-se a proposta para revogação da Deliberação CECA nº 3.588, de 
23.12.96, conforme aprovado na 1104ª Reunião do Conselho Diretor da extinta FEEMA, 
realizada em 28.10.08, processo nº E- 07/200.863/1996, que foi aprovada, e também será 
publicada no Diário Oficial, através da Resolução CONEMA nº 013/2009. E nada mais 
havendo a tratar, o Sr. Secretário Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 13:00 horas, 
solicitando que se lavrasse a presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de 
Gusmão. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2009. 

Apno. 
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ANEXO V 
 

ATA DA 15ª REUNIÃO DO CONEMA 
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e nove, com a presença dos Senhores, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Marilene Ramos (Presidente do 
CONEMA), Luiz Firmino Martins Pereira (Presidente do INEA), Rodrigo Tavares (INEA), 
Alba Simon (SEA), Débora Toci (DRM), Délbio Machado (Secretaria de Agricultura), Deise 
Keller (Secretaria de Educação), Luiz Soraggi (ANAMMA), Verônica da Matta (ALERJ), 
Alceo Magnanini (Biosfera), Adacto Benedicto Ottoni (CREA/RJ), David Ribeiro 
(APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN), Harley Martins (CRQ), Jacqueline Guerreiro (REARJ), 
como convidados os senhores Neide Cléa Ribeiro (MPA), João Eustáquio Nacif Xavier (Vice-
Presidente da ANAMMA e Coordenador Geral de Controle Ambiental da Secretaria de Meio 
Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro) e Cecília G. Barbosa (UFF), teve início a presente 
sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo do CONEMA 
abriu a reunião, às 11:00 horas, agradecendo a presença de todos. Iniciou falando sobre o 
primeiro item da agenda, referente ao processo nº E- 07/203.777/2002 – “Proposta de 
Resolução CONEMA que estabelece critérios para o licenciamento ambiental de Duto 
de Gás Natural ou Manufaturado, e para a dispensa de licenciamento das Estações de 
Redução e Regulagem de Pressão e dos Ramais de Serviço”. Após leitura do texto 
definido, em reuniões da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Direito Ambiental, 
realizadas em 22.07 e 04.09.09, o Plenário alterou alguns “considerandos” e o Secretário 
Executivo se comprometeu a arrumar o texto no item referente às definições de RAS, Análise 
de Risco e Relatório de Segurança. Após estas complementações o texto será enviado para 
apreciação dos Conselheiros, antes da publicação da aprovação no Diário Oficial. Em seguida, 
foi apresentada uma tabela contendo os custos do licenciamento ambiental para atividades de 
silvicultura em outros Estados da Federação, possibilitando uma análise comparativa com os 
custos cobrados pelo INEA. Foi decidido que este assunto, que envolve alterações na NA- 
051, nos itens relacionados à silvicultura e agricultura, será objeto de apreciação da Câmara 
Técnica de Instrumentos de Gestão e Direito Ambiental durante o mês de setembro e será 
levado para decisão na reunião plenária de outubro. Já no terceiro assunto da agenda desta 
reunião, foi discutida a proposta de alteração no texto da DZ-215, visando os 
empreendimentos de interesse social, a fim de garantir a efetividade do tratamento de 
efluentes sanitários a curto, médio e longo prazo. O Dr. João Eustáquio Nacif Xavier, Vice-
Presidente da ANAMMA e Coordenador Geral de Controle Ambiental da Secretaria de Meio 
Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro, esclareceu o objetivo das alterações e ficou decidido 
que após reunião, com o grupo técnico do INEA, seria produzido um novo texto submetido às 
Câmaras Técnicas de Desenvolvimento Econômico e de Saneamento e Instrumentos de 
Gestão e Direito Ambiental, em reunião no dia 16.09.09 e apresentado ao Plenário em reunião 
extraordinária marcada para às 10h, do dia 18.09.09. Em seguida o Presidente do INEA, Luiz 
Firmino, informou que está em discussão novos procedimentos para o licenciamento 
ambiental no Estado do Rio de Janeiro e que voltará ao assunto na reunião extraordinária de 
18.09.09. A Conselheira Verônica da Matta solicitou que, nas próximas reuniões, o 
CONEMA colocasse em pauta um tema que foi discutido recentemente na ALERJ, referente 
ao pequeno percentual de recursos do FECAM destinados à criação e manutenção das 
Unidades de Conservação Estaduais. Na ocasião foi esclarecido que os recursos que 
beneficiam as mencionadas Unidades de Conservação recebem recursos da Câmara de 
Compensação Ambiental. Por último decidiu-se que os Conselheiros do CONEMA 
Jacqueline Guerreiro (REARJ), José Miguel da Silva (APEDEMA), Alexandre Pedrini 
(REARJ), Deise Keller Cavalcante (SEEDUC), Paulo Pizão (FIRJAN) e Verônica da Matta 
(ALERJ), irão participar da 1ª Conferência de Saúde Ambiental, que será realizada, na UERJ, 
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nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2009. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário 
Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 14h20min, solicitando que se lavrasse a 
presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de Janeiro, 11 
de setembro de 2009. 
Apno. 
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ANEXO X 
 

ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONEMA 
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e nove, com a presença dos Senhores, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Luiz Firmino Martins Pereira 
(Presidente do INEA), Rodrigo Tavares (INEA), Délbio Machado (Secretaria de Agricultura), 
Sheila Simabuguro (INEA), Deise Keller (Secretaria de Educação), Luiz Soraggi 
(ANAMMA), Verônica da Matta (ALERJ), Alceo Magnanini (Biosfera), Adacto Benedicto 
Ottoni (CREA/RJ), David Ribeiro (APEDEMA), Paulo Pizão (FIRJAN), como convidados os 
senhores Alberico Mendonça (Secretaria de Agricultura), Neide Cléa Ribeiro (MPA), João 
Eustáquio Nacif Xavier (Vice- Presidente da ANAMMA e Coordenador Geral de Controle 
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro) e Cecília G. 
Barbosa (UFF) e Paulo Cesar da Silva Guimarães (Estácio de Sá), teve início a presente 
sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo do CONEMA 
abriu a reunião, às 10:30 horas, agradecendo a presença de todos. Iniciou a reunião 
apresentando o Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM, que estabelecerá os novos 
procedimentos de Licenciamento Ambiental no Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, em 
atendimento ao item nº 01 da agenda, foi discutida a formatação da tabela referente aos 
Custos de Licenciamento Ambiental das Atividades de Silvicultura, que seria incluída na NA-
051 R-7 e na Resolução CONEMA nº 011/2009, provocando, portanto, uma alteração 
naqueles dispositivos legais. A tabela, que já havia sido objeto de discussão na Câmara 
Técnica de Instrumentos e Gestão de Direito Ambiental, na reunião realizada no dia 05.11.09, 
foi aprovada, materializando assim uma solicitação feita pelo conselheiro Alberto Mofati, da 
Secretaria de Agricultura, feita na reunião de 07.10.08. A razão da demora no atendimento ao 
solicitado foi em função da necessidade da elaboração de um decreto específico para aquela 
atividade. A NA-051 também foi alterada no item referente a legislação básica, mais 
precisamente o item 2.2.7, com a retirada da DZ-1836, que tratava de Diretriz para o 
Licenciamento de Atividades de Extração Mineral, pois esta DZ foi revogada. Em seguida, foi 
apresentado um levantamento mostrando a participação dos conselheiros nos Plenários 
realizados em 2009, sendo decidido que as entidades participantes serão avisadas das 
ausências dos seus representantes nas reuniões. Em seguida, foi discutida uma sugestão 
recebida do IBAMA/RJ, no sentido de se criar uma legislação obrigando a colocação de 
placas nas entradas das atividades efetiva e potencialmente poluidoras, indicando o número da 
Licença Ambiental em vigor, visando o Princípio da Informação, para que a sociedade possa 
tomar conhecimento dos procedimentos de Licenciamento. E nada mais havendo a tratar, o 
Sr. Secretário Executivo do CONEMA encerrou a reunião às 13h20min, solicitando que se 
lavrasse a presente Ata, que é assinada por mim, Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de 
Janeiro, 19 de novembro de 2009. 

Apno. 
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ANEXO Z 
 

ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONEMA 
Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e nove, com a presença dos Senhores, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão (Secretário Executivo), Rodrigo Tavares Rocha e 
Henrique Noronha (GELAF/DILAM/INEA), Sheila Simabuguro GENOR/PRES/INEA, 
Délbio Machado (Secretaria de Estado de Agricultura), Débora Toci (DRM), Verônica da 
Matta (ALERJ), Alceo Magnanini (Biosfera), David Ribeiro (APEDEMA), Paulo Pizão 
(FIRJAN), Harley Martins (CRQ), Alexandre Pedrini (REARJ), como convidados os 
senhores Alberico Mendonça (Secretaria de Estado de Agricultura), Osmar Filho 
(Superintendente de Qualidade Ambiental - SQA/SEA), Leopoldo Erthal (FAERJ), Elza 
Baesso (Asjur/SEA) e Cecília G. Barbosa (PGCA/UFF), com falta justificada as Sras. Kátia 
Perobelli (APREMERJ) e Deise Keller Cavalcante (Secretaria de Educação), teve início a 
presente sessão do CONEMA. Passando à ORDEM DO DIA, o Secretário Executivo do 
CONEMA abriu a reunião, às 10:30 horas, agradecendo a presença de todos. Iniciou a reunião 
com a discussão para aprovação da Resolução CONEMA nº 017/2009, materializando a DZ-
1601.R-0 – Diretriz para o Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Silvicultura 
Econômica de Pequena e Média Escalas - Processo nº E-07/505.697/2009. O Sr. Paulo Pizão, 
representante da FIRJAN, solicitou que o CONEMA apresentasse um parecer jurídico em 
relação à legalidade do item 7.1, cujos dizeres são: - “7.1 É vedada a atividade de Silvicultura 
Econômica em Áreas de Preservação Permanente, Áreas de Reserva Legal e áreas cobertas 
com vegetação nativa, primária ou secundária.” Foi solicitada a presença da Dra. Elza Baesso, 
da ASJUR/SEA, que se prontificou a elaborar e encaminhar o parecer solicitado. Ficou 
decidido que a Resolução só será publicada no Diário Oficial após a apresentação do parecer e 
apreciação dos Conselheiros. Em seguida foi apresentada a relação das Entidades cujos 
representantes faltaram nas reuniões de 2009. Foi esclarecida a importância da participação de 
todos nas reuniões. No caso de falta do titular, a entidade deverá ser representada por seu 
suplente. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário Executivo do CONEMA encerrou a 
reunião às 13h00min, solicitando que se lavrasse a presente Ata, que é assinada por mim, 
Antônio Carlos Freitas de Gusmão. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2009. 
Apno. 
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ANEXO A-1 
 
 
RESOLUÇÃO CONEMA N° 01 DE 07 DE OUTUBRO DE 2008 
 

Estabelece o Regimento Interno do CONEMA.  
 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  
  
R E S O L V E: 
 

Art. 1º – Aprovar o Regimento Interno do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONEMA. 
 

Art. 2º – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2008 
 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 
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ANEXO B-1 
 
 
RESOLUÇÃO CONEMA N° 02 DE 07 DE OUTUBRO DE 2008 
 

Aprova a DZ-077 – DIRETRIZ PARA 
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES 
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU 
DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE. 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  
 
R E S O L V E: 
 

Art. 1º – Aprovar o documento DZ-077 – DIRETRIZ PARA ENCERRAMENTO DE 
ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS DO MEIO 
AMBIENTE. 
 

Art. 2º – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2008 
 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 
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ANEXO C-1 
 
RESOLUÇÃO CONEMA N° 03 DE 07 DE OUTUBRO DE 2008 

 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
ATO DA PRESIDENTE 

 
 

APROVA A NA-051.R-7 – INDENIZAÇÃO DOS 
CUSTOS DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO 
DOS REQUERIMENTOS DAS LICENÇAS 
AMBIENTAIS. 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º – Aprovar a NA-051.R-7 - INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS DE ANÁLISE E 

PROCESSAMENTO DOS REQUERIMENTOS DAS LICENÇAS AMBIENTAIS. 
 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2008 
 
 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 

 
 
 

Publicada no Diário Oficial de 20/10/2008, republicada no dia 28/10/2008, pág. 35, e republicada 
no dia 12/12/2008, pág. 15. 
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ANEXO D-1 
 
 RESOLUÇÃO CONEMA nº 04, de 18 de novembro de 2008.  

 
Dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental de 
intervenções destinadas à conservação e melhorias de vias 
e rodovias, observada a faixa de domínio.  

O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro - CONEMA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007 e tendo em 
vista o disposto na Lei nº 6.938/81, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, no Decreto 
Estadual 1633/77, que instituiu o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras e no art. 2º, 
§ 2º, da Resolução CONAMA nº 237/97,  
Considerando a necessidade de simplificar os procedimentos administrativos no âmbito ambiental 
para a execução de obras e melhorias nos limites das faixas de domínio existentes em vias e 
rodovias, que se encontrem em operação;  
Resolve:  
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução considera-se Faixa de Domínio de rodovias a base física 
sobre a qual se assenta a rodovia, sendo constituída pela pista de rolamento, onde os veículos 
trafegam, canteiros, obras de arte, acostamentos e sinalização, estendendo-se até ao alinhamento 
das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo, observados os 
limites estabelecidos pelo Órgão Rodoviário Regulamentador.  
PARÁGRAFO ÚNICO – A instituição executora das obras de conservação e melhorias de vias e 
rodovias manterá disponível o documento que defina os limites acima referidos pelo Órgão 
Rodoviário Regulamentador competente.  
Artigo 2º - Não dependem de licenciamento ambiental a execução de obras e intervenções de 
conservação ou melhorias nos limites da Faixa de Domínio de vias e rodovias, que se encontrem 
em operação, listadas a seguir:  
I - poda de árvores, cujos galhos invadam o acostamento ou a faixa de rolamento,  
encubram a sinalização ou em situação de risco iminente à segurança, respeitados os padrões 
municipais vigentes para o procedimento;  
II - estabilização de taludes de corte e saias de aterro;  
III - limpeza e reparo de sistemas de drenagem, que não impliquem em dragagem;  
IV – implantação e alteração de sinalização horizontal e vertical, observados os padrões oficiais;  
V - implantação de cercas, defensas metálicas ou similares;  
VI – execução de recapeamento; VII – pavimentação e manutenção de acostamento já existente;  
VIII – reparos em obras de arte;  
IX – implantação de caixa de contenção, ou de retenção, em pontos sensíveis da rodovia, com 
vistas a prevenir danos decorrentes de derramamento de produtos perigosos;  
X – implantação de uma faixa adicional, contígua às faixas existentes, necessária a segurança do 
tráfego, em trechos de aclive, dentro da Faixa de Domínio já implantada;  
XI – obras para melhorias geométricas, recuos, balanças, passarelas, ciclovias e pontos de ônibus.  
§ 1º - As intervenções e obras referidas nos incisos VII, VIII, IX, X e XI independem de 
licenciamento ambiental desde que não:  

I – alterem a drenagem natural ou a seção de escoamento fluvial;  
II – causem dano à Faixa Marginal de Proteção – FMP de corpos hídricos, aos recursos 
hídricos e ao solo;  
III – necessitem de infra-estrutura de saneamento;  
IV – haja risco de poluição ou contaminação dos recursos hídricos; e,  
V – haja necessidade de relocação de população.  

§ 2º - As intervenções e obras acima referidas devem ser objeto de consulta sobre a necessidade 
de licenciamento quando as respectivas parcelas das faixas de domínio estiverem inseridas em 
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áreas de preservação permanente, unidades de conservação e em áreas de objeto de programas 
ambientais de governo, nos termos da legislação em vigor.  

§ 3º Quando houver supressão de vegetação dependerá de autorização do órgão ambiental 
competente.  
§ 4º - Na execução das intervenções de que trata este artigo, devem ser adotadas as técnicas 
necessárias para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas de taludes, 
assoreamento e interrupção de drenagens naturais, estreitamento da seção de escoamento fluvial e 
outras situações que possam acarretar danos ambientais.  
Artigo 3º - Quando necessárias intervenções emergenciais, que impliquem na remoção de 
vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou deslizamento de taludes, a 
entidade pública ou concessionária responsável pela rodovia deverá comunicar imediatamente ao 
órgão de controle ambiental, antes do início das intervenções.  
Artigo 4º - A instituição executora da intervenção deverá manter disponível relatório com 
Pareceres Técnicos que comprovem que as conservações ou melhorias realizadas nas vias e 
rodovias se enquadram no texto desta Resolução, subscrito pelo administrador principal da 
empresa e por profissionais específicos responsáveis pelas informações apresentadas.  
Artigo 5º - A entidade pública ou concessionária responsável pela via ou rodovia, objeto de 
intervenção deverá comunicar por escrito ao órgão ambiental competente, quanto à adequação das 
referidas obras ao estabelecido nesta Resolução.  
Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2008  

MARILENE RAMOS  

Presidente  

Publicada no Diário Oficial de 28/01/2009, pág. 11. 
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ANEXO E-1 
 

RESOLUÇÃO CONEMA N° 005 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

REVOGA A NT-574 - R-0 - PADRÕES DE EMISSÃO DE 
POLUENTES DO AR PARA PROCESSO DE 
DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUOS, APROVADA 
PELA DELIBERAÇÃO CECA Nº  2.953, DE 31.08.1993 . 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º – Aprovar a revogação do documento NT-574 - R.0 – PADRÕES DE EMISSÃO DE 
POLUENTES DO AR PARA PROCESSO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUOS, 
APROVADA PELA DELIBERAÇÃO CECA Nº 2.953, DE 31.08.1993. 
 

Art. 2º – Esta Resolução em vigor na data de sua publicação. 
 

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2008 
 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 

 
 
 

Publicada no Diário Oficial de 30/12//2008, pág. 09. 
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ANEXO F-1 

 
RESOLUÇÃO CONEMA N° 006 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

REVOGA A DZ.1311- R-4 - DIRETRIZ DE 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, APROVADA 
PELA DELIBERAÇÃO CECA Nº 3.327, DE 
29.11.1994 . 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º – Revogar a DZ.1311- R-4 - DIRETRIZ DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, aprovada 
pela Deliberação CECA Nº 3.327, DE 29/11/1994. 

 
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2008 

 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 

 
 
 
 
Publicada no Diário Oficial de 30/12/2008, pág. 09. 
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ANEXO G-1 
 

RESOLUÇÃO CONEMA N° 007 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

REVOGA A DZ-1836 - R-2 - DIRETRIZ PARA O 
LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO 
MINERAL, APROVADA PELA DELIBERAÇÃO CECA 
Nº 3.055, DE 14.12.1993. 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º – Revogar a DZ-1836 - R-2 - DIRETRIZ PARA O LICENCIAMENTO DE 
ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL, aprovada pela Deliberação CECA Nº 3.055, DE 
14.12.1993. 
 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2008 

 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 

 

 

 

Publicada no Diário Oficial de 30/12/2008, pág. 09. 
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ANEXO H-1 
 

RESOLUÇÃO CONEMA N° 008 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

REVOGA A IT-1837 - R-0 - INSTRUÇÃO TÉCNICA 
PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA) E RESPECTIVO RELATÓRIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) DAS ATIVIDADES DE 
EXTRAÇÃO MINERAL ENQUADRADAS NA 
CATEGORIA 2, APROVADA PELA DELIBERAÇÃO 
CECA Nº 2.362, DE 11.06.1991. 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º – Revogar a IT-1837.R-0 - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (RIMA) DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL ENQUADRADAS NA 
CATEGORIA 2, aprovada pela Deliberação CECA Nº 2.362, DE 11.06.1991. 
 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2008 

 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 
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ANEXO I-1 
 
 Resolução CONEMA N° 09 de 08 de janeiro de 2009  

DZ - 1848.R-1 - DIRETRIZ PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTAÇÕES 
RÁDIO BASE DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR  

O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro - CONEMA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007, e considerando o que consta 
no Processo nº E-07/201.385/1999,  

R E S O L V E:  
Art. 1º – Aprovar, e mandar publicar, a DZ-1848. R-1. - DIRETRIZ PARA O 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE TELEFONIA MÓVEL 
CELULAR, aprovada na reunião do CONEMA de 08/01/2009.  

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2009  
MARILENE RAMOS  

Presidente  
Publicada no Diário Oficial de 19/02//2009, pág. 26, e republicada no dia 02/03/2009, pág. 17. 
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ANEXO J-1 
 
 RESOLUÇÃO CONEMA N° 010 DE 08 DE JANEIRO DE 2009  

IT-1849.R-1 - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA 
REQUERIMENTO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS DE 
ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE TELEFONIA MÓVEL 
CELULAR  

O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro - CONEMA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007, e considerando o que consta 
no Processo nº E-07/201.385/1999,  

R E S O L V E:  
Art. 1º – Aprovar, e mandar publicar, a IT-1849.R-1 - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA 

REQUERIMENTO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE DE 
TELEFONIA MÓVEL CELULAR.  

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2009  
MARILENE RAMOS  

Presidente  
Publicada no Diário Oficial de 19/02//2009, pág. 28 
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ANEXO L-1 
 
 RESOLUÇÃO CONEMA N° 11 DE 10 DE JUNHO DE 2009 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

ATO DA PRESIDENTE 
 

APROVA A NA-051.R-7 – INDENIZAÇÃO DOS 
CUSTOS DE ANÁLISE E PROCESSAMENTO 

DOS REQUERIMENTOS DAS LICENÇAS 
AMBIENTAIS. 

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, em sua reunião de 10/06/2009, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º – Aprovar a NA-051.R-7 - INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS DE ANÁLISE E 

PROCESSAMENTO DOS REQUERIMENTOS DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, conforme 
Processo Administrativo nº E-07/203.664/2001. 
 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2009 
 
 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 
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ANEXO M-1 
 
RESOLUÇÃO CONEMA Nº 012 DE 10 DE JUNHO DE 2009 
 

Estabelece procedimento para inspeção e manutenção 
de gases poluentes emitidos pelos veículos licenciados 
no Estado do Rio de Janeiro.  

 
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, em sua reunião de 10/06/2009, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº 40.744 de 25/04/2007, 
 

CONSIDERANDO os estudos técnicos e jurídicos desenvolvidos pelo Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA e pela Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, constantes do Processo nº E-
07/500.774/2009, que teve origem na CI INEA/DIMAN nº 46/2009, da Diretoria de Informação e 
Monitoramento Ambiental, pelos quais ficou constatado que a metodologia determinada pela 
Resolução CONAMA nº 07/1993, que dispõe sobre os métodos de aferição de emissão de gases 
poluentes pelos veículos automotores do ciclo Otto, não se coaduna com a realidade tecnológica de 
alguns motores, os quais não conseguem atingir a aceleração máxima de 2500 rpm, sem intermitência 
para medir as concentrações dos gases, e que, portanto, essa metodologia deve se adequar à nova 
realidade apresentada por alguns automotores, adotando procedimentos que aumentem a abrangência 
das inspeções e aferições pelos Estados; 
 

CONSIDERANDO que, por essa razão, os mesmos estão sendo dispensados dos testes de 
emissão de poluentes com o comprovante de “aprovados sem aferição”, tornando-se necessário a 
adoção de procedimentos que aumentem a abrangência das inspeções e aferições no Estado; 
 

CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 23, 24 e 225 da Constituição Federal, que trata da 
competência do Estado para proteger o meio ambiente e combater a poluição; 
 

CONSIDERANDO que a Lei Estadual no 2.539/96 se vincula unicamente às normas emitidas 
pelo CONAMA apenas no que tange aos padrões e limites de emissão de gases lá estabelecidos; 
 

CONSIDERANDO que a frota total de veículos do Estado é de 4.521.544, sendo que deste total 
1.436.030 fazem parte da frota alvo hoje estabelecida, veículos cuja aprovação é obrigatória para o seu 
licenciamento, e que aproximadamente 20% são reprovados, sendo que destes, apenas 4,3% são 
reprovados somente na alta rotação, o que  corresponde a 1,36% da frota total; 
 

CONSIDERANDO a imediata necessidade do Governo do Estado tornar eficiente e efetivo o 
controle da poluição atmosférica gerada pelos veículos automotores. 
 

R  E  S  O  L  V  E: 
 

Art. 1º – Todos os veículos do ciclo Otto licenciados no Estado do Rio de Janeiro, incluindo-se 
as motocicletas com motor de quatro tempos, ficam obrigados à aprovação no teste de emissão de 
gases poluentes para o seu licenciamento junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de 
Janeiro – DETRAN/RJ. 
 

Art. 2º – A metodologia para a aferição de emissão dos gases poluentes, a ser aplicada aos 
veículos automotores do ciclo Otto, vistoriados e licenciados pelo órgão competente do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, será sob o regime de marcha lenta, que se realizará da seguinte forma: 
 

I - Previamente à medição dos gases de escapamento, deverá ser realizada a descontaminação do 
óleo do cárter mediante a aceleração com o veículo parado, em velocidade angular constante de, 
aproximadamente, 2.500 rpm, sem carga e sem uso do afogador, durante um período mínimo de 30 
segundos. 
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II – Logo após a descontaminação do óleo de cárter, deverão ser realizadas as medições dos 

níveis de concentração de CO, HC e diluição dos gases de escapamento do veículo em velocidade 
angular de marcha lenta. Em caso de aprovação, será emitido o Certificado de Aprovação do 
Veículo. Em caso de reprovação, em qualquer um dos itens inspecionados, exceto as concentrações de 
CO e HC, o veículo será reprovado e será fornecido o Relatório de Inspeção do Veículo. 
 

III – Se os valores medidos de CO e/ou HC não atenderem aos limites estabelecidos, o veículo 
será pré-condicionado mediante a aceleração em velocidade angular constante de, aproximadamente, 
2.500 rpm sem carga e sem uso de afogador durante 180 segundos e novas medições de CO, HC e 
diluição em marcha lenta serão realizadas. Se os novos valores medidos atenderem aos limites 
estabelecidos, o veículo será aprovado e será fornecido o Certificado de Aprovação do Veículo. Em 
caso de reprovação, será fornecido o Relatório de Inspeção do Veículo. 
 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2009. 
 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 

 
 
 

Publicada no Diário Oficial de 19/06/2009, pág. 15 
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ANEXO N-1 
 
RESOLUÇÃO CONEMA/CLF Nº 013,  DE  10  DE  JUNHO  DE  2009 

  
Revoga a Deliberação CECA             

nº 3.588, de 23/12/96. 

  
O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, em sua reunião de 10/06/2009, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual n° 40.744, de 25/04/2007,  
 

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº E-07/200.863/96, referente à Deliberação 
CECA nº 3.588, de 23.12.96, que dispensa do licenciamento ambiental, desde que cumpridas as 
restrições estabelecidas, as atividades de desprezível potencial poluidor que especifica, 
 

CONSIDERANDO despacho do INEA, 
 

R   E    S    O    L    V    E: 
 

Art. 1º – Revogar os termos da Deliberação CECA nº 3.588, de 23/12/96, que dispensa do 
licenciamento ambiental, desde que atendidas as restrições estabelecidas, as atividades de desprezível 
potencial poluidor que especifica. 
 

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2009 
 
 

MARILENE RAMOS 
Presidente 

 
 

Publicada no Diário Oficial de 19/06/2009, pág. 15 
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ANEXO O-1 
 
RESOLUÇÃO CONEMA Nº 14 DE 22 DE SETEMBRO DE 2009  
 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO 

ATO DA PRESIDENTE 
REGULAMENTA A DZ-215 PARA EMPREENDIMENTOS 
DE INTERESSE SOCIAL ENQUADRADOS NO 
PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”.  

A PRESIDENTE DO CONEMA, no uso de suas atribuições legais e,  
CONSIDERANDO:  
- o disposto pela Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, que estabelece critérios e 
diretrizes para o licenciamento ambiental de novos empreendimentos destinados à Construção de 
Habitações de Interesse Social;  
- as infrações previstas na Lei Estadual nº 3.467, de 14/09/2000;  
- a DZ-215. R-4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de 
Origem Sanitária do INEA, sucessor da FEEMA, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.886, de 25 de 
setembro de 2007, e suas futuras revisões;  
- a necessidade de se adotar solução adequada para a coleta, tratamento e destinação final dos esgotos 
sanitários gerados a partir da ocupação desses empreendimentos;  
- a necessidade, apresentada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de se adotarem estratégias 
adequadas para análise técnica, ágil e eficiente, dos empreendimentos habitacionais para a população 
de baixa renda, tais como aqueles inseridos no Programa Nacional de Habitação “MINHA CASA, 
MINHA VIDA”;  
- a necessidade de investimentos públicos a serem realizados, visando à universalização da cobertura 
dos sistemas de coleta, tratamento e destinação final dos esgotos sanitários no Estado do Rio de 
Janeiro;  
- a necessidade de se viabilizar o saneamento dos esgotos sanitários em comunidades de baixa renda e 
de se obter eficácia na manutenção e operação de sistemas particulares de tratamento dos esgotos 
sanitários, buscando-se a adoção de sistemas eficientes e de menor custo operacional,  

RESOLVE:  
Art. 1º - A fim de garantir a efetividade do tratamento de efluentes sanitários a curto, médio e longo 
prazo, os projetos habitacionais para a população de baixa renda, situados em áreas desprovidas de 
sistema público de esgotamento sanitário com destino final adequado, deverão adotar sistemas 
coletivos de tratamento de esgoto com eficiência mínima exigida, de acordo com a Diretriz DZ-215 e 
suas futuras revisões do INEA, sucessor da FEEMA.  
Parágrafo Único – Deverá ser efetuada a ligação da rede interna de esgotamentos sanitários à rede 
pública existente nas proximidades do empreendimento, sempre que esta estiver conectada a sistema 
com tratamento e destinação final adequados, comprovada a viabilidade técnica pelo órgão ambiental 
competente.  
Art. 2º - Para os empreendimentos habitacionais de baixa renda será admitida a modulação de 
conjuntos de unidades habitacionais sempre que a carga orgânica total produzida ultrapassar a 
eficiência mínima prevista para a geração de 80 kg DBO/dia, adotando-se para tanto os sistemas de 
tratamento implantados, de acordo com as tabelas 4 e 7 da DZ-215 e suas futuras revisões do INEA, 
sucessor da FEEMA.  
Art. 3º - A implantação física das unidades de tratamento, nos termos indicados no artigo 2º, deverá 
observar:  
I – A segregação das redes de drenagem de águas pluviais, conforme normas técnicas em vigor;  
II – A facilidade de acesso de pessoas e veículos para a manutenção e limpeza periódica dos referidos 

sistemas de tratamento;  
III – A existência de poços de visita (PVs), a montante e a jusante dos sistemas de tratamento de 

esgoto, a fim de possibilitar a avaliação de seu desempenho, de acordo com a DZ-215 e a NT-202 
do INEA, sucessor da FEEMA, e suas futuras revisões;  
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IV – A disponibilidade da rede interna para a fácil interligação ao coletor público caso este só venha a 
ser implantado futuramente.  

Art. 4º - A manutenção, operação e limpeza dos sistemas de coleta e tratamento previstos nesta norma 
deverão ser realizadas pelas autoridades municipais competentes e/ou pelas concessionárias de 
saneamento, conforme contrato firmado com os municípios.  
Art. 5º - Caberá ao INEA, observado seu sistema interno de produção de normas técnicas, apresentar 
ao CONEMA, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, proposta de revisão integral da DZ-215. R-4, 
aprovada pela Deliberação CECA/CN nº 4.886, de 25/09/2007.  
Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.  

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2009  
MARILENE RAMOS  

PRESIDENTE DO CONEMA  
*Republicada no dia 06.10.09, por incorreção no D.O. de 30.09.09. 
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ANEXO P-1 
 

RESOLUÇÃO CONEMA Nº 015, DE 22 DE SETEMBRO DE 2009 
 
 

Revoga a Deliberação CECA/CN nº 4.678, de 
23.05.2006, estabelece critérios para o licenciamento 
ambiental de Dutos de Gás Natural ou Manufaturado e 
para a dispensa de licenciamento das Estações de 
Redução e Regulagem de Pressão e dos Ramais de 
Serviço, no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

O Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONEMA, em sua reunião de 22/09/2009, no 
uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 40.744, de 25/04/2007, 
CONSIDERANDO os parâmetros técnicos mencionados no Processo nº E-07/203.777/2002, 
que serviu de base legal para a elaboração desta Resolução, CONSIDERANDO a constante 
necessidade de expansão das redes de distribuição de gás no Estado do Rio de Janeiro, 
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 1.356, de 03/10/88, em seu art. 1º, inciso V, que 
enquadra gasodutos como uma das tipologias sujeitas em seu licenciamento à apresentação de 
Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, 
CONSIDERANDO as diferentes terminologias empregadas nas denominações dos dutos de 
gás desde a fonte de suprimento até ao usuário, 
CONSIDERANDO ser oportuno definir as diferentes categorias de dutos de gás numa malha 
de distribuição, 
CONSIDERANDO que o licenciamento ambiental visa disciplinar e estabelecer as condições 
de uso dos recursos naturais, 
RESOLVE: 
Art.1º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
I Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA – conjunto das atividades técnicas e 
científicas destinadas a identificar, prever a magnitude e valorar os impactos de um projeto e 
suas alternativas.  
II Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) - documento que consubstancia, de forma 
objetiva, as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), elaborado em linguagem 
corrente adequada à sua compreensão pelas comunidades afetadas e demais interessados. 
III Relatório Ambiental Simplificado (RAS) – estudo relativo aos aspectos ambientais 
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 
empreendimento, apresentados como subsídio para a concessão da Licença Prévia requerida, 
que conterá, dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de 
inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e 
das medidas de controle, de mitigação e de compensação. 
IV Análise de Risco – documento formal que consolida a Avaliação de Riscos conduzida 
mediante o emprego de métodos de análise qualitativa e quantitativa, concatenando os dados 
levantados, a análise desses dados e as conclusões obtidas. 
V Relatório de Segurança – documento formal que consolida a Avaliação de Riscos 
conduzida mediante a verificação do cumprimento dos dispositivos legais existentes. 
VI Gás Natural – mistura de gases, com predominância do metano, proveniente de jazidas, 
onde essa mistura pode se encontrar exclusivamente na fase gasosa, ou associada à gasolina 
natural, ou associada ao petróleo. 
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VII Gás Natural para Veículos - GNV – gás natural processado destinado ao abastecimento 
de veículos. 
VIII Gás Manufaturado – gás (ou mistura de gases) produzido pelo processamento do 
carvão, ou de derivados do petróleo, ou de outros materiais carbonados, de modo a se 
tornarem adequados ao consumo. 
IX Estação de Compressão – instalação destinada a elevar a pressão do gás de modo a 
atender às vazões e pressões de entrega especificadas. 
X Ponto de Entrega ("city-gate") – ponto (local) no qual o gás é entregue pela empresa 
transportadora do gás à empresa distribuidora, podendo compreender as operações de 
filtragem, aquecimento, regulagem de pressão e medição.  
XI Gasoduto – tubulação destinada à transferência de gás, com pressão superior a 4,2 bar, de 
uma fonte de suprimento para local ou locais cujos consumidores são servidos por ramais de 
distribuição e redes de distribuição, para um ou mais consumidores de grande porte, para 
outro gasoduto, ou ainda para interligar com outras fontes de suprimento, podendo ser dotada 
de estações de compressão intermediárias. 
Nota: As derivações de um gasoduto, que operem à mesma pressão do gasoduto principal, 
são também consideradas como gasodutos. 
XII Fontes de Suprimento – são os poços produtores de gás natural, as estações de 
purificação ou tratamento de gás e as fábricas de gás manufaturado. 
XIII Ramal de Distribuição – tubulação destinada à transferência do gás a partir de um 
gasoduto, mas com pressão inferior à deste, para local ou locais cujos consumidores são 
servidos por rede de distribuição, para um ou mais consumidores, ou ainda para interligar com 
outros ramais de distribuição. 
Nota: A tubulação proveniente de uma fonte de suprimento, operando a pressão igual ou 
inferior a 4,2 bar, com funções de distribuição, será considerada como ramal de distribuição. 
XIV Rede de Distribuição – conjunto de tubulações, normalmente em malhas,destinadas ao 
suprimento de consumidores, podendo ser alimentada pela derivação de um gasoduto, pela 
derivação de ramais de distribuição, ou ainda pela derivação de tubulações pertencentes a 
outra rede de distribuição. 
XV Estação de Redução e Regulagem de Pressão – conjunto de válvulas,instrumentos e 
outros dispositivos que possibilitam o suprimento do gás natural ou manufaturado a pressão 
razoavelmente constante, a partir de um sistema de pressão variável e mais elevada, com ou 
sem sistema de medição, permitindo o funcionamento seguro dos equipamentos abastecidos. 
XVI Ramal Externo do Consumidor – trecho de tubulação que deriva do ramal de 
distribuição ou rede de distribuição e termina no limite do terreno ocupado pelo consumidor. 
XVII Ramal Interno do Consumidor – trecho de tubulação situado entre o limite do terreno 
ocupado pelo consumidor e o sistema de medição. 
XVIII Ramal de Serviço – trecho de tubulação que deriva do ramal de distribuição ou rede 
de distribuição e termina no sistema de medição do consumidor, compreendendo o ramal 
externo e o ramal interno do consumidor. 
Nota: Ver diagrama simplificado no Anexo I. 
XIX Classe de Locação – critério fundamental para locação de dutos em uma região, baseada 
em uma área que se estende por 1600 m ao longo do eixo do gasoduto e por 200 m para cada 
lado da tubulação, a partir de sua linha de centro, classificada de acordo com o número de 
edificações destinadas a ocupação humana existentes em unidade de classe de locação 
(Classe: 1, 2, 3 ou 4), conforme prescrito na Norma da ABNT – NBR 12.712 – Projeto de 
Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível. 
Art. 2° O licenciamento ambiental de gasodutos dependerá da apresentação de Estudo de 
Impacto Ambiental - EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, de acordo 
com a Lei Estadual nº 1.356, de 03 de outubro de 1988. 
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Parágrafo Único - No caso do gasoduto vir a ser instalado em faixa de dutos existentes, com 
Estudo de Impacto Ambiental analisado e com as devidas licenças válidas, será suficiente a 
apresentação de um Relatório Ambiental Simplificado – RAS e de Análise de Risco do novo 
gasoduto, de acordo com os Anexos II e III,respectivamente. 
Art.3° O licenciamento ambiental de ramais de distribuição e de redes de distribuição está 
dispensado da apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental – EIA/RIMA.  
Parágrafo Único - Quando os ramais e as redes de distribuição passarem por áreas de 
remanescentes naturais, ou Faixas Marginais de Proteção - FMP de corpos hídricos, ou 
Unidades de Conservação, ou qualquer outra Área de Preservação Permanente – APP, não se 
aplicará o estabelecido no caput deste artigo. 
Art.4º Os gasodutos e ramais de distribuição com pressão máxima de operação superior a 19 
bar, somente poderão ser instalados em áreas de classe de locação 1, 2 ou 3, e em zona 
industrial ou portuária. 
Parágrafo Único - Os gasodutos e ramais de distribuição, independente da pressão, 
licenciados anteriormente em áreas urbanas, poderão permanecer instalados e operando 
enquanto as Análises de Risco demonstrarem a tolerabilidade dos riscos para a população. 
Art.5º Para o licenciamento ambiental de ramais de distribuição, cuja pressão máxima de 
operação seja superior a 4,2 bar, deve ser apresentada a comprovação de que o risco para a 
comunidade é tolerável, mediante a apresentação de uma Análise de Risco, de acordo com a 
Instrução Técnica para Elaboração de Estudo de Análise de Risco para Dutos, definida pelo 
INEA. 
Art.6º Para o licenciamento ambiental de ramais de distribuição e redes de distribuição cuja 
pressão máxima de operação seja igual ou inferior a 4,2 bar, porém superior a 0,05 bar, deve 
ser apresentado um Relatório de Segurança, de acordo com o Anexo IV.  
Art.7º Estão dispensadas de licenciamento ambiental as redes de distribuição cuja pressão 
máxima de operação seja igual ou inferior a 0,05 bar. 
Art.8° Estão dispensadas de licenciamento ambiental as Estações de Redução e Regulagem 
de Pressão que não se configurem como Pontos de Entrega ("city-gate"), 
desde que observados os seguintes requisitos: 
a) O projeto deve atender ao prescrito na Norma da ABNT - NBR 12.712 – Projeto de 
Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível. 
b) A soma das extensões das tubulações do projeto entre a Estação e a sua interligação com os 
ramais de montante e de jusante não deve ser superior a 50 metros. 
Parágrafo único - Os Pontos de Entrega (“city-gate”), para fins de licenciamento ambiental, 
devido as suas características, são considerados como atividades convencionais. Dessa forma 
são enquadrados no Sistema de Licenciamento Ambiental. 
Art.9º As estações de redução e regulagem de pressão, a serem instaladas em vias públicas, 
serão instaladas abaixo do nível do solo, abrigadas em caixa de concreto armado, ou de aço, 
sem potenciais fontes de ignição, e suficientemente ventiladas para dar escape seguro ao gás 
eventualmente liberado, monitorado de forma adequada. Deve haver recursos que impeçam a 
penetração acidental ou ocasional de fontes de ignição proporcionadas pelo público. 
Art.10 As tubulações de montante e de jusante devem ser projetadas e assentadas atendendo 
aos critérios estabelecidos no licenciamento ambiental dos respectivos sistemas (de montante 
e de jusante). Quando não definido claramente em outros documentos, é requerido que os 
trechos que operem a pressão superior a 4,2 bar, em classe de locação 4, sejam dotados de 
proteção por placas de concreto armado, 50 cm acima da geratriz superior da tubulação, e fita 
plástica que alerte sobre a existência da tubulação de gás abaixo. 
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§1º A dispensa de licenciamento ambiental para a Estação de Redução e Regulagem de 
Pressão não implica no reconhecimento de que os ramais, aos quais a mesma se ligará, 
atendem aos critérios estabelecidos para o respectivo licenciamento ambiental. 
§2º A dispensa do licenciamento ambiental não exime a empresa operadora do sistema de gás 
de sua responsabilidade no que se refere ao adequado projeto e instalação da Estação. 
§3º O emprego de odorização em Estação de Redução e Regulagem de Pressão obriga a 
apresentação de Relatório de Segurança. 
Art.11 Os ramais externos que operam a pressão superior a 4,2 bar e inferior ou igual a 19 
bar, desde que o trecho de tubulação, entre o ramal de distribuição ou rede de distribuição e a 
válvula de bloqueio instalada no passeio, junto ao limite da propriedade do cliente, não meça 
mais que 100 metros, estão dispensados do licenciamento ambiental. 
Art.12 Estão dispensados do licenciamento ambiental os ramais externos que operem a 
pressão igual ou inferior a 4,2 bar. 
Art.13 A dispensa do licenciamento ambiental, no caso dos ramais de serviço destinados ao 
abastecimento de gás natural para veículos (GNV), requer o atendimento das seguintes 
condições específicas: 
I - No caso de utilização de Estação de Redução e Regulagem de Pressão, a soma das 
extensões das tubulações entre a linha de distribuição e a válvula de bloqueio no ramal 
externo do consumidor deve ser igual ou inferior a 100 metros. 
II - O posto de GNV deve ser provido de válvula apropriada para o bloqueio do ramal externo 
do consumidor. 
III - O ramal interno do consumidor, se operar a pressão superior a 4,2 bar, deve ser dotado 
de proteção por placas de concreto armado, 50 cm acima da geratriz superior da tubulação, 
com fita plástica que alerte sobre a existência da linha de gás abaixo. 
Art.14 No caso de passagem em Unidades de Conservação ou no seu entorno até 10 km, 
deverá ser obtida anuência do órgão gestor da unidade. 
Art.15 A recuperação da cobertura vegetal das áreas de intervenção para assentamento dos 
dutos de gás deverá ser orientada e autorizada pelo órgão ambiental competente. 
Art.16 O Quadro I apresenta o resumo dos critérios de licenciamento ambiental de dutos de 
gás natural ou manufaturado. 
ANEXO III 
INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ANÁLISE DE 
RISCO 
PARA DUTO DESTINADO A GASES E INSTALAÇÕES A ELE ASSOCIADAS 
1 CONDIÇÕES GERAIS 
1.1 Além da documentação constante desta Instrução Técnica, o INEA poderá solicitar ao 
responsável pelo empreendimento quaisquer outras informações necessárias à análise do que 
lhe foi requerido. 
1.2 Deverá ser informada imediatamente ao INEA qualquer alteração havida nos dados a ela 
apresentados, bem como a substituição do Representante Legal, quer durante a vigência de 
quaisquer das licenças ambientais, quer durante a análise de requerimento a ela encaminhado. 
2 CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO 
2.1 Os documentos deverão ser apresentados em português, em 02 (duas) vias, em formato A-
4, e detalhados segundo o disposto nesta Instrução Técnica. 2.2 As plantas deverão ser 
apresentadas em 02 (duas) vias e dobradas em formato A-4, de forma a permitir a inserção 
nos processos INEA. 
2.3 Todos os projetos e plantas deverão ter o nome completo, a assinatura e o número de 
registro no Conselho Regional de Classe dos profissionais habilitados e responsáveis pela sua 
elaboração. 
2.4 O Estudo de Análise de Risco deverá ser apresentado em 02 (duas) vias. 
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3 RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
3.1 O Estudo de Análise de Risco deve ser datado e assinado por todos os profissionais 
envolvidos em sua elaboração, qualificados através do nome completo, graduação e registro 
profissional no respectivo Conselho Regional de Classe. 
3.2 A equipe que elaborar o Estudo de Análise de Risco deverá ter pelo menos um 
profissional qualificado como Engenheiro de Segurança e outro profissional ligado à 
operação, ao projeto ou à manutenção da instalação. 
3.3 Constatada a imperícia, negligência, sonegação de informações ou omissão de qualquer 
dos profissionais envolvidos na elaboração do Estudo de Análise de Risco, o Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA deverá comunicar imediatamente o fato ao Conselho Regional 
de Classe competente para apuração e aplicação das penalidades cabíveis.  
4 ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO PARA DUTO DESTINADO A GASES E 
INSTALAÇÕES A ELE ASSOCIADAS 
O Estudo de Análise de Risco deverá ser apresentado ao INEA em forma de Relatório, 
obedecendo à itemização e detalhes explicitados nos itens 4.1 a 4.12. 
4.1 DADOS GERAIS SOBRE A REGIÃO ONDE SE PRETENDE LOCALIZAR A 
ATIVIDADE 
4.1.1 Apresentar os dados gerais sobre a região, incluindo mapas e plantas de localização,em 
escala, indicando todas as instalações próximas numa faixa de pelo menos 200 metros para 
cada lado, e, em especial, as ocupações sensíveis (residências, creches, escolas, cadeias, 
presídios, ambulatórios, casas de saúde, hospitais e afins). 
A escala deve ser de 1:5.000 ou maior. No caso do Estudo de Análise de Risco visar a 
emissão da Licença Prévia será aceita a escala mínima de 1:10.000. 
4.1.2 Indicar o número estimado de pessoas existentes na malha urbana, ao longo do duto, em 
ambos os lados, sobre o mapa da região. Quando houver grande variação populacional entre o 
período diurno e o período noturno, os dados devem ser mapeados separadamente para essas 
duas situações. 
4.1.3 Apresentar os dados meteorológicos sob a forma de tabelas de freqüência relativa de 
ventos (velocidade relativa a cada direção), contendo preferentemente 8 direções de vento e 4 
faixas de velocidades. A classe de estabilidade atmosférica da região deve ser usada em 
conjunto com os dados de direção e velocidade para se comporem as tabelas de freqüências 
relativas. 
4.1.4 Apresentar parecer sobre a utilização da classe de estabilidade atmosférica A, B ou C 
emitido por profissional ou entidade da área de meteorologia, caso essas classes de 
estabilidade venham a ser empregadas. 
4.1.5 Apresentar os dados relativos aos demais parâmetros ambientais de interesse: 
temperatura ambiente, umidade relativa, pressão atmosférica e temperatura do solo, dentre 
outros. 
4.2 DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO E SISTEMAS 
4.2.1 Descrever as características construtivas e operacionais do duto e das instalações a ele 
associadas, relacionando-se as substâncias tóxicas, os combustíveis da classe II ou 
inflamáveis que podem vir a ser transportadas pelo duto ou introduzidas no sistema. 
4.2.2 Relacionar os dispositivos e recursos de segurança utilizados para eliminar ou reduzir os 
efeitos de eventuais ocorrências acidentais. 
4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS 
Apresentar as Fichas de Informação de Segurança (Material Safety Data Sheets - MSDS) de 
todas as substâncias tóxicas, combustíveis da classe II ou inflamáveis. As Fichas de 
Informação de Segurança devem conter: 
• Nome ou marca comercial, composição (quando o produto for constituído por mais 
de uma substância), designação química, sinonímia, fórmula bruta ou estrutural; 
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• Número da ONU (UN number) e do CAS (Chemical Abstracts Service dos EUA); 
• Propriedades (massa molecular, estado físico, aparência, odor, ponto de fusão, 
ponto de ebulição, pressão de vapor, densidade relativa ao ar e à água, solubilidade 
em água e em outros solventes); 
• Reatividade (instabilidade, incompatibilidade com outros materiais, condições para 
decomposição e os respectivos produtos gerados, capacidade para polimerizar 
descontroladamente); 
• Riscos de incêndio ou explosão (ponto de fulgor, ponto de auto-ignição, limites de 
inflamabilidade, atuação como agente oxidante); 
• Riscos toxicológicos e efeitos tóxicos (ação sobre o organismo humano pelas diversas vias - 
respiratória, cutânea, oral; atuação na forma de gás ou vapor, névoa, poeira ou fumo; IDLH, 
LC50, LCLO; LD's; potencial mutagênico, teratogênico e carcinogênico). 
 
 
4.4 IDENTIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS ACIDENTAIS, SEUS EVENTOS 
INICIADORES E 
CONSEQÜÊNCIAS 
4.4.1 Empregar uma Análise Preliminar de Perigos (APP) para a identificação de todos os 
cenários acidentais possíveis de ocorrer, independentemente da freqüência esperada para os 
cenários. Essa identificação dos cenários acidentais poderá ser auxiliada por outros métodos 
como a Análise Histórica e o HAZOP. 
4.4.2 A APP deve analisar a possível geração de produtos tóxicos em decorrência de incêndio 
e sua incidência sobre as pessoas. 
4.4.3 Levantar as causas dos possíveis eventos acidentais e as suas respectivas conseqüências 
e avaliar qualitativamente a freqüência de ocorrência de cada cenário e a severidade das 
conseqüências. 
4.4.4 Apresentar o resultado da Análise Preliminar de Perigos em forma de planilha, 
conforme constante do modelo a seguir. 
PLANILHA DE APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS 
Coluna (5) os cenários acidentais devem ser classificados em categorias qualitativas de 
freqüência; as categorias de freqüência não são totalmente padronizadas, mas o seu número 
não deve ser inferior a quatro, indo da categoria "extremamente remota" até a categoria 
"freqüente". 
Coluna (6) os cenários acidentais devem ser classificados em categorias qualitativas de 
severidade; as categorias de severidade não são totalmente padronizadas, mas o seu número 
não deve ser inferior a quatro, indo da categoria "desprezível" até a categoria "catastrófica". 
Deve-se tomar por base que um cenário catastrófico implica na possibilidade de morte de uma 
ou mais pessoas. 
Coluna (7) propor as recomendações tanto no sentido preventivo quanto no sentido corretivo. 
Coluna (8) atribuir um número seqüencial a cada um dos cenários, não só como referência no 
texto do relatório, mas também para facilitar o desdobramento de um cenário em vários, 
simultâneos, ou em uma seqüência (efeito dominó). Deve haver um destaque para os cenários 
acidentais cujos efeitos possam se fazer sentir fora da instalação. 
 
4.5 AVALIAÇÃO DAS FREQÜÊNCIAS DE OCORRÊNCIA 
4.5.1 Avaliar quantitativamente a freqüência de ocorrência de cada evento iniciador, 
utilizando-se dados existentes em referências bibliográficas e bancos de dados. Para eventos 
iniciadores complexos, que envolvam falhas de sistemas, devem ser construídas e avaliadas 
árvores de falhas específicas para cada situação. 
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4.5.2 Avaliar também as freqüências de ocorrência dos diversos cenários de acidente capazes 
de ocorrer após cada evento iniciador. 
Estes cenários devem considerar as falhas dos sistemas de segurança que venham a ser 
demandados em cada caso, as diferentes direções e faixas de velocidade do vento e as 
possibilidades de ignição imediata e retardada e devem ser determinados através da 
construção de árvores de eventos para cada evento iniciador. 
A probabilidade de falha ou a indisponibilidade dos sistemas de segurança devem ser 
avaliadas através da construção de árvores de falhas ou por outras técnicas equivalentes de 
análise de confiabilidade. 
4.6 ANÁLISE DE VULNERABILIDADE 
4.6.1 Realizar uma Análise de Vulnerabilidade, através das equações “probit”, para todos os 
cenários classificados na Análise Preliminar de Perigos como pertencentes à categoria de 
severidade intermediária e superiores (independentemente da categoria de freqüência). Esta 
análise deve ser realizada para as condições meteorológicas da região onde se encontra a 
instalação em questão e para os diferentes tipos de efeitos físicos resultantes dos cenários 
analisados. 
4.6.2 Considerar, minimamente, as hipóteses de: 
• rompimento ou furo com vazamento de gás na direção vertical para cima; 
• rompimento ou furo com vazamento de gás a 45º relativamente à vertical, para um 
lado; 
• rompimento ou furo com vazamento de gás a 45º relativamente à vertical, para o outro lado. 
4.6.3 Considerar, para cada direção de rompimento ou furo, as seguintes hipóteses (ou 
equivalentes), pelo menos: 
• colapso, em que a seção de escoamento do vazamento equivale a 100% da área da seção 
transversal da tubulação; 
• rasgo, em que a seção de escoamento do vazamento equivale a 4% da área da seção 
transversal da tubulação; 
• furo, em que a seção de escoamento do vazamento equivale a 0,25% da área da seção 
transversal da tubulação. 
4.7 ALCANCE DOS EFEITOS FÍSICOS DANOSOS 
4.7.1 Determinar o alcance para os níveis, a seguir relacionados, dos efeitos físicos 
decorrentes dos cenários submetidos à análise de vulnerabilidade. Esse cálculo deve 
utilizar modelagens matemáticas conceituadas e as condições meteorológicas da 
região. 
Os níveis a serem pesquisados são: 
• ara nuvens tóxicas: a concentração imediatamente perigosa para a vida ou saúde humana 
(IDLH) e a concentração correspondente a 1% de letalidade; 
• para incêndios em poça (derramamentos) ou tocha (jato de fogo): o fluxo de radiação 
térmica igual a 5 kW/m2 e o fluxo correspondente a 1% de letalidade; 
• para explosões de qualquer natureza: o nível de sobrepressão igual a 0,069 bar e o nível de 
sobrepressão correspondente à letalidade de 1%; 
• para nuvens de substâncias inflamáveis: a concentração igual ao limite inferior de 
inflamabilidade da substância; 
• para bolas de fogo decorrentes de BLEVE's: o fluxo de radiação correspondente a 1% de 
letalidade em decorrência da exposição humana pelo tempo de duração da bola de fogo. 
4.7.2 Pesquisar também os efeitos físicos (temperatura, pressão, ondas de choque, impacto de 
fragmentos) que produzirão danos em instalações vizinhas, resultando no chamado efeito 
dominó. 
4.7.3 Apresentar um mapa ou planta da região, em escala, indicando as curvas de igual 
magnitude dos níveis dos efeitos físicos pesquisados, e as ocupações sensíveis (residências, 
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creches, escolas, cadeias, presídios, ambulatórios, casas de saúde,hospitais, e afins) que 
estejam abrangidas por aquelas curvas. 
4.8 AVALIAÇÃO DOS RISCOS 
4.8.1 Avaliar o risco individual e o risco social. O primeiro deve ser apresentado sob a forma 
de curvas de iso-risco, desenhadas sobre o mapa ou planta da região, em escala,desde o maior 
valor obtido para o risco individual até o nível de 10-8 fatalidades por ano, pelo menos, 
variando de uma ordem de magnitude de uma para a outra. 
4.8.2 Identificar os núcleos populacionais para cada um dos quais deva ser determinado o 
risco social; o risco social para cada um desses núcleos deve ser representado por meio da 
curva de distribuição acumulada complementar, em um gráfico FN, cuja matriz está 
apresentada a seguir. Nesse gráfico, F é a freqüência esperada (ocorrências por ano) para os 
acidentes que têm o potencial de produzir N ou mais vítimas fatais. 
 (ocor./ano) 
4.9 TOLERABILIDADE DOS RISCOS 
4.9.1 Dutos novos: os riscos proporcionados pelo duto serão considerados toleráveis se: 
• a curva de iso-risco correspondente a 10-6 fatalidades por ano não envolver, parcial 
ou totalmente, uma ocupação sensível; 
• a curva de distribuição acumulada complementar, desenhada sobre o gráfico FN, 
ficar abaixo ou, no máximo, tangenciar a reta inferior do gráfico. 
4.9.2 Dutos existentes: os riscos proporcionados pelo duto serão considerados toleráveis se: 
• a curva de iso-risco correspondente a 10-5 fatalidades por ano não envolver, parcial 
ou totalmente, uma ocupação sensível; 
• a curva de distribuição acumulada complementar, desenhada sobre o gráfico FN, 
ficar abaixo ou, no máximo, tangenciar a reta superior do gráfico. 
4.10 REVISÃO DO ESTUDO DE ANÁLISE DE RISCO 
No caso dos riscos apurados não serem toleráveis devem ser indicadas as medidas que 
promovam a melhora da segurança da instalação, de tal sorte que a revisão do cálculo dos 
riscos demonstre que os mesmos, devido à sua redução, passaram a ser toleráveis. O reestudo 
deve constar do relatório, com todos os cálculos refeitos. 
4.11 MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS 
No caso de ficar demonstrado que os riscos para a comunidade são, ou poderão ser,toleráveis, 
devem ser consolidadas e relacionadas as medidas preventivas e mitigadoras levantadas pelo 
Estudo de Análise de Risco. 
4.12 CONCLUSÕES 
Apresentar uma síntese do Estudo de Análise de Risco com as respectivas conclusões. 
ANEXO IV 
INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE  
SEGURANÇA 
Deve ser apresentado relatório obedecendo à seguinte itemização básica e respectivos 
detalhes: 
1. Descrição da Atividade 
Apresentar de forma sucinta as principais etapas operacionais, relacionando as principais 
matérias primas e produtos. 
2. Identificação dos Sistemas (Equipamentos e/ou Processos com 
potenciais de risco considerável) 
Deve ser apresentado um fluxograma simplificado com a indicação dos 
principais perigos da unidade. 
3. Substâncias Tóxicas, Combustíveis de Classe II ou Inflamáveis 
Armazenadas e/ou Manipuladas na Atividade em Questão 
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São consideradas substâncias tóxicas aquelas que apresentam IDLH (concentração 
imediatamente perigosa para a vida ou saúde, conforme a última edição do Pocket Guide to 
Chemical Hazards, publicado pelo National Institute of Occupational Safety and Health dos 
EUA) igual ou inferior a 2.000 ppm. Na ausência de indicação do IDLH deve ser adotada a 
concentração equivalente a 1/10 da LC50, ou, em último caso a concentração equivalente ao 
LCLO. Não necessitarão ser relacionadas as substâncias cuja pressão de vapor a 20oC for 
inferior a 10mmHg. 
São consideradas combustíveis de classe II, as substâncias que apresentam ponto de fulgor 
igual ou superior a 37,8ºC, porém inferior a 60ºC. 
São consideradas substâncias inflamáveis aquelas que podem reagir exotermicamente e de 
modo auto-sustentado com o oxigênio do ar e que apresentam ponto de fulgor inferior a 
37,8oC; e também aquelas que sejam produzidas, armazenadas, ou transportadas a 
temperatura igual ou superior ao seu ponto de fulgor. 
4. Descrição dos Sistemas de Controle (Medidas Mitigadoras e Preventivas 
dos Riscos) 
Devem ser relacionadas as medidas preventivas e mitigadoras que a empresa tem implantadas 
ou se propõe adotar, e que devem ser visivelmente correlacionadas com os perigos 
identificados. 
5. Descrição dos Sistemas de Segurança e de Combate à Emergência 
6. Normas Aplicáveis à Atividade 
Descrição das Observações quanto ao cumprimento as normas vigentes (ABNT / NRs MT / 
COSCIP / etc.) 
7. Característica da Região / Circunvizinhança 
Descrever a sua circunvizinhança indicando as principais ocupações e ilustrando com um 
croqui. Obs: poderão ser anexadas fotografias da área de interesse. 
8. Avaliação / Conclusão 
Deve ser apresentada uma síntese do estudo com as respectivas avaliações e conclusões. 
9. Sugestões 
Quando pertinente, deverão ser apresentadas as medidas necessárias a adequação das 
condições de segurança ideais a atividade. 
10. Anexos 
Deverão ser anexados registros e testes de avaliação de segurança de sistemas existentes (por 
exemplo: caldeiras e vasos de pressão, tanques de estocagem, sistemas de alívio e de “vent”, 
etc.). 
11. Responsabilidade 
O relatório deverá ser assinado por profissional devidamente habilitado, qualificado através 
do nome completo, graduação e registro profissional. 
Serão de inteira responsabilidade da atividade analisada, todas as informações constantes do 
Relatório de Segurança bem como a adoção de quaisquer medidas adicionais de segurança 
sugeridas para a manutenção do gerenciamento de risco da mesma. 
 
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2009 
MARILENE RAMOS 
Presidente do CONEMA 

Publicada no Diário Oficial de 10/12/2009, pág. 12 
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ANEXO Q-1 DECRETO 9.991 DE 5 DE JUNHO DE 1987 
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ANEXO R-1- DECRETO 10.334 DE 11 DE SETEMBRO DE 1987 
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ANEXO S-1 -  RESOLUÇÃO CONEMA N° 09 DE 08 DE JANEIRO DE 2009 
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ANEXO T- 1  RESOLUÇÃO 18.496 DE 26 DE JANEIRO DE 1993 
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ANEXO U-1 RESOLUÇÃO 28.615 DE 15 DE JUNHO DE 2001 
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ANEXO V-1 DECRETO 40744 DE 25 DE ABRIL DE 2007. 
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