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RESUMO - O Estado do Rio de Janeiro tem um litoral que se estende por mais de 800 
km, abrigando áreas com características peculiares no que diz respeito aos interesses de 
preservação (baías, lagunas, restingas, mangues, costões-rochosos, etc.). A degradação 
do ambiente costeiro é fruto de um acelerado processo de ocupação. A Gestão Costeira 
sempre foi praticada pelos órgãos de meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, por 
intermédio dos instrumentos tradicionais de controle ambiental, tais como 
licenciamento, monitoramento e fiscalização. Entretanto, a ausência de uma agenda 
integrada entre os diversos setores com interface na zona costeira, bem como a 
existência de conflitos de competência, fizeram com que as ações de gerenciamento 
costeiro implementadas no Estado não estivessem vinculadas especificamente ao 
GERCO. A expectativa é a de que a criação do INEA permita, de um lado, intensificar 
ações e programas de gestão integrada da zona costeira, desempenhando importante 
papel de integração entre órgãos estaduais e entre as diferentes esferas de governo 
(federal, estadual e municipal), De outro lado, são igualmente esperadas iniciativas 
concretas de integração entre o gerenciamento costeiro e a gestão de águas doces. 
 

ABSTRACT -  The Rio de Janeiro State's coast extends over 800 km and is richly 
endowed with a variety of coastal resources, housing areas with unique characteristics 
with regard to the interests of preservation (bays, lagoons, sandbanks, swamps, 
mangroves, rocky shores, etc.). The coastal zone degradation results of an accelerated 
process of occupation. The Coastal Management has always been practiced by the Rio 
de Janeiro State's Environmental Institutions, through traditional instruments of 
environmental control, such as licensing, monitoring and supervision. However, the 
absence of an integrated agenda between the various sectors interacting in the coastal 
zone, and the existence of competence's conflicts, have made the management actions 
implemented in the coastal state were not linked specifically to GERCO. The 
expectation is that the creation of INEA and the preparation of a State Plan of Coastal 
Management will play an important role, integrating different levels of government, and 
various institutional actions in the Rio de Janeiro State in order to consolidate the action 
of coastal management at this level, and allow its extension to various coastal cities. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

Este artigo tem por objetivo apresentar as propostas de integração entre o 

gerenciamento costeiro e a gestão das águas, em discussão no Estado do Rio de Janeiro, 

a partir da criação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em janeiro de 2009.  

O INEA é resultado da fusão de três instituições responsáveis pelas agendas azul 

(Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - Serla), verde (Instituto Estadual de 

Florestas - IEF) e marrom (Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente - 

Feema). Mais do que a fusão das três instituições, o Instituto nasce com a ambição de 

exercer papel estratégico na agenda de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, 

reverter o quadro de degradação ambiental no Estado e tornar-se um órgão ambiental de 

referência no país.  

O INEA tem, portanto, o grande desafio de integrar a política ambiental do Estado 

e atender às demandas da sociedade nas questões ambientais, oferecendo agilidade no 

atendimento, mecanismos de controle, acompanhamento e participação. Entende-se ser 

uma oportunidade única para o Estado do Rio de Janeiro de buscar a integração de todas 

as políticas e ações relacionadas a meio ambiente, inclusive a gestão das águas doces e o 

gerenciamento da zona costeira. 

 

2 - A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA ZONA COSTEIRA NO ESTADO DO  

RIO DE JANEIRO 

O Estado do Rio de Janeiro tem um litoral que se estende por mais de 800 km, 

abrigando áreas com características peculiares no que diz respeito aos interesses de 

preservação (baías, estuários, lagunas, restingas, manguezais, costões-rochosos, cabos e 

promontórios, dunas, praias, ilhas e ainda parte relevante do bioma Mata Atlântica), 

ambientes que se destacam por sua importância ecológica, econômica, política e 

cultural. 

A zona costeira do Estado do Rio de Janeiro abrange uma área aproximada de 

19.000 km² correspondente a uma faixa marítima de 12 milhas náuticas de extensão e 

uma faixa continental que compreende 34 municípios litorâneos (de um total de 92 

municípios). O Estado do Rio de Janeiro possui 83% da sua população residindo no 

espaço costeiro; destacando-se como a maior aglomeração urbana costeira do Brasil. O 

complexo portuário fluminense movimenta US$ 5,2 bilhões, sendo o 5º maior volume 

de mercadorias do País (Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro - 2008-2011). 
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Localizado na região geoeconômica mais importante do país, o Estado do Rio de 

Janeiro, responde juntamente com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, por mais 

de 50% do PIB brasileiro. Com um PIB de R$ 222 bilhões, a economia fluminense 

ocupa a 2ª posição no ranking nacional, ou cerce de 12,6% do PIB brasileiro (Plano 

Plurianual do Estado do Rio de Janeiro - 2008-2011). 

Atualmente o petróleo é o principal motor da economia fluminense (maior reserva 

do país e mais de 80% da produção nacional), fato que deve ser realçado pela recente 

descoberta da maior província petrolífera do país – o pré-sal, na Bacia de Santos. O 

aumento da exploração/produção off-shore de óleo e gás torna crescente a demanda por 

infra-estrutura para escoamento da produção e por indústrias de transformação. Neste 

sentido, o Estado do Rio de Janeiro tem recebido importantes investimentos, merecendo 

destaque: a instalação do primeiro terminal de GNL do país, na Baía de Guanabara e a 

Instalação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) em Itaboraí. 

Estes projetos estão incluídos na agenda de programas do Governo Federal - Plano de 

Antecipação da Produção de Gás (Plangás) e Plano de Aceleração do Crescimento 

(PAC).  

Outra indústria beneficiada indiretamente pelo setor petrolífero é a naval, cuja 

representação fluminense corresponde a 75% do total nacional. Atualmente todos os 

estaleiros do Estado estão em operação e pelo menos 20 contaram com o apoio do 

Governo Estadual, sendo crescente a demanda por essa atividade.  

Nos últimos anos vários empreendimentos de grande porte vêm convergindo para 

Baía de Sepetiba onde destaca-se: a instalação de um grande complexo siderúrgico e 

portuário, que representa, em termos nacionais, o maior investimento no setor 

siderúrgico dos últimos 20 anos; a implantação de duas novas usinas siderúrgicas e a 

ampliação e modernização do porto de Itaguaí, cuja importância econômica será 

potencializada com a conclusão das obras do Arco Metropolitano. Na Baía de Sepetiba, 

é crescente a demanda por instalações de novos terminais portuários para atender 

principalmente ao escoamento de minérios. Estima-se que até 2010 sejam investidos R$ 

17,7 bilhões na região. O cenário não é diferente em São João da Barra, no norte 

fluminense, onde está sendo instalado o Complexo Portuário do Açu.  

A zona costeira fluminense, por sua beleza paisagística e singularidade de seus 

sistemas naturais possui destacada vocação para o turismo seja este contemplativo, de 

aventura ou esportivo; voltado para a prática de atividades náuticas como: vela, iatismo, 

surf, mergulho, entre outros. Pelo Estado passa o segundo maior contingente de turistas 
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estrangeiros que visitam o Brasil. Por isso, a indústria do turismo tem importância 

fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. 

A pesca e aqüicultura também têm destaque no Estado, apesar do elevado grau de 

comprometimento ambiental dos principais sistemas estuarinos e lagunares, o que tem 

contribuído para reduzir as capturas principalmente nos ambientes costeiros; a super 

exploração dos estoques é outro problema. O Estado do Rio de Janeiro já ocupou o 

primeiro lugar em capturas brasileiras, hoje encontra-se em quarto lugar. Segundo o 

censo de 2005, a pesca industrial, realizada em águas da plataforma continental, em 

profundidades de até 150 m, responde por 70% das capturas do Estado enquanto que a 

pesca artesanal, realizada em áreas costeiras de baías, estuários, manguezais e no litoral 

adjacente, em profundidades que não ultrapassam 20m, responde por 25,9%. A 

aqüicultura marinha do Estado corresponde a apenas 0,04% da produção de pescados. 

Como visto, a zona costeira assume importância estratégica para o crescimento da 

economia fluminense, pois constitui importante região de produção de alimentos através 

da pesca e aqüicultura, é foco de crescente desenvolvimento industrial e de transporte, é 

fonte significativa de recursos minerais (destacando-se petróleo e gás natural), é destino 

turístico muito procurado por estrangeiros e brasileiros, além de representar abundante 

reservatório de biodiversidade e de ecossistemas.  

Entretanto, o cenário de crescimento econômico fluminense contrasta com o 

quadro de degradação ambiental da sua zona costeira e pode concorrer para o seu 

agravamento através da crescente degradação/supressão de ecossistemas importantes 

como manguezais, costões rochosos, restingas, entre outros, – que apesar de protegidos 

por legislação específica de caráter federal, estadual e/ou municipal são, cada vez mais, 

alvo de intervenções – e também pelo comprometimento da qualidade dos corpos de 

água estuarinos, lagunares e do litoral próximo, que recebem cargas poluidoras de 

origem doméstica, industrial e de fontes difusas.  

O crescimento populacional desordenado é outra forma de pressão que ocorre na 

zona costeira do Estado — o Rio de Janeiro é o estado que apresenta o segundo maior 

percentual de domicílios em favelas, principalmente pela construção de moradias tanto 

de alta quanto de baixa renda em áreas de alta sensibilidade ambiental; pela disposição 

inadequada do lixo; pela carência/ausência de saneamento básico e ainda pela 

ineficiência das redes de tratamento e disposição final de esgotos. 

A Constituição Estadual, reconhecendo a relevância do litoral, considera a zona 

costeira como “área de relevante interesse ecológico,” sujeita a normas especiais para 
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sua utilização (artigo 269, inciso II). Além disto, compete ao Estado elaborar o Plano 

Estadual de Gerenciamento Costeiro, conforme estabelecido no II Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, regulamentado pelo Decreto N° 5.300/04. 

Desta forma, faz-se necessário conciliar as diferentes atividades em curso e 

propostas para a zona costeira do Estado do Rio de Janeiro a fim de minimizar os 

conflitos em torno dos usos do espaço costeiro garantindo a integridade ambiental e a 

biodiversidade dos ecossistemas costeiros e marinhos, assegurando que os recursos e 

serviços ambientais proporcionados por eles estarão disponíveis de forma equânime 

para as gerações atuais e futuras. Esta é a dimensão do desafio do Gerenciamento 

Costeiro; ou seja, permitir o desenvolvimento multisetorial, com o mínimo de 

conseqüências negativas não previstas e no menor custo social e ambiental a curto, 

médio e longo prazo. 

 

2 - GERENCIAMENTO COSTEIRO E GESTÃO DAS ÁGUAS 

2.1 – Gerenciamento costeiro  

A gestão de zonas costeiras sempre foi praticada pelos órgãos de meio ambiente 

do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio dos instrumentos tradicionais de controle 

ambiental, tais como licenciamento, monitoramento e fiscalização.  Entretanto, a 

ausência de uma agenda integrada entre os diversos setores com interface na zona 

costeira, bem como a existência de conflitos de competência, fizeram com que as ações 

de gerenciamento costeiro implementadas no Estado não estivessem vinculadas 

especificamente ao GERCO.  

Nos documentos normativos, o Gerenciamento Costeiro é entendido como o 

conjunto de atividades e procedimentos que, através de instrumentos específicos, 

permite a gestão dos recursos naturais da Zona Costeira de forma integrada e 

participativa; esse conjunto visa a melhoria da qualidade de vida das populações locais, 

fixas e flutuantes, adequando as atividades humanas à capacidade de regeneração dos 

recursos e funções naturais renováveis e ao não comprometimento das funções inerentes 

aos recursos não renováveis, com vistas ao desenvolvimento sustentável da região. 

Tal visão põe o gerenciamento costeiro como sendo, essencialmente, um programa 

governamental com o propósito de utilizar ou conservar um recurso costeiro, ou um 

ambiente específico ali localizado. Para Argento (1993, p. 49) o gerenciamento costeiro 

é “um processo onde estão embutidas uma perspectiva espacial e uma interação 
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multidisciplinar” no qual é “fundamental a adoção de escalas condizentes com o 

tratamento que se quer dar ao problema ambiental em questão”. Dessa forma, ainda que 

haja a concentração de responsabilidades no âmbito federal, está claro que a 

redistribuição de atividades de gerenciamento costeiro é primordial para o seu adequado 

funcionamento. 

Para vários estudiosos do assunto (Cicin-Sain e Knecht, 1998; Tagliani, 2005, 

entre outros), as metas do gerenciamento costeiro são, em geral:  

� promover o desenvolvimento sustentável de áreas marinhas e costeiras; 

� reduzir a vulnerabilidade da zona costeira aos perigos naturais (tais como 

inundações e erosão); e  

� sustentar os processos ecológicos essenciais e seus ecossistemas, 

garantindo a diversidade biológica tanto na zona marinha quanto na área 

costeira.  

O pressuposto do gerenciamento costeiro segue algumas orientações básicas, 

analisa as implicações do desenvolvimento, os usos conflitivos e as inter-relações que 

acontecem entre a bacia de drenagem, zona de contato entre o mar e a terra e o próprio 

mar territorial e plataforma continental; busca, assim, promover uma harmonização 

entre os usos nesses setores costeiros. 

Os variados usos e atividades que ocorrem na zona costeira apropriam-se de 

maneira diferenciada dos recursos naturais existentes. De um modo geral, todas essas 

atividades estão sob regulamentação de instituições ou agências especializadas. Não se 

espera que o gerenciamento costeiro substitua as práticas de gerenciamento setoriais, 

mas, fundamentalmente, que as oriente, de forma a harmonizar as sobreposições e 

conflitos. A integração dessas esferas políticas é particularmente difícil, pois as formas 

de gestão do território estão sujeitas à disputa política de grupos de interesse com maior 

ou menor acesso às instâncias decisórias. Além disso, a natureza da propriedade 

(pública/privada) e os diferentes interesses governamentais associados a cada escala 

(local, regional, nacional ou internacional) são elementos que tornam a composição de 

forças para uma efetiva gestão integrada um processo complexo. Assim, para Tagliani 

(2005), o termo integração “deve levar em conta várias dimensões para lidar com essas 

características diferenciadas, devendo considerar a integração a nível setorial, 

intergovernamental, espacial, entre ciência e manejo e também internacional”. 
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Tagliani (2005) aponta cinco funções elementares de programas de Gerenciamento 

costeiro. Observa-se que elas se relacionam fundamentalmente a padrões de uso e à 

manutenção da qualidade ambiental: 

• Planejamento Ambiental - harmonizar e balancear os usos reais e potenciais 

da Zona Costeira, dentro de uma visão de longo período. 

• Promoção do desenvolvimento econômico - promover usos apropriados para 

as áreas costeiras e marinhas. 

• Gerenciamento de recursos – proteger a base ecológica, preservar a 

biodiversidade e promover as condições ecológicas desejadas para a biota 

• Resolução de conflitos  

• Proteção de terras e águas públicas 

 

O Gerenciamento Costeiro é operacionalizado a partir de um processo de gestão 

ambiental – que por sua vez deve ser compreendida como campo estruturado por 

práticas e estratégias dos diferentes agentes sociais e institucionais com interface na 

gestão do território – tal processo opera a partir de referenciais conceituais que mesclam 

os objetivos de desenvolvimento econômico e de organização territorial, mas também, e 

fundamentalmente, por meio daqueles relacionados à conservação da natureza e da 

manutenção e recuperação da qualidade ambiental. Essa noção de gestão, presente no 

arcabouço conceitual do gerenciamento costeiro, engloba de forma ampla e, por vezes 

um tanto generalizada, diversas concepções associadas à gestão ambiental integrada, 

tais como, gestão dos recursos naturais, gestão do equilíbrio natural, gestão do espaço, 

gestão dos recursos genéticos, gestão integrada dos recursos naturais, gestão integrada 

das águas, etc.4  

No Estado do Rio de Janeiro, o órgão responsável pelo gerenciamento costeiro 

(FEEMA até janeiro de 2009, hoje INEA) vem se esforçando para atender às normas 

federais e estaduais (ver mais detalhes adiante). Quanto ao arcabouço jurídico, o Estado 

do Rio de Janeiro conta, desde 1988, com um Comitê de Defesa do Litoral – CODEL, 

instituído pelo Decreto 11.376/1988, com base na Lei Estadual 1.204/1987. Seu 

desempenho, porém, permanece aquém do exigido pelo ordenamento jurídico. De fato, 

                                                 

4 MACHADO, Carlos José Saldanha. Mudanças conceituais na administração pública do meio 
ambiente. Cienc. Cult., Oct./Dec. 2003, vol.55, no.4, p.24-26. ISSN 0009-6725. 
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o próprio CODEL nunca exerceu plenamente as atribuições que lhe foram confiadas. O 

desenho institucional do CODEL, com tarefas de planejamento e licenciamento, 

acarretou, em parte, sua paralisia, já que estas competências acabam por confundir-se 

com a de outros órgãos responsáveis pelo exercício do poder de polícia ambiental, 

especialmente a Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA.  

A competência do CODEL, tal como estabelecida no artigo 2 da Lei 1.204/87, 

inclui a elaboração de proposta de macrozoneamento e diretrizes para a proteção e 

desenvolvimento do litoral; a elaboração e implantação de diretrizes gerais e do plano 

estadual de prevenção e controle da poluição acidental na zona costeira e o exame e 

aprovação de programas, planos e projetos a serem executados na zona costeira até o 

início da vigência do macrozoneamento.  

O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC), exigido pelo ordenamento 

nacional, é mais abrangente, requerendo atividades de planejamento mais globais do 

que a elaboração do macrozoneamento e de política de controle de poluição acidental, 

embora estes aspectos devam ser contemplados pelo Plano. O PEGC representa o fio 

condutor de uma política estadual para a zona costeira que inclua a definição das 

responsabilidades e procedimentos para sua execução. Demanda-se dos Estados a 

criação de um sistema para o gerenciamento costeiro que compreenda um órgão de 

coordenação apto a administrar a elaboração e implementação de metas claras a serem 

previstas no PEGC. Portanto, o órgão de coordenação e o Plano representam os 

instrumentos centrais da Política Estadual para o Gerenciamento Costeiro e devem ser 

instituídos no Estado do Rio de Janeiro5. 

A Lei 1.204/87, a seu turno, não contempla esses objetivos e a própria natureza do 

CODEL, como órgão de planejamento e licenciamento, prejudica seu caráter de 

instituição de coordenação e planejamento. O poder de polícia ambiental, no Estado do 

Rio de Janeiro, é confiado à Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, nos 

termos do artigo 4 e seus incisos do Decreto-Lei 134/75. Então, a competência, ainda 

que limitada, atribuída ao CODEL para “examinar e aprovar os programas, planos e 

projetos a serem executados na zona costeira…” cria confusão, dificultando a atuação 

do órgão desviando-o de sua tarefa central. 

                                                 
5 Exige-se dos estados especificamente a designação de um Coordenador Estadual do PEGC; a elaboração 
do PEGC; o estabelecimento de programas de monitoramento e gestão; o estabelecimento de sistema de 
informações; promoção da articulação intersetorial e interinstitucional (item 7.2, II PNGC). No Estado do 
Rio de Janeiro a coordenação do Gerenciamento Costeiro tradicionalmente esteve a cargo da Divisão de 
Estudos Ambientais da FEEMA, atualmente esta coordenação está alocada na Gerência de Instrumentos 
de Gestão do Território, ligada à Diretoria de Gestão das Águas e do Território do INEA. 
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Com relação à definição de diretrizes para condução da política estadual de 

gerenciamento costeiro, a Lei 1.204/87 determina, no seu artigo 5º, as seguintes: 

proteger os recursos naturais, potencialidades econômicas e patrimônio ecológico, 

paisagístico e cultural ; restringir a implantação de atividades industriais junto ao litoral 

àquelas cuja localização seja inerente à atividade (portos, apoio à pesca…); incentivar a 

participação da sociedade nos processos decisórios. 

Novamente, um contraste de tais objetivos com os princípios previstos no II 

PNGC demonstra que a legislação estadual merece revisão. O PNGC estabelece como 

objetivos a promoção do ordenamento do uso dos recursos – pressupondo, e exigindo, 

uma política geral de utilização do local; um processo de gestão de forma integrada, 

descentralizada e participativa – exige-se, assim, mais que um “incentivo à 

participação”, é da essência da gestão que ela ocorra de modo participativo; 

incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais; efetivo controle sobre os 

agentes causadores da poluição; produção e difusão de conhecimento sobre 

gerenciamento costeiro. 

Observa-se, portanto, que tanto o PNGC II, quanto o Decreto 5.300/04 demandam 

instrumentos normativos que contemplem o gerenciamento costeiro de forma 

abrangente e consistente.  Verifica-se que a Lei 1.204/87, conquanto estabeleça 

importantes requisitos para a atuação do CODEL, não foi concebida em tais termos. A 

análise conjunta dos dispositivos da lei revela esta ausência de preocupação com a 

criação de uma política integrada, concretizada por meio de um plano e gerida por um 

órgão de planejamento específico para esta atividade. 

2.2 – Gestão das águas  

No que tange à Gestão das Águas, segundo MACHADO (2003), a tomada de 

consciência da necessidade de se praticar a gestão da água doce, numa perspectiva 

integrada é um fato que vem sendo consolidado no país nos últimos vinte anos. Para 

este autor, a noção de gestão de recursos hídricos passou a assumir várias dimensões, 

contaram com o apoio gradual e consensual de cientistas, administradores públicos, 

industriais e associações técnico-científicas. Trata-se de um processo com uma 

importante interface de co-participação entre gestores, usuários e populações locais no 

planejamento e na administração dos recursos hídricos. 
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A organização política e institucional, no Estado do Rio de Janeiro, foi em grande 

parte instituída sob as diretivas da nova lei fluminense das águas, leis complementares e 

regulamentações.  

O principal texto legal relativo à gestão das águas é Lei estadual 3.239, de agosto 

de 1999, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, criou o sistema estadual 

de gerenciamento de recursos hídricos e regulamentou a Constituição Estadual, em seus 

artigos relativos à gestão das águas. Seu conteúdo assemelha-se à lei federal, 

promulgada em 1997, quanto aos objetivos, princípios, instrumentos de gestão e 

organização política e institucional (Quadro 1). Em dezembro de 2003, foi aprovado um 

outro texto legal de grande importância para a gestão dos recursos hídricos: a Lei 

4247/2003 que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio 

do Estado do Rio de Janeiro, modificando algumas questões instituídas pela lei 

fluminense das águas.  

O centro de gravidade do novo sistema de gestão é a bacia hidrográfica, onde 

deverá ser  implementada, através do comitê de bacia, uma nova lógica de planejamento 

e de gestão dos recursos hídricos, com o apoio técnico e administrativo de sua agência 

de águas (Formiga-Johnsson e Kemper, 2007). Os recursos da cobrança, arrecadados 

pelo INEA, deverão ser redistribuídos, em conformidade com o Plano da Bacia, 

segundo os programas de investimento aprovados pelo comitê e operacionalizado pela 

agência, garantindo assim um mínimo de auto-sustentabilidade financeira aos 

organismos de bacia. Toda essa estrutura de gestão, implementada em cada bacia, será 

supervisionada/regulada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI).  
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Quadro 1- Principais elementos das Leis das Águas (3.239/99 e 4.247/03) do Estado do 
Rio de Janeiro e legislação complementar 

Objetivo da Política Estadual de Recursos Hídricos: 

• garantir, à atual e às futuras gerações, a necessária disponibilidade dos recursos naturais, em padrões de 
qualidade adequados 

Princípios: 

• A bacia ou região hidrográfica constitui a unidade básica de gerenciamento dos recursos hídricos 

• A água é um recurso essencial à vida, de disponibilidade limitada e o acesso a ela é um direito de todos  

• A água é um bem dotado de valores econômico, social e ecológico  

• O gerenciamento das águas será descentralizado e participativo 

Organizações: 

• Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI): instância superior deliberativa, com participação de 
representantes de todos setores, com atribuições normativa, consultiva e deliberativa, encarregado de 
supervisionar e promover a implementação das diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos 

• SERLA: órgão responsável pela gestão e execução da política estadual de recursos hídricos, encarregado de 
elaborar o Plano Estadual de Recursos Hídricos, responsável pela outorga no Estado e pela cobrança do uso 
da água; exerce a secretaria executiva do CERHI 

• FEEMA:  órgão técnico e executor da Política Estadual de Controle Ambiental,  encarregado do controle da 
poluição das águas no Estado 

• FUNDRHI: Fundo Estadual de Recursos Hídricos, cujos recursos devem ser usados principalmente em  
projetos e atividades decididas pelos comitês. É gerido pela SERLA. 

• Comitês de Bacias (CBHs): colegiados deliberativos que reúnem os principais atores locais, com poderes 
legais para a tomada de decisão sobre diversas questões relacionadas à gestão das águas 

• Agências de Água: entidades executivas, com personalidade jurídica própria, autonomia financeira e 
administrativa, que podem ser instituídas e controladas por um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica  

Instrumentos: 

• Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) 

• Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos (PROHIDRO) 

• Planos de Bacia Hidrográfica 

• Enquadramento de corpos d’água em classes de uso 

• Outorga de uso da água 

• Cobrança pelo uso de recursos hídricos sujeitos a outorga 

• Sistema estadual de informações de recursos hídricos 

Fonte: Lima-Green, 2008. 
 

O Sistema de gerenciamento de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro 

encontra-se em estágio de implementação relativamente avançado: o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos (CERHI) foi instalado em 2001; oito comitês de bacia foram 

instalados entre 2002 e 2008; houve uma campanha de regularização dos usos de 

recursos hídricos e outorgas de direitos de uso estão sendo mais intensamente 

concedidas; a cobrança pelo uso da água foi operacionalizada em março de 2004.  

Contudo, a implementação plena do sistema de gestão requer o enfrentamento e 

superação de fragilidades institucionais, sobretudo em nível estadual. Primeiro, o órgão 
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gestor estadual (INEA) ainda está em fase de construção de suas competências técnicas 

e logísticas para assumir plenamente o seu papel de gestor das águas do Estado do Rio 

de Janeiro. Segundo, a lentidão ainda observada do atual fluxo financeiro da cobrança 

— embora muito melhor que os anos anteriores — é apontada como um gargalo 

institucional, em parte devido à inexistência de textos legais relativos à agência de bacia 

e de uma estrutura inteiramente dedicada ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FUNDRHI).  

Em suma, a implementação do sistema de gestão encontra-se em fase 

relativamente avançada, mas ainda não atingiu a sua plenitude. 

2.3 – Discutindo a integração  

No âmbito dos marcos regulatórios que compõe o arcabouço jurídico da gestão 

das águas, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos menciona que o Poder 

Executivo Federal deverá promover a integração da gestão de recursos hídricos com a 

de meio ambiente, cabendo a mesma atribuição aos órgãos estaduais, ao Distrito Federal 

e aos Municípios.  

Um aspecto importante referente à necessidade de integração entre os processos de 

gerenciamento costeiro e de gestão de águas, em especial em um Estado como o do Rio 

de Janeiro é a questão territorial envolvida, pois para a implementação da Política 

Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos toma-se a bacia hidrográfica como unidade 

territorial. A referência ao território, tomado de forma ampla, estabelece um vínculo, no 

caso das bacias costeiras com o gerenciamento costeiro, pois não se trata da gestão 

puramente do corpo hídrico, mas, sim, das atividades que se inserem em uma bacia 

hidrográfica que trazem, como conseqüência, determinadas condições de qualidade e 

disponibilidade de água, havendo recomendação de que essa gestão deva se dar de 

modo sistemático e indissociável das práticas de gestão ambiental já existentes no 

mesmo território. 

A gestão ambiental promovida nos marcos da gestão do território se defronta com 

outra questão particularmente relevante que diz respeito às definições de fronteiras e 

limites. Em especial ao fato de que os problemas ambientais não respeitam fronteiras 

políticas, ao invés disso, eles perpassam jurisdições preestabelecidas ou conectam 

regiões não contíguas (MEADOWCROFT, 2002). Há um consenso de que a escala das 

respostas políticas aos dilemas ambientais é inadequada (muito pequena ou muito 

lenta). A grande preocupação é a aparente inabilidade das instituições governamentais 
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existentes para restringir o comportamento social e econômico de acordo com as 

“fronteiras da sustentabilidade ecológica” (MEADOWCROFT, 2002, p-169). 

Dessa forma, as diferenças entre o Gerenciamento Costeiro e a Gestão de 

Recursos Hídricos apontam para problemas distintos, enquanto o primeiro lida com os 

limites político administrativos dos municípios costeiros, a segunda utiliza o recorte dos 

divisores de águas que definem as bacias e sub-bacias hidrográficas, tendo em cada caso 

problemas e vantagens específicos relativos ao modo de realizar os recortes territoriais 

que definem as suas escalas de atuação. 

Meadowcroft (2002) ressalta, nesse sentido, que a atuação política concreta é 

sempre definida sobre escalas temporal e espacial específicas, sendo tal definição parte 

de um “inquestionável” arcabouço da vida política. A escala espacial estaria, portanto, 

associada à delimitação territorial do poder político ou à área física sobre a qual uma 

estrutura política, ao invés de outra, exerce domínio. Para esse autor, uma vez que as 

jurisdições políticas podem ser divididas e combinadas em diferentes hierarquias ou 

configuradas de acordo com os diferentes propósitos administrativos, a matriz territorial 

de políticas públicas existentes em um determinado momento pode ser extremamente 

complexa. 

Portanto, a delimitação e a criação de arranjos institucionais em diferentes escalas 

torna-se um assunto de suma importância para a discussão, pois como defende 

LACOSTE (1988 – pp. 84), o problema das escalas é fundamental, ressaltando, 

inclusive, que 

 “o fato de privilegiar certos níveis de análise que correspondem a certos tipos 

do  espaço de conceituação provoca (...) a deformação, ou a ocultação dos 

fatores que não podem ser convenientemente apreendidos senão em outros 

níveis de análise”. 

A escolha, portanto, de um determinado nível de análise ou de uma determinada 

área de abrangência de uma estrutura institucional é primordial na definição do alcance 

e da composição de forças que irão atuar sobre o espaço. Esse processo é chamado por 

alguns autores de construção social das escalas ou de política de escalas. 

Para Kem Lowry (2002), um outro complicador refere-se ao fato de que um dos 

maiores problemas atuais da gestão ambiental é a dificuldade de transformar as metas 

ambientais em ações efetivas. O resultado dessa dificuldade é chamado de lacuna de 

implementação ou “implementation gap”. Essa lacuna, segundo esse autor, está 

associada à inconsistência entre metas políticas estabelecidas em um nível de governo e 
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a translação dessas metas para atividades específicas de manejo em outros níveis ou em 

outras agências de governo.  

Para Lowry (2002), algumas das principais tarefas da construção de sistemas 

intergovernamentais de gestão ambiental dizem respeito à distribuição de autoridade e 

responsabilidade entre agências centrais de governo e agências provinciais ou locais. 

Para ele, os processos de descentralização são uma forma conveniente de caracterizar 

este processo. As formas de relação entre os diferentes níveis de governo podem variar 

de coercitiva a cooperativa e a autoridade e responsabilidade sobre o território podem 

ser distribuídas de variadas maneiras. 

A questão da divisão político territorial do poder vem ganhando cada vez mais 

importância: se até meados da década de 70 os sistemas centrais de gestão eram 

predominantes na maioria dos países, tal situação sofreu profundas mudanças ao longo 

da década de 80. Nesse período, especialistas, acadêmicos, e agências internacionais 

passaram a promover a descentralização como solução para a reforma governamental 

(LOWRY, 2002). 

No Brasil o discurso pela descentralização associou-se à luta pela democracia no 

processo de redemocratização brasileiro. Aconteceu uma grande renovação política no 

plano local, à qual se somou a redistribuição de recursos e responsabilidades, bem como 

a produção de modos inovadores de produção de políticas públicas – como os processos 

participativos, por exemplo. (ABRUCIO 2001). 

Segundo Abrucio (2001), a forma de descentralização ocorrida no Brasil, no 

entanto, foi bastante peculiar, não trazendo apenas aspectos positivos em seu bojo. A 

Constituição de 1988 institui o município como ente federativo, em um modelo de 

municipalismo autárquico no qual cada município, independente de suas diferenças, 

deveria assumir o rol de políticas públicas que cabem a este ente federativo. Reduzindo, 

dessa forma, a descentralização à municipalização. 

Há ainda o problema da indefinição e ambigüidade quanto ao estabelecimento de 

competências entre esferas de governo – principalmente no âmbito dos órgãos de 

fiscalização e controle – que pela generalização de competências concorrentes, tendem a 

gerar inércia e paralisia administrativa. 

Neste contexto, é importante lembrar que, a partir da Constituição de 1988, 

compete ao município, através de seu poder legislativo, determinar o que considera 

como de interesse local, na área do meio ambiente. A atuação municipal nessa área não 
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resulta apenas da determinação constitucional, mas também das Leis Orgânicas 

municipais. Atualmente, como ressalta Góes Filho: 

(...) tem sido bastante intensa a municipalização de numerosas atividades de 

controle ambiental, repassadas pelos Estados aos Municípios por delegação de 

competência. Esse repasse, entretanto, não tem sido acompanhado pelos 

recursos necessários ao pleno exercício dessa atividade, o que tem acarretado 

uma sobrecarga de responsabilidades para o nível local. 

Ao propor a escala local (municipal) como palco concreto de ações de 

planejamento e gestão da zona costeira, é necessário que haja a clareza de que esses 

municípios carecem de base institucional e de instrumentos técnicos de planejamento e 

controle para a promoção do desenvolvimento local em bases de sustentabilidade 

ecológica. Além disso, os municípios sofrem diversas pressões, por setores de peso na 

composição política local, em sentido contrário à perspectiva da conservação ambiental. 

Da mesma forma, ao estabelecer que a bacia hidrográfica é o recorte utilizado para 

a gestão do território, a necessidade de costura por um pacto político envolvendo 

disputas por espaços decisórios em esferas distintas de governo é uma questão delicada 

e complexa, na qual é fundamental o reconhecimento da autonomia administrativa 

municipal e da necessidade de pactuação entre sociedade e poder público. 

Nesse sentido, o arcabouço instrumental para promover tanto a gestão das águas, 

quanto para promover o gerenciamento costeiro deixam de ser meramente técnico-

científico, pela disputa em torno do território que por sua natureza é repleto de 

interesses políticos, econômicos e culturais no seu uso e apropriação. 

A prática efetiva desse processo de gestão ambiental, seja ele na gestão das águas 

ou da zona costeira, deve ser pautada pela publicidade e pela prática colegiada, 

integrada, isto é , deve ser orientada por uma lógica da negociação tanto social quanto 

técnica. Em linhas gerais, conforme exposto por MACHADO (2003), isso significaria 

agir buscando constantemente o ajuste de interesses entre o que é oriundo do 

diagnóstico técnico-científico e as propostas da população que habita o território de uma 

bacia hidrográfica, ou seja, entre os diversos atores da dinâmica territorial. Para 

MACHADO, no entanto, “não existe obrigatoriamente, entre os diversos atores, a 

unanimidade inicial quanto às medidas a serem tomadas. Existe, sim, uma tendência 

natural que consiste em propor opções, cujo ônus recairá sobre os outros. Cada um 

quer que medidas sejam tomadas, mas tenta transferir para os outros, os seus custos”.  
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Essa visão indica claramente os argumentos porquê as medidas devem ser a partir 

de arenas de negociação existentes no âmbito de entes colegiados previstos no Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, como o comitê de bacia hidrográfica, 

de forma que se chegue a decisões que resultem em medidas úteis, bem como a uma 

divisão eqüitativa dos esforços e das responsabilidades. O mesmo espera-se do 

Gerenciamento Costeiro, com arranjos colegiados existindo em associação às esferas de 

governo, como, por exemplo, o Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro – GI-

GERCO e a Câmara Técnica de Integração da Gestão das Bacias Hidrográficas e dos 

Sistemas Estuarinos e Zona Costeira, existentes no âmbito do Governo Federal, o 

Comitê Estadual de Gerenciamento Costeiro, na esfera estadual e o Comitê Gestor do 

Projeto Orla ou Comitê Municipal de Gerenciamento Costeiro existente na esfera do 

município.  

A busca por estabelecer vínculos entre sistemas que já funcionam, como os 

comitês de bacias, por exemplo, é uma forma de evitar a pulverização da participação 

por inúmeros fóruns e instancias participativas existentes, o que poderia acarretar na 

perda de credibilidade e legitimidade. Nesse sentido, é fundamental reconhecer o 

esforço de inovação que o Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou, buscando 

integrar as agendas setoriais do debate ambiental e criando um instituto moderno e 

capaz de promover tal integração, o Instituto Estadual do Ambiente – INEA 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CRIAÇÃO DO INEA E SUA PROPOSTA DE 

INTEGRAÇÃO  

O Governo do Estado do Rio de Janeiro criou através da Lei nº 5.101, de 04 de 

outubro de 2007, o Instituto Estadual do Ambiente –INEA, com a missão de proteger, 

conservar e recuperar o meio ambiente para promover o desenvolvimento sustentável. O 

novo instituto, instalado em 12 de janeiro de 2009, unifica e amplia a ação dos três 

órgãos ambientais vinculados à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA): a Fundação 

Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA), a Superintendência Estadual de 

Rios e Lagoas (Serla) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF). 

Uma questão importante relativa ao INEA é a vinculação de sua ação 

desconcentrada e descentralizada ao território, com a criação de nove Superintendências 

Regionais, sendo que destas, cinco estão localizadas na zona costeira e terão ampla 

interface, seja com a gestão de recursos hídricos, seja com o gerenciamento costeiro. O 

objetivo desta descentralização é oferecer maior agilidade no atendimento e 
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mecanismos mais eficientes de controle, acompanhamento e participação das questões 

ambientais no interior do Estado. 

A expectativa é a de que a criação do INEA traga maior integração entre a gestão 

das águas doces e o gerenciamento costeiro, vinculando ambas agendas no âmbito de 

uma mesma diretoria — Diretoria de Gestão das Águas e do Território (DIGAT) —, de 

onde se espera também iniciativas de integração entre o gerenciamento dos recursos 

hídricos e projetos de gestão do uso e ocupação do solo.  

A integração entre o gerenciamento costeiro e a gestão das águas no Estado do Rio 

de Janeiro vem se consolidando a partir da ação específica em torno da gestão do 

território, com o fortalecimento do jogo de escalas operado pela integração entre sede e 

superintendências regionais do INEA, tendo como foco a ampliação do espaço de 

atuação dessa esfera intermediária na relação Estado-município. Além disso, o Estado 

vivencia um importante momento de resgate do Gerenciamento Costeiro enquanto fio 

condutor capaz de coordenar ações na Zona Costeira. Podemos apontar algumas 

iniciativas do INEA sob a perspectiva de fortalecimento de gerenciamento costeiro e de 

sua integração com a gestão das águas: 

� elaboração de um projeto de lei voltado para a criação de um fórum 

colegiado moderno e capaz superar as limitações do CODEL se faz 

necessário e já é uma das prioridades da Diretoria de Gestão das Águas e do 

Território (DIGAT);  

� elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro; 

� elaboração do Plano de Gestão Integrada da Baía de Ilha Grande. Trata-se de 

um Projeto financiado pelo GEF envolvendo recursos. superiores a US$ 1 

milhão, cujo escopo básico é estruturar um modelo de conservação e uso 

sustentável de longo prazo dos ecossistemas associados à Baía da Ilha 

Grande, tanto os continentais, quanto os marítimos e insulares, envolvendo, 

para isso as  estratégias de conservação da biodiversidade, de gestão do 

território e de articulação à gestão da bacia hidrográfica contribuinte.. Este 

estudo será um importante laboratório de experimentação do INEA de ação 

integrada na Região Hidrográfica da Baía de Ilha Grande. No âmbito desse 

projeto, será elaborado o plano de recursos hídricos da região hidrográfica e 

mobilizado os atores locais para a criação do comitê de bacia, ainda 

inexistente, com a proposta de uma ousada agenda de integração água doce-

zona costeira.  
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� retomada o Projeto Orla no Estado, a partir da reestruturação da Comissão 

Técnica Estadual do Projeto e da articulação intermunicipal, voltada para 

potencializar arranjos regionais, onde os comitês gestores do Projeto Orla 

atuarão em consonância ou no âmbito dos comitês de bacia; 

� por fim, quando da elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

previsto para ser iniciado ainda este ano, o tema “gerenciamento costeiro” 

será devidamente incorporado no seu desenvolvimento, alinhando-se, 

portanto, às propostas ainda em discussão no âmbito da CT-COST do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

 

Esses instrumentos e iniciativas são fundamentais para que o INEA/DIGAT 

cumpra seu papel de articulação setorial capaz de fazer não apenas a integração 

transversal com as políticas setoriais de gestão de águas e do território, mas, 

fundamentalmente, apoiar o INEA enquanto ponte entre as diferentes esferas de 

governo. Neste sentido, pretende-se que tais esforços conduzam  a uma necessária 

integração das diversas ações institucionais existentes no estado, de forma a consolidar 

o gerenciamento costeiro e promover a sua integração à gestão de bacias hidrográficas 

no âmbito do Estado, além de possibilitar sua extensão aos seus diversos municípios 

litorâneos.  
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