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RESUMO 

 

A ocupação do litoral de Fortaleza, ao longo das duas últimas décadas, apresentou 

como principal vetor o turismo. Como conseqüência houve acelerada ocupação 

dessas áreas, com a edificação de empreendimentos, além da realização de obras 

com o objetivo de melhor adequar o litoral para as demandas do setor turístico, 

como exemplo o aterro hidráulico da praia de Iracema, causando impactos negativos 

no ecossistema costeiro, como a interferência na dinâmica das marés e a 

descaracterização da paisagem costeira. Pelo título “O licenciamento ambiental e as 

intervenções do Poder Público na zona costeira de Fortaleza-CE: considerações 

sobre o aterro hidráulico da praia de Iracema”, a presente pesquisa tem como 

finalidade demonstrar a importância do instrumento de licenciamento ambiental para 

realização de obras públicas, além das privadas, e, conseqüentemente, a obtenção 

de um melhor uso e ocupação da orla marítima de Fortaleza. A ausência de uma 

adequada ordenação do uso e ocupação do solo urbano-litorâneo tende a maximizar 

o problema da utilização exacerbada – e, conseqüentemente, danos - dos recursos 

ambientais. Por essa razão, orientando-se pelo ideal da sustentabilidade nas zonas 

costeiras das cidades, é fundamental que o Poder Público zele pelas normas 

vigentes e faça uso de instrumentos preventivos, como a realização de estudos 

prévios de impactos ambientais e o licenciamento ambiental, onde todos estejam 

efetivamente integrados e voltados para a manutenção da qualidade de vida. 

 

Palavras-chaves: Licenciamento Ambiental, Zona Costeira, Aterro Hidráulico da 

Praia de Iracema. 
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ABSTRACT 

 

 

The occupation of the costal area in Fortaleza along the last two decades has had 

touristic trade as the main segment. As a consequence there has been the fast 

occupation of this area by enterprise buildings besides other construction work 

aiming to make the coastal area more suitable for the demands of the touristic trade. 

As an example we mention the praia de Iracema hydraulic embankment (aterro 

hidráulico) that has caused negative impact on the coastal ecosystem such as 

interference on the dynamic of the tides as well as damage on the characteristics of 

the coastal landscape. According to the title “Environmental licensing and 

interventions of the Public Power on the coastal area of Fortaleza – Ceará: 

considerations on the praia de Iracema hydraulic embankment” this research work 

aims to show the importance of environmental licensing as a means to control the 

accomplishment of public as well as private construction work and consequently the 

better occupation of the coastal area along Fortaleza. The lack of an adequate 

ordering  in the use and occupation of the coastal urban area along Fortaleza tends 

to maximize the problem of  its exaggerated use thus causing damage to the 

environmental resources. It is crucial the development of preventive public policies 

aiming a better ordering and planning of the use of the coastal urban space allowing 

the preservation of natural resources and giving more guarantee to the sustainability 

of the economical activities, mainly tourism. For all these reasons and having in mind 

the ideal of sustainability of the coastal areas of the cities it is fundamental that the 

Public Power take good care of the established law and make use of preventive 

instruments such as the previous study of environmental impactand environmental 

licensing  where all parts be effectively integrated and aiming the maintenance of 

good living conditions. 

 
 
Keywords: Environmental licensing, costal area, praia de Iracema hydraulic 
embankment 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O aumento da intensidade de ocupação da zona costeira de Fortaleza, 

mesmo que completamente urbanizada, submete a risco a preservação do que resta 

do ecossistema marinho, onde os impactos das recentes obras e atividades causam 

diversas degradações, como a poluição do mar, a influência na dinâmica das marés, 

a impermeabilização do solo, a poluição de aqüíferos e a descaracterização da 

paisagem costeira. 

A ocupação do litoral de Fortaleza, ao longo das três últimas décadas, 

apresentou, como vetores básicos, a industrialização, de forma menos impactante, e 

a urbanização, pelo veraneio e, mais recentemente, pelo turismo.  

Os entornos imediatos das cidades litorâneas, como Fortaleza, e das 

áreas de adensamento conheceram, nesse período, o avanço de frentes de 

ocupação de uma magnitude e rapidez consideráveis, principalmente nas grandes 

cidades brasileiras situadas na zona costeira, por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, 

Recife e Vitória. 

Levando-se em conta os dados do último Censo (2000, IBGE), a 

população brasileira era de 169.799.170 de habitantes, com 137.953.959 residentes 

em área urbana, correspondendo ao percentual de 81,25% do total do contingente 

demográfico.  

De acordo com levantamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente 

(1996), metade da população brasileira residia a não mais de 200 km do mar, 

podendo-se chegar a um efetivo de mais de 85 milhões de habitantes, cuja forma de 

vida impacta diretamente os ambientes litorâneos.  

Desta forma, a costa brasileira abriga mais de 20% da população 

brasileira, distribuída em 412 municípios. A maior concentração populacional é 

encontrada nas regiões metropolitanas das grandes capitais. Enquanto a densidade 

média nacional é de 17hab/km², a zona costeira alcança 87 hab/ km², originando 

uma variedade de tipologias e conflitos de uso e pressão sobre o que resta de suas 
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características ambientais, com destaque para a poluição marinha por fontes 

terrestres (MMA, 2002). 

Dentre as conseqüências da intensificação da urbanização, estão os 

impactos socioambientais como: falta de condições sanitárias mínimas em muitas 

áreas; ausência de serviços indispensáveis à vida das pessoas nas cidades; 

ocupação de áreas inadequadas; poluição do meio ambiente; habitações em 

condições precárias de vida e destruição de recursos de valor ecológico (MOTA, 

2003). 

O aumento da ocupação acontece, principalmente, na faixa praial, com a 

realização de obras e a efetuação de empreendimentos. Os terrenos à beira-mar 

constituem pequena fração dos estoques territoriais disponíveis, e abrigam amplo 

conjunto de funções especializadas e quase exclusivas, sendo a conjunção de tais 

características responsáveis pela caracterização do espaço litorâneo como raro, e 

sua localização como privilegiada, dotando a zona costeira de qualidades 

geográficas particulares (MORAES, 1999). 

Essas porções de terrenos são faixas de praia consideradas terrenos de 

marinha, terras de propriedade da União, e foram instituídas, como tais, pela Coroa 

portuguesa desde a colonização, para proteger o País das ocupações de 

conquistadores estrangeiros.  

As faixas de praia da zona costeira de Fortaleza (figura 01), já 

urbanizadas, são objeto, no momento, de elevada valorização, tendo como causa 

principal o incremento da indústria do turismo, principalmente no final da década de 

1980. Analisando esse período em comparação com os dados do último censo 

(IBGE, 2000), percebe-se um significativo aumento da população (tabela 01), que 

interfere diretamente na zona costeira da cidade.  

Tabela 01 – Dados referentes à população residente em Fortaleza – 1991 e 2000 

1991 2000            AUMENTO DESCRIMINAÇÃO 
Nº Nº % 

Total 1.768.637 2.141.402 21,07 
Fonte: IBGE – Censos demográficos 1991/2000 
 



 

 

17

Como conseqüência do processo de valorização dos espaços litorâneos, 

houve acelerada ocupação das zonas de praia, com a edificação de 

empreendimentos, além da realização de obras com o objetivo de melhor adequar o 

litoral para as demandas do setor turístico, como, por exemplo, o aterro hidráulico da 

praia de Iracema, causando impactos negativos no ecossistema costeiro, como a 

interferência na dinâmica das marés e a descaracterização da paisagem costeira. 

 
 
Figura 01 – Imagem de satélite da zona costeira de Fortaleza 
Fonte: FUNCEME, 2002 

Com isso, surgiu a necessidade da criação de instrumentos legais para 

minimizar esses impactos produzidos pelo crescimento econômico, e possibilitar o 

alcance do desenvolvimento sustentável.  

O desenvolvimento sustentável decorre do fato de o homem perceber 
que os recursos naturais não são infinitos, ou seja, atingem um ponto de 
exaurimento e que ele, homem, ser integrante da natureza, seria vítima dessa 
exploração desordenada do meio natural, que lhe traria, e já traz, conseqüências 
altamente danosas à saúde e às próprias condições de vida. O desenvolvimento 
sustentável, portanto, considera as questões sociais, econômicas, tecnológicas, 
administrativas e a própria dimensão política. 

Surge o desenvolvimento sustentável como um novo paradigma, tendo 
como princípios: integrar a conservação da natureza e o desenvolvimento 
econômico, científico e tecnológico; satisfazer as necessidades humanas 
fundamentais; buscar eqüidade e justiça social; procurar a autodeterminação e 
respeitar a diversidade cultural; e manter a conservação ecológica. 
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A partir da década de 1970, esses movimentos em torno da questão 

ambiental ganharam robustez e reconhecimento mundial, registrando-se em 1972 a 

Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo.  

Ponto relevante da Conferência de Estocolmo foi reconhecer a “qualidade 

de vida” como direito fundamental da pessoa humana, verificando-se uma nova 

proteção desse direito, não bastando somente assegurá-la, mas a existência 

humana com qualidade, devendo ser consideradas as condições ambientais que lhe 

são suportes, como a preservação da natureza em todos os seus elementos 

indispensáveis ao ser humano e à manutenção dos ecossistemas. 

Em 1972, foram assinalados os limites da racionalidade econômica e os 

desafios da degradação ambiental. O ambiente emerge como um saber reintegrador 

da diversidade, de novos valores éticos e estéticos. Portanto, a degradação 

ambiental manifesta-se como sintoma de uma crise da civilização, marcada pelo 

modelo de modernidade regido pelo predomínio da razão tecnológica sobre a 

organização da natureza.  

Desta forma, os fatos relacionados às questões ambientais passaram a 

ser discutidos sobre as próprias bases da produção, apontando para a 

desconstrução do padrão econômico da Modernidade; buscou novos paradigmas, 

fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais ecológicos, na produção 

de sentidos sociais e na criatividade humana. A preocupação com a preservação do 

meio ambiente, conjugada com a melhoria das condições socioeconômicas da 

população, fez surgir a necessidade de instrumentos que possibilitassem o alcance 

do desenvolvimento sustentável. 

A preocupação, no plano global, referente às questões ambientais – como 

a Eco-92, ocorrida vinte anos depois da Conferência de Estocolmo – fez com que o 

Brasil despertasse para a importância de se ter uma legislação ambiental 

contempladora de todos os ecossistemas presentes no País, cuja biodiversidade é 

uma das mais ricas do mundo. 

Para minimizar as freqüentes intervenções no meio ambiente, foram 

criados importantes instrumentos normativos. As leis que surgiram tinham como 
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escopo mitigar os impactos negativos. E, dentre os ecossistemas brasileiros 

contemplados, estava a zona costeira. Juntamente com este tema, foram criadas 

legislações referentes ao espaço urbano.  

No Brasil isso se deu, principalmente, na década de 1980. Por exemplo, a 

Constituição Federal de 1988 abraçou o desenvolvimento sustentável da zona 

costeira, ao determinar que: “a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que 

assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais” (art. 225, § 4º), cabendo à administração pública e aos particulares 

promover o desenvolvimento econômico, mas não de maneira predatória, impedindo 

o avanço da urbanização e procurando alcançar um ordenamento sustentável.  

Foram também instituídas importantes normas infraconstitucionais, como, 

por exemplo, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei federal nº. 6.938/81), 

que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação para o alcance da preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana. 

A lei que trata do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei federal 

nº. 7.661/88) tem como objetivo orientar a utilização racional dos recursos das áreas 

litorâneas, procurando elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção do 

patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. 

Outro importante instrumento legal foi a lei da Ação Civil Pública (Lei 

federal nº. 7.347/85), instituída para disciplinar a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, tendo como seu principal 

autor o Ministério Público, Federal e Estadual. 

 Mais recentemente, foi promulgada a Lei dos Crimes Ambientais (Lei 

federal nº 9.605/98), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Com relação, 

especificamente, ao ambiente urbano, a lei que instituiu o Estatuto da Cidade (Lei 
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federal nº. 10.257/01) estabelece normas gerais de cunho urbanístico e, 

principalmente, oferece base suficiente para a fixação da função social da 

propriedade, que, prevista no Texto constitucional, não dispunha de desdobramento 

normativo específico para sua compreensão, além de dar ênfase à preservação do 

meio ambiente no âmbito das cidades. 

Ressalte-se que a legislação ambiental brasileira, somente a partir desse 

conjunto de normas, estruturou-se como um todo, porquanto antes disso era 

bastante compartimentada, contando com leis específicas tratando dos diversos 

assuntos que envolviam o meio ambiente. 

Outro importante instrumento, objeto desta pesquisa, com o qual os 

administradores públicos regulamentam empreendimentos, obras e atividades no 

que diz respeito aos impactos ambientais, é o licenciamento ambiental.  

Este surgiu como meio de proteção ambiental, configurando-se ser 

essencial para os órgãos responsáveis pelas tomadas de decisão, associarem as 

preocupações ambientais às estratégias de desenvolvimento social e econômico, 

numa perspectiva de curto, médio e longo prazo. 

O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo, e como tal 

possui três etapas: a licença prévia (LP), fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção; a licença de 

instalação (LI), que autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo 

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados; e a 

licença de operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores 

(Resolução do CONAMA nº237/97, art. 8º). 

O emprego da legislação ambiental, a ação dos órgãos governamentais 

nesse processo, e a importância dos instrumentos para a proteção dessas áreas, 

têm o intuito de, ao se ocupar a zona costeira, se buscar a preservação ambiental. 

Na análise do processo de urbanização litorânea notada em Fortaleza, 

percebe-se a realização de projetos, obras e construções que não se encontram em 
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consonância com os termos da legislação ambiental vigente, como é o exemplo do 

aterro hidráulico da praia de Iracema (figura 02). 

 
 

Figura 02 – Aterro hidráulico da praia de Iracema 
Fonte: Juliana de Melo (agosto/2005) 

Tal procedimento propicia o aumento dos impactos socioambientais da 

área em destaque, induzindo a defender a tese de que para áreas frágeis como as 

litorâneas, todo e qualquer empreendimento deve seguir os termos indicados no 

processo de licenciamento ambiental, como estratégia de minimização dos impactos 

sobre a zona costeira. 

Para proceder à análise da urbanização de todo o litoral do Município de 

Fortaleza seria necessária a análise de toda a área, porém tal procedimento 

extrapolaria os limites da presente pesquisa. Com efeito, elegeu-se como exemplo o 

aterro hidráulico da praia de Iracema (figura 03) com seus impactos para servir como 

argumento forte da exigência do licenciamento ambiental, instrumento imprescindível 

na implementação de políticas públicas ambientais e na urbanização da zona 

costeira. 
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Figura 03 – Localização do aterro hidráulico da Praia de Iracema. 
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Terá como área de estudo a praia, depósito de sedimentos, mais 

comumente arenosos, acumulados por ação de ondas que, por apresentar 

mobilidade, se ajustam às condições de ondas e maré. Representa a praia, por essa 

razão, um importante elemento de proteção do litoral, ao mesmo tempo em que são 

amplamente usadas para o lazer. Dessa forma, ao adaptar seu perfil às diferentes 

condições oceanográficas, a praia desempenha papel fundamental na proteção do 

litoral contra a erosão marinha (MUHE, 2003). 

No aterro hidráulico da praia de Iracema, realizado no trecho entre a 

avenida Rui Barbosa e a rua Idelfonso Albano, constatou-se a ausência do correto 

processo de licenciamento ambiental. Procura-se demonstrar, com o referido estudo 

de caso, ser o licenciamento ambiental instrumento essencial, pois vem imbuído de 

estudos e projeções futuras do empreendimento a ser construído, no que diz 

respeito às questões ambientais, avaliando, também, critérios socioeconômicos, 

quando se levam em conta os habitantes e trabalhadores da área litorânea e a 

importância econômica da zona costeira no que diz respeito, principalmente, ao 

turismo.   

Utilizou-se como base teórica a doutrina referente à evolução histórica da 

ocupação do litoral de Fortaleza e do espaço urbano-litorâneo, fazendo o 

levantamento da legislação ambiental no âmbito da União, estados e municípios. A 

respeito do aterro hidráulico da praia de Iracema, verificou-se o fato em si, 

pesquisando junto aos órgãos de proteção ambiental a realização da obra no meio 

ambiente em questão. Em outra fase, foi procedido ao estudo das ações impetradas 

pelo Ministério Público Federal com o intuito de paralisar a obra. 

Considerando a importância do conhecimento físico da área de estudo 

para a presente pesquisa, no primeiro capítulo, serão abordadas as características 

ambientais da zona costeira de Fortaleza, dando ênfase à praia de Iracema. Em 

seguida, a definição de terreno de marinha, para, a partir dessa abordagem tratar 

dos aspectos históricos da sua ocupação, seguindo com os impactos 

socioambientais observados no litoral, como conseqüência da urbanização da orla 

marítima de Fortaleza. 
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Posteriormente, no segundo capítulo, serão abordadas as principais leis 

que versam sobre o espaço urbano-litorâneo, até se chegar ao licenciamento 

ambiental, onde serão apresentados seu conceito, classificação, os prazos das 

licenças e a competência dos órgãos públicos responsáveis pela concessão das 

licenças ambientais. 

No último capítulo será analisado o aterro da praia de Iracema, obra 

realizada pelo Poder Público municipal, dando ênfase à atuação deste ente 

administrativo na realização do aterro, à exigência do licenciamento ambiental pelos 

órgãos ambientais licenciadores, à importante atuação do Ministério Público e à 

proposta de construção, na referida área, de um empreendimento – o Museu do Mar. 

Como indicado anteriormente, essa pesquisa tem como finalidade 

demonstrar a importância do instrumento de licenciamento ambiental para o melhor 

uso e ocupação da zona costeira de Fortaleza, tendo como principal enfoque o 

aterro hidráulico da praia de Iracema. 
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2 A OCUPAÇÃO URBANA DA ZONA COSTEIRA DE FORTALEZA 

Para melhor compreensão da necessidade do licenciamento ambiental 

para o ordenamento do uso e ocupação da orla marítima de Fortaleza, é essencial o 

conhecimento das características ambientais da zona costeira, substrato dos 

eventos históricos da ocupação do litoral da Capital cearense, cujos 

desdobramentos causam impactos ambientais. 

 

2.1 Características ambientais do litoral fortalezense  

De um modo geral, a ocupação de terrenos geologicamente instáveis, as 

obras de engenharia mal planejadas e a exploração desordenada dos recursos 

naturais são as causas principais dos impactos ambientais observados na zona 

costeira, como a poluição das águas, a impermeabilização do solo, interferência na 

dinâmica costeira, entre outros. 

Por esta razão, fica evidente a necessidade de melhor conhecimento do 

meio físico da zona costeira de Fortaleza, visando à identificação e à caracterização 

de suas potencialidades e fragilidades, a fim de compreender adequadamente o seu 

uso e ocupação.  

A zona costeira brasileira é rica em ecossistemas de alta relevância 

ambiental. Ao longo do litoral, percebe-se a existência de mangues, restingas, 

campos de dunas, estuários, recifes de corais e outros ambientes importantes do 

ponto de vista ecológico, por isso, como esclarece Dornelas (2004, p.144). “o caráter 

caótico da produção do espaço urbano brasileiro irá se manifestar na zona litorânea, 

sendo que do ponto de vista ambiental tal agravamento acentua-se pelo alto nível de 

vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros”.   

Sabe-se que a zona costeira é geologicamente muito jovem, tem uma 

dinâmica forte, responsável pelo fenômeno da erosão: 

Sob o ponto de vista geomorfológico, a linha da costa se caracteriza por 
instabilidade decorrente de alterações por efeitos naturais e antrópicos, que 
se traduzem em modificações na disponibilidade dos sedimentos, no clima 
de ondas e na altura do nível relativo do mar (MUHE, 2003, p. 254). 



 

 

26

A planície litorânea é geologicamente constituída por sedimentos, muito 

recentes, do período quaternário, e, de acordo com Meireles e Raventos (2004, p. 

02), “as épocas em que se produziram as glaciações, as condições de sua formação 

e o aparecimento do homem, constituem as características mais marcantes do 

período Quaternário.” 

A planície é compreendida pelas praias, dunas e planícies fluviomarinhas. 

São as praias, áreas de enfoque deste trabalho, um depósito contínuo, alongado por 

toda a extensão da costa, desde a linha de maré baixa até a base das dunas 

móveis: 

As praias recentes formam um depósito contínuo, alongado por toda a 
extensão da costa, desde a linha de maré baixa até a base das dunas 
móveis. São acumulações de areias de granulação média a grossa, 
ocasionalmente cascalhos (próximo às desembocaduras dos rios maiores), 
com abundantes restos de conchas, matérias orgânica e minerais pesados 
(BRASIL, MME, 1995, p. 17). 

Os beach rocks ou arenitos de praia são formações que ocorrem em 

diversos trechos da costa da Região Metropolitana de Fortaleza, constituindo corpos 

alongados, que normalmente afloram em dois sub-ambientes praiais: na zona de 

estirâncio e na de arrebentação. Formados por sedimentos de praia, cimentados por 

carbonato de cálcio e magnésio, com diagênese média a alta, eles desempenham o 

papel de barreiras naturais, protegendo as praias dos efeitos da erosão marinha 

(BRASIL, MME, 1995). 

As praias, para Silva (1998), são formadas por sedimentos de constituição 

arenosa, por cascalhos, pequenos seixos e restos de conchas trazidas e 

depositadas pela ação das ondas e correntes marinhas:  

Pode-se afirmar que a maioria dos sedimentos que compõem a faixa praial 
são de origem continental e trazidos até o litoral pela drenagem fluvial. O 
excesso de sedimentos que são depositados na linha de costa, tornam-se 
volumosos para ser transportados pela ação eólica ou marinha, 
acumulando-se nas praias (SILVA, 1998, p.42). 

De acordo com os estudos realizados pelo Ministério de Minas e Energia 

no litoral de Fortaleza (MME, 1995, p. 43), a planície litorânea abrange, além de 

outras localidades, o leste e norte de Fortaleza, constituindo uma estreita faixa de 



 

 

27

terra que concentra elevado estoque de sedimentos de neoformação modelados por 

processos eólicos, marinhos, fluviais e mistos.  

Esses sedimentos são depositados em função da atividade eólica (em 

áreas mais ao interior) e deposição marinha (na faixa praial), sempre com 

predomínio de ações de deposições. Os ambientes litorâneos localizam-se na 

interface do meio marinho como terrestre, estando sujeitos às intensas ações dos 

agentes morfogenéticos de deposição e erosão. São ambientes que passam por 

acelerada ocupação humana, acarretando forte modificação na paisagem e na 

dinâmica natural deste espaço, originando, assim, mais um espaço geográfico: 

As principais causas estão relacionadas com o desenvolvimento de 
processos energéticos representados pela ação das ondas, marés e 
velocidade dos ventos, combinadas com a disponibilidade de areia, 
configuração geomorfológica (formas e contorno do litoral) e principalmente 
pelo uso e ocupação da planície costeira (MEIRELES, 2004, p. 48). 

A direção dos ventos no litoral de Fortaleza é predominantemente de 

sudeste e nordeste, com velocidade de até 5m/s. O regime de ondas enfatiza o 

efeito de ondulações longínquas, de longo período, direção norte-nordeste, 

provenientes do hemisfério norte. Essas ondas, cuja freqüência de ocorrência é 

muito baixa, apresentam, entretanto, elevado poder de erosão (BRASIL, MMA, 

1996). 

O transporte litorâneo é orientado para oeste, em virtude da direção dos 

ventos e das ondas. A interrupção desse fluxo de sedimentos acarreta significativo 

desequilíbrio no balanço. O melhor exemplo desse desequilíbrio no balanço 

sedimentar, por obras de engenharia, é a erosão resultante nas praias da enseada 

do Mucuripe após a construção do molhe, como esclarece Meireles (2004, p. 50): 

Quando o homem interfere nestes processos naturais, modificando a 
trajetória, a energia envolvida e o volume de areia em transporte, por 
exemplo, implantando molhes mal dimensionados, fixando dunas móveis 
(urbanização em faixas de trânsito eólico), este grão poderá iniciar novas 
trajetória ou entrar em inércia, o que reduzirá o acesso de areia nas praias.  

Também representa um exemplo de desestabilização a interrupção da 

realimentação das praias por sedimentos das dunas em decorrência da sua fixação, 

ocasionada pela construção desenfreada de casas, edifícios e outros 

empreendimentos, o que, além de comprometer a quantidade e a qualidade das 
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reservas aqüíferas, contribui para a degradação da zona costeira, sujeitando, 

também, a paisagem físico-ambiental da cidade de Fortaleza.  

Desta forma, grandes volumes de areia que anteriormente transitavam 

pela planície costeira, na forma de dunas, passam a ter seu caminho desviado pela 

expansão urbana, fixados por loteamentos mal planejados (MEIRELES, 2004) 

Percebe-se que a construção de empreendimentos e obras ao longo da 

zona costeira, sem licenciamento ambiental, causa degradação, afetando 

consideravelmente sua paisagem e seu ecossistema: 

A composição paisagística (...) está gradativamente sendo modificada, 
pois as unidades ambientais representadas pela praia, planícies flúvio-
marinhas, lacustres e lagunares, estuários, mangues, gerações de dunas, 
falésias e terraços marinhos, estão relacionadas diretamente com fluxos 
litorâneos, eólicos e fluviais, os quais regem a transferência e deposição 
de uma grande diversidade de materiais, dentro de um sistema organizado 
e fundamentado na contínua interação e interdependência existentes entre 
essas unidades. (MEIRELES, 2004, p. 48) 

As modificações na faixa praial, analisadas posteriormente, são 

ocasionadas principalmente pela construção de obras e empreendimentos que 

interferem na dinâmica do ecossistema costeiro (figura 04), como a realização da 

obra do aterro hidráulico da praia de Iracema. 

 
 
Figura 04 – Ponta do Mucuripe e a praia Mansa, formada após a construção 
do molhe do porto do Mucuripe.  
Fonte: Aerofoto Nordeste, 1999 

A faixa praial é terreno de marinha, pertencente à União, e, para o 

desenvolvimento da evolução histórica da ocupação da zona costeira a partir da 
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chegada dos portugueses no Brasil, é importante esclarecer como se deu o 

surgimento dos terrenos de marinha e as normas que os regulamentam. 

 

2.2 A ocupação da zona costeira do Brasil-Colônia e os terrenos de marinha 

Os portugueses, no período correspondente ao final do Brasil-colônia, já 

estavam estabelecidos em áreas consideradas urbanas. Com o aumento 

populacional, surgiram conflitos pela posse de terras públicas, pertencentes à Coroa, 

principalmente terrenos à beira mar (ABREU, 1997a). Esse processo ocasionou a 

necessidade de defesa das cidades e vilas e no transporte de mercadorias, fazendo 

com que a Portugal passasse a interferir na ocupação desses terrenos. 

Essa forma de ocupação, no início, se dava pelo sistema de sesmaria, 

que consistia no domínio eminente, ou direto, pertencente a Portugal, e o útil, ou 

indireto, que era dado à população, que em troca deveria cultivar a terra em um 

determinado período, com o intuito de garantir o seu uso produtivo e incentivar seu 

povoamento.  

Como a ocupação passou a ocorrer na costa do País, área considerada 

estratégica para a proteção do território, a Metrópole entendeu que deveria buscar 

meios para protegê-la. Abreu (1997a, p.236) escreve que o primeiro disciplinamento 

dos terrenos de marinha ocorreu em 1698, como conseqüência da acelerada 

ocupação das áreas litorâneas: 

Preocupada com a crescente ocupação das ‘marinhas’, isto é, de todos os 
terrenos lindeiros ao mar, que dificultava a defesa da colônia e 
obstaculizava o ‘real serviço’, a Coroa baixou nova Carta Régia que firmou 
jurisprudência: terrenos de marinha eram ‘o salgado, aonde só chega o mar 
com a enchente’, e somente o rei tinha faculdade para distribuí-los, pois 
‘são de minha regalia’. A partir daí, somente com a autorização dos 
representantes da Coroa é que se poderia ocupar os terrenos litorâneos.  
 

Posteriormente, quando o País não mais estava sob o domínio direto de 

Portugal, pois a família real encontrava-se em solo brasileiro, surgiu uma norma 

regulamentando a ocupação do litoral, principalmente, das cidades e vilas. 

Inicialmente com a Instrução nº. 348, art. 51, de 14 de novembro de 1832, 
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permitindo que as câmaras municipais aforassem os terrenos de marinha do 

Império: 

Art. 51. Serão postos à disposição das Câmaras Municipais, os terrenos de 
Marinha que estas reclamarem do Ministério da Fazenda, ou dos 
Presidentes das Províncias, para logradouros públicos, e o mesmo Ministro 
da Corte, e nas Províncias os Presidentes, em Conselho, poderão aforar a 
particulares àqueles de tais terrenos, que julgarem convenientes, e 
segundo o maior interêsse da Fazenda, estipulando, também, segundo fôr 
justo, o foro daqueles dos mesmos terrenos, onde já se tenha edificado 
sem concessão, ou que, tendo sido concedidos condicionalmente, são 
obrigados a êles desde a época da concessão, no que se procederá a 
arrecadação. O Ministro da Fazenda no seu relatório da sessão de 1832, 
mencionará tudo o que ocorrer sobre este objeto.  

Posteriormente, essa instrução foi consolidada com o Decreto nº. 4.105, 

de 22 de fevereiro de 1868: 

 Art. 1º. A concessão direta ou em hasta pública dos terrenos de marinha, 
dos reservados para a servidão pública nas margens dos rios navegáveis, 
e de que se fazem os navegáveis, e dos acrescidos natural ou 
artificialmente aos ditos terrenos, regular-se-á pelas disposições do 
presente Decreto. 
§ 1º. São terrenos de marinha todos os que banhados pelas águas do mar 
ou dos rios navegáveis vão até a distancia de 15 braças craveiras (33 
metros) para a parte de terra, contadas desde o ponto a que chegar o 
preamar médio. 
Êste ponto refere-se ao estado do lugar no tempo de execução da lei de 15 
de novembro de 1831, art. 51, § 14. (Instrução de 14 de novembro de 
1832, art.4º). 

Assim esclarece Abreu (1997a, p.237/238): 

Considerando que os limites determinados anteriormente podiam sofrer 
mudanças pelo assoreamento natural das costas e margens dos rios ou 
por trabalhos de aterro, definiu que esses acréscimos que passaram a ser 
conhecidos como ‘ terrenos acrescidos de marinhas’, pertenciam também à 
Nação, estando sujeitos, portanto, ao pagamento de foros e laudêmios. Em 
segundo, reservou para a servidão pública, nas margens dos rios 
navegáveis e de seus formadores, todos os terrenos que, banhados por 
suas águas e estando fora do alcance das marés, se estendessem até a 
distância de 7 braças craveiras (ou 15,4 metros) para a parte da terra, 
‘contadas desde o ponto médio das enchentes ordinárias’.  

Deixou claro, enfim, que os limites dos terrenos de marinha são aqueles 

definidos pela ação das marés em 1831, e, por esta razão, terrenos situados a 

distâncias bem maiores do que 33 metros da linha da costa atual continuam sujeitos 

ao pagamento de uma importância anual denominada foro ou pensão, os quais a 

Constituição Federal de 1988 inclui entre os bens da União (art. 20, VII). 



 

 

31

Atualmente, as normas que regulamentadoras dos terrenos de marinha 

são o art. 20, inciso VII, da Constituição Federal de 1988: “art. 20. São bens da 

União: (...) VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos”; além do Decreto-Lei nº 

9.760, de 5 de setembro de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá 

outras providências: 

Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União: 
a) os terrenos de marinha e seus acréscidos ; 
(...) 
Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) 
metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha 
do preamar-médio de 1831: 
a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e 
lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés;  
b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a 
influência das marés.  
(...) 
Art. 3º São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, 
natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em 
seguimento aos terrenos de marinha. 
(...) 
Art. 9º É da competência do Serviço do Patrimônio da União (S.P.U.) a 
determinação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831 e 
da média das enchentes ordinárias. 

Está incluída, ainda, na regulamentação dos terrenos de marinha a 

orientação normativa aprovada pela Portaria nº 162, de 21.09.2001, publicada no 

Boletim de Pessoal e Serviço, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Essa orientação normativa tem como objetivo estabelecer as diretrizes e 

os critérios para demarcação de terrenos de marinha e seus acrescidos naturais e 

artificiais, por meio da determinação da Linha Preamar Média de 1831 – LPM e da 

Linha Limite dos Terrenos de Marinha – LTM, e deve aplicar-se à Secretaria de 

Patrimônio da União – SPU, gerências regionais de patrimônio da União – GRPU e 

às entidades conveniadas ou contratadas pela SPU. 

Como essas normas encontram-se em vigência, toda a faixa litorânea do 

País é considerada terreno de marinha, pertencente à União, devendo ser 

respeitadas as medições da época do Império, mesmo estando a faixa praial, 

atualmente, quase que completamente modificada, tanto pelo avanço do mar, 

quanto pelo processo de urbanização, como, por exemplo, com aterro dessas áreas. 
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No caso dos terrenos de marinha, resta claro ser a área litorânea ainda 

regida por normas estabelecidas em tempos passados, destoando, assim, da 

dinâmica econômica, social e mesmo ambiental em que está inserida a zona 

costeira. 

Na cidade de Fortaleza, está localizada uma das gerências da SPU, 

sendo esta responsável pela arrecadação do laudêmio das propriedades localizadas 

nos terrenos de marinha do Estado do Ceará, além de controlar o uso e ocupação 

dessas áreas.  

No caso da praia de Iracema, onde está localizado o aterro, por ser 

terreno de marinha, sob domínio da União, sua a utilização para eventos temporários 

somente ocorrerá com a autorização expressa da Gerência do Patrimônio da União 

no Ceará, como informa a placa localizada na área (figura 05).  

 
 
Figura 05 – Placa localizada no aterro da praia de Iracema, indicando que a 
área está sob domínio da União. 
Fonte: Juliana de Melo (junho/2005). 
 

Após a explicação sobre o surgimento dos terrenos de marinha, no 

próximo item, serão tratados os aspectos históricos da ocupação territorial da orla 

marítima da cidade de Fortaleza, com o intuito de compreender a atual situação em 

que se encontra o litoral fortalezense, e, conseqüentemente, da praia de Iracema. 

Para isso, no início, é importante abordar os aspectos históricos da urbanização da 

zona costeira, com ênfase em Fortaleza/Ceará. 
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2.3 Os aspectos históricos da ocupação urbana da zona costeira de Fortaleza  

 

Não se pode tratar da ocupação da zona costeira de Fortaleza e da praia 

de Iracema, sem antes citar alguns aspectos históricos da ocupação do litoral 

brasileiro e da zona costeira do Ceará.  

De acordo com Moraes (1999), os primeiros assentamentos lusitanos em 

terras brasileiras localizaram-se, com raríssimas exceções, na zona costeira, onde 

os portos que serviam aos circuitos de produção mais importantes ensejavam a 

formação de zonas de adensamento em seus entornos, originando as primeiras 

redes de cidades, embriões dos sistemas regionais posteriores. 

Mais recentemente, as metrópoles brasileiras foram objeto de vertiginosa 

expansão do povoamento na zona costeira. Iniciou-se no final da década de 1960 e 

consolidou-se nos idos de 1970. Até esse momento era possível encontrar áreas 

isoladas bastantes próximas (a menos de 200km) das grandes aglomerações 

litorâneas. São tais áreas os primeiros alvos da expansão urbana do período, 

notadamente pelas zonas de construção de segundas residências, fenômeno 

verificado nas capitais e cidades litorâneas maiores do Brasil.  

Explica-se também a velocíssima ocupação da zona costeira com a 

alocação de grandes projetos industriais associados às atividades portuárias  

(DORNELAS, 2004), e, mais recentemente, com o turismo. Assim, no contexto dos 

municípios da zona costeira, a urbanização dessa área revela dinamismo 

considerável, com boa parte dos municípios litorâneos aumentando mais de um 

terço sua população urbana ao longo da última década. 

A zona costeira do Brasil apresenta um universo marcado pela 

diversidade e convivência de padrões díspares. Isso ocasiona o surgimento de uma 

área com alto potencial de conflitos de uso e ocupação do solo, em que o papel do 

planejamento adquire maior relevo (MORAES, 1999). Assim, o litoral passa por 

crescente urbanização, com inúmeras atividades ao longo de sua extensão: 

A zona costeira conhece atividades e usos que lhe são próprios. A 
localização litorânea possui uma série de atributos singulares que vão 
qualificá-la como uma situação geográfica ímpar. Em primeiro lugar, no que 
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toca à economia, os terrenos próximos ao mar são relativamente raros em 
relação ao conjunto das terras emersas, o que lhes atribui de imediato um 
caráter diferencial que se exponencializa conforme a perspectiva de uso 
considerada. Do ponto de vista da biodiversidade, a zona costeira acolhe 
quadros naturais particulares de alta riqueza e relevância ecológica, o que 
os qualifica como importantes fontes de recursos. No tocante à circulação, 
o litoral aparece como área estratégica em função da importância dos 
fluxos oceânicos no mundo contemporâneo. Os exemplos poderiam 
multiplicar-se mostrando as potencialidades locacionais da zona 
considerada. (MORAES, 1999, p. 30) 

Para Dantas (2003), a relação entre o homem e o litoral, no caso do 

Estado do Ceará, se desdobra em função de três dinâmicas: a primeira resulta de 

uma estratégia colonial de ocupação do espaço (séculos XVII e XVIII); a segunda 

deriva do movimento de abertura do Ceará ao mercado internacional, possibilitando 

o acesso da elite fortalezense à cultura européia, o que alimenta um movimento de 

freqüência às praias (final do século XIX – início do século XX); a terceira, mais 

recente, orienta a valorização das zonas de praia como mercadoria turística: 

No período colonial a capitania do Ceará era representada como uma zona 
onde os obstáculos de toda natureza impediam o desenvolvimento da 
política de colonização. O desencadeamento da ocupação desta capitania 
tornou uma via diferenciada devido à inviabilidade local do sistema de 
sesmarias distribuídas pelo rei a partir do litoral após o fracasso de três 
expedições organizadas pelos portugueses em tentativas iniciais de 
ocupação do Ceará (DANTAS, 2003, p. 140) 

No período da colonização do Ceará, após as primeiras tentativas 

frustradas de ocupação do litoral pelos europeus, a zona costeira possuía um papel 

econômico secundário, num cenário dominado pelo sertão. Ao contrário do modelo 

agrícola empregado na Zona da Mata do Nordeste oriental, a escassez sazonal dos 

recursos hídricos e a ausência de solos férteis do litoral transformaram o sertão 

cearense no principal foco de crescimento econômico, pelo desenvolvimento de uma 

pecuária extensiva que abastecia de couro e charque os mercados regionais através 

das rotas que deram origem às principais cidades e vias de acesso locais (DANTAS, 

2003) 

O povoado que deu origem à cidade de Fortaleza foi fundado em 1649: 

Em torno do forte surgiu uma pequena localidade chamada Nova Lisboa. 
Dadas as grandes dificuldades de fixação naquela área, era importante 
para os portugueses a criação de fortes e vilas no litoral para que, além de 
constituírem-se postos avançados de defesa do território, facilitassem a 
conquista do interior. Em 1612, Martin Soares Moreno – cantado na 
literatura como o ‘guerreiro branco’ de Iracema – constrói o Forte de São 
Sebastião no local das ruínas do antigo Forte de São Tiago. (...) Só em 
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1649 é que Matias Beck funda o povoado que daria origem a atual 
Fortaleza. No morro chamado Marajaitiba foi construído o Forte 
Shoonenborck, atual Fortaleza (de N. Sra. Da Assunção).  (SILVA, 1992, 
p.22) 

Fortaleza, cidade construída ao lado do forte, é contrária ao modelo 

clássico de constituição das cidades litorâneas dos países em vias de 

desenvolvimento, que se dirigem para o interior. Esta falta de abertura com o interior 

se explica pela ausência de vias que permitissem a penetração e pela inexistência 

de relações comerciais com outras cidades brasileiras ou no Exterior. A conjugação 

destes dois aspectos impede Fortaleza de controlar o movimento de ocupação do 

Ceará. Esta ocupação realizou-se a partir do sertão, ignorando o litoral e, 

conseqüentemente, Fortaleza. (DANTAS, 2003, p. 141) 

O povoado (figura 06) elevou-se à categoria de Vila pela Carta Régia de 

1726, com o nome de N. Sra. da Assunção. Apesar de Fortaleza adquirir o título de 

vila, não passava de um acanhado núcleo e suas edificações (poucas e pobres) se 

localizavam junto ao riacho Pajeú (SILVA,1992).  

 
                                         
                                            Figura 06 – Imagem antiga do litoral de Fortaleza [S.I.] 
                                            Fonte: Instituto da Cidade  

Nesses pequenos núcleos, estavam presentes os pescadores, 

importantes ocupantes do litoral, onde a pesca era a maneira de garantirem sua 

sobrevivência, como explica Dantas (2002, p. 22): 

As comunidades de pescadores encontram-se, na totalidade do território 
cearense, representando outro modelo de ocupação do espaço, baseado 
essencialmente na pesca. Tal atividade engendra a criação de verdadeiras 
comunidades marítimas no litoral, e até nas regiões vizinhas de Fortaleza. 



 

 

36

Nesta cidade, elas constituem o germe de formação das comunidades do 
Mucuripe e do Meireles (atualmente integradas na zona urbana de 
Fortaleza).  

De início a pesca era praticada pelos índios, antes da chegada dos 

europeus. Posteriormente, com a vinda dos colonizadores, o desenvolvimento de tal 

atividade determinou a criação de comunidades marítimas nas vizinhanças de 

Fortaleza, onde constituíram a origem da formação do Mucuripe e do Meireles, 

ambos incorporados na zona urbana de Fortaleza. 

Os banhos de mar, assim como a pesca, foram também responsáveis, de 

algum modo, pela ocupação do litoral de Fortaleza, onde se encontravam sítios 

especializados nessa prática, “em oposição aos estabelecimentos europeus, as 

chácaras existentes, nesta área, não se revestem de recomendação normalizada 

pelo discurso médico. Tratava-se de modelo não estandardizado, em que os 

hóspedes tomavam banho de mar para se curar” (DANTAS, 2002, p. 35) 

Sobre os banhos de mar na praia de Iracema, continua Dantas: 

A praia de Iracema beneficiou-se da mesma lógica, mas, neste espaço ao 
norte de Fortaleza, referidas classes procuravam deleitar-se com o 
desenvolvimento de novas práticas marítimas, notadamente os banhos do 
mar e as caminhadas na praia, todas relacionadas ao veraneio e, 
principalmente, às demandas por lugares de lazer, em concorrência direta 
com o Centro (DANTAS, 2002, p. 51). 

A respeito do surgimento de favelas, no início do século XIX, o 

desinteresse dos fortalezenses pelo litoral, com o intuito de construir suas moradias, 

possibilitou a existência de locais de prostituição dos arredores do antigo porto, na 

praia da Formosa, e o início da ocupação das dunas próximas ao litoral por favelas. 

Sobre a favelização na zona litorânea, Costa (1988, p.78) relata que, a partir da seca de 1932, surgiram as 
primeiras favelas fixadas na faixa litorânea e nas dunas de Fortaleza, áreas desprezadas pela população de mais alto 
poder aquisitivo, onde exploravam a pesca ou trabalhavam na indústria, no comércio ou na prestação de serviços.  

Dantas (2002) ao abordar a favelização, cita como uma de suas causas o deslocamento de sertanejos para 
a capital: 

As dificuldades impostas, ao morar na cidade construída para as classes 
abastadas, induzem a ocupação das zonas de praia por importante 
contingente de emigrantes pobres do sertão. Eles estabelecem-se nos 
terrenos de marinha, área anteriormente ocupada pelas comunidades de 
pescadores, denotando crescimento dos efetivos demográficos, marcado 
por estado de saturação cujo testemunho, após final do século XIX, são as 
favelas (DANTAS, 2002, p. 39-40).  
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Com a existência de favelas, a zona litorânea foi ocupada por uma 

população de baixa renda, sendo pouco valorizados os terrenos arenosos e de 

dunas. 

Pode-se afirmar que o fraco interesse pelas zonas de praia foi um elemento limitante do fenômeno de 
urbanização da beira-mar, acrescentando-se à diretriz indicadora destes espaços como terrenos de marinha. A indicação 
do panorama constituidor de uma cidade pouco ligada às zonas de praia e destinada, principalmente, às classes mais 
altas, reforça o caráter do litoral como um lugar de habitação das classes pobres da sociedade fortalezense. (DANTAS, 
2002, p.39).  

Assim, a construção de uma cidade pouco ligada às zonas de praia e destinada às classes abastadas, 
intensifica o caráter do litoral como lugar de habitação dos pobres. 

O crescimento da cidade, marcadamente perpendicular à linha do litoral, inverteu-se nos anos 1920/1930, 
com a materialização de uma urbanização paralela à costa. Fortaleza passa a ser importante núcleo de distribuição de 
mercadorias vindas do interior, através do porto, como o algodão, para outros mercados: 

O início do Ciclo do Algodão e a instalação de charqueadas no sul do país 
levaram, ao colapso, as atividades portuárias do Aracati, favorecendo o 
crescimento econômico e urbano da região de Fortaleza (SILVA, 1998, p. 
80). 

A construção do porto na praia do Mucuripe foi iniciada na década de 

1930 e para Silva (1992) a edificação de seus molhes foi responsável pela alteração 

na direção das ondas, ocasionando destruição parcial da orla marítima da praia de 

Iracema: 

A linha de dunas edafisadas ou semi-edafisadas que circunda toda a faixa 
do litoral com recortes nas desembocaduras dos cursos d’água, 
complementam as características gerais da área onde se assentou e se 
espraiou aos poucos Fortaleza. O sítio, a princípio, provocou algum 
problema devido às condições de aportagem (ausência de baías), até que 
se erigisse o atual Porto do Mucuripe. Isto exigiu a construção de 
enrocamentos que acabaram alterando grande parte do litoral da cidade, 
marcada pela presença de praias famosas como a de Iracema, 
parcialmente destruída devido a alteração ocorrida na direção das ondas. 
Posteriormente foram construídos outros enrocamentos de forma a impedir 
a destruição do litoral norte da cidade. (p.46) 

A cidade de Fortaleza, a partir da década de 1950, posteriormente a 

construção do porto do Mucuripe, consolida-se como importante centro urbano do 

Nordeste do Brasil, assumindo as funções de uma metrópole regional de ampla área 

de influência. No contexto de uso e ocupação atual do solo, há uma gama 

diferenciada de tipos de paisagens antrópicas resultantes da transformação da 

paisagem natural original (SILVA, 1998). 

O aumento da ocupação, porém, se deu em meados da década de 1970. 

Para Sousa (1977), isso ocorreu por indústrias que tinham maior dependência do 

transporte marítimo com relação às matérias-primas, como os moinhos de trigo e a 

antiga fábrica de asfalto de Fortaleza, além dos estabelecimentos de armazenagem 
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de pescados. Os incentivos concedidos à época pela SUDENE para beneficiamento 

das indústrias de pesca contribuíram para surgimento de indústrias do ramo, tendo 

como conseqüência maior ocupação do Mucuripe pelo setor secundário, entretanto, 

posteriormente: 

A valorização do espaço da zona leste e, principalmente, das áreas 
litorâneas, levaram a uma redução da Zona Industrial do Mucuripe à cerca 
da metade de sua área inicial, pois esta atividade era incompatível com uso 
residencial de alto nível das adjacências (COSTA apud Marques, 1988, p. 
95). 

A respeito desse mesmo período, Dantas (2002) ao se referir ao movimento de urbanização da praia de 
Iracema, explica: 

As novas práticas marítimas, representativas da incorporação dos hábitos 
europeus pelas referidas classes, suscitam tímido movimento de 
urbanização das zonas de praia. Movimento iniciado nos anos 1920-1930 
na praia de Iracema, que se amplia, pouco a pouco, até os anos de 1970, 
primeiro com a urbanização da praia do Meireles, segundo com a 
incorporação gradual, pelo veraneio, das praias dos municípios vizinhos de 
Fortaleza. (p.46) 

De acordo com Dantas (2002), no entanto, a valorização da praia de Iracema pelas classes mais ricas foi 
efêmera (figura 07). Os passeios à beira-mar, os banhos de mar e as festas organizadas nos clubes foram de curta 
duração, pois a obra de construção do porto do Mucuripe, no final dos anos 1940, acarreta processo erosivo que atinge 
fortemente a praia e determinou a saída das classes abastadas.  

 
 

Figura 07 - Praia de Iracema em 1939 
Fonte: Instituto da Cidade 
 
 

A partir dos anos de 1970, as políticas públicas que respaldam a 

intervenção privada – construção de hotéis, pousadas, restaurantes, barracas e 

estações balneárias, bem como loteamentos e arranha-céus, determinadores da 

verticalização da zona leste de Fortaleza – produzem uma cidade litorânea, capaz 

de responder à demanda crescente por lugares de lazer e lugares turísticos:  
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Este processo de valorização das zonas de praia pelo veraneio e em 
menor proporção pelo turismo, ultrapassa os limites de Fortaleza e provoca 
um movimento de incorporação das cidades, vilas e vilarejos litorâneos à 
zona de influência da capital. (DANTAS, 2003, p. 145)  
 
 

Nesse período a urbanização do litoral de Fortaleza, anteriormente iniciada com o veraneio, intensificou-se 

com a necessidade de áreas de lazer e, em seguida, com o aumento do turismo. Esclarece Dantas (2002, p.65): 

 

Após a urbanização das praias de Iracema e do Meireles, a cidade volta-se 
para o mar. As políticas públicas que referendam as ações privadas – com 
a construção de hotéis, de pousadas, de restaurantes, de barracas e de 
estações aquáticas, bem como os loteamentos e arranha-céus que 
suscitam a verticalização da zona leste de Fortaleza (principalmente 
Aldeota e Meireles) – constroem uma cidade litorânea, capaz de responder 
à demanda crescente por espaços de lazer e turísticos. A primeira, relativa 
ao lazer, resulta da demanda interna de uma classe privilegiada que se 
amplia gradativamente em face das classes menos abastadas. A segunda, 
relativa ao turismo, origina-se de demanda externa, que aumenta no 
transcorrer dos anos. 

Após os anos 1980, o Estado desenvolve uma política pública de 

planejamento do território, que reforça as relações de Fortaleza com as zonas de 

praia dos municípios litorâneos do Ceará: 

Os anos 70-80 simbolizam um importante movimento de transformação e 
de incorporação das zonas de praia do Ceará à sociedade de consumo. 
Entretanto, observa-se que este processo se intensifica, no final dos anos 
de 1980, graças a intervenção do governo de estado que, em parceria com 
a iniciativa privada, deseja inserir o Ceará no concorrido mercado turístico 
internacional (DANTAS, 2003, p. 146). 

Fortaleza, com a intervenção de políticas públicas estaduais direcionadas 

ao desenvolvimento, tornou-se um grande pólo de lazer, recebendo turistas tanto do 

Território nacional quanto do estrangeiro, e, para isso, o setor imobiliário modificou a 

paisagem natural, dando lugar a um cenário cada vez mais urbanizado, para atender 

as demandas do setor turístico. 

Por essa razão, várias paisagens foram modificadas: a avenida Beira-Mar 

com suas construções verticais, as barracas da praia do Futuro, e o aterro da praia 

de Iracema, obras voltadas para o lazer e o turismo. Como esclarece Dantas (2002) 

a respeito das perspectivas observadas na orla marítima da avenida Beira-Mar, 

A zona de praia, com verdadeira barreira de arranha-céus e suas praias 
urbanizadas, é incorporada, ora como perspectiva marítima – admirada a 
partir das janelas dos apartamentos luxuosos e dos hotéis; ora  como lugar 
de realização de uma série de demandas de lazer e de turismo – 
notadamente os banhos de mar, banhos de sol, passeios, exercício de 
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esporte e o trabalho de toda natureza, da prostituição à pesca, bem como 
novas atividades como restaurantes, o comércio ambulante, as atividades 
artísticas etc. (p.67-68)  

No caso da Praia de Iracema, como conseqüência da interferência na 

dinâmica costeira, ocorreu o avanço do mar, tendo sido necessária a tomada de 

medidas paliativas, como o aterramento de áreas e a construção de molhes para a 

proteção de edifícios e ruas, além de possibilitar o uso da praia para erigir 

empreendimentos voltados para o turismo. 

Assim como a praia de Iracema, a praia do Futuro foi alvo de 

interferências com o crescimento do turismo, onde foram levantadas barracas, 

perdendo até mesmo suas características rústicas iniciais, crescendo vertical e 

horizontalmente, com piscinas e equipamentos sofisticados, modernizando-se para 

atender uma clientela mais exigente, como exemplo, a barraca Atlantidz (figura 08). 

 
Figura 08 – Foto da barraca Atlantidz localizada na praia do Futuro 
Fonte: Juliana de Melo (agosto/2005) 

Como um dos principais autores dessas interferências ocorridas na zona 

costeira de Fortaleza, pode-se mencionar o Poder Público, com suas obras de 

aterro, construção de vias, realização de obras voltadas para o turismo etc. 

Também respondem, como principais incentivadores do aumento da 

ocupação no litoral de Fortaleza, os proprietários da iniciativa privada, 

incorporadores e corretores de imóveis:  

Os agentes da produção da cidade, têm como objetivo o lucro, a 
acumulação de riquezas através de loteamentos, edificações e, 
principalmente, da especulação. Visam na cidade oportunidades de 
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grandes investimentos públicos, de grandes investimentos habitacionais e 
de especulação imobiliária (COSTA, 1988, p. 46). 

A atuação desses agentes públicos e privados acarreta a construção de 

aterros, equipamentos voltados para o setor turístico, como hotéis, pousadas e flats, 

bem como de arranha-céus, ocorrendo o aumento da verticalização do litoral, 

fenômeno este observado nas áreas de interesse ambiental, como a faixa litorânea, 

assim como com o intuito de atender a demanda da indústria do turismo na cidade. 

Os investimentos em empreendimentos e obras na faixa costeira da 

Capital foram importantes no que diz respeito ao desenvolvimento econômico de 

Fortaleza e até mesmo do Estado, porém ficou às margens desse crescimento a 

preocupação com o meio ambiente, não sendo realizados, na maioria das vezes, 

estudos de impacto ambiental nem o licenciamento ambiental dessas áreas.    

Assim, o litoral particularizou-se, modernamente, por uma apropriação 

cultural que o identifica como um locus de lazer, por excelência, e os espaços 

preservados são hoje, ainda mais valorizados nesse sentido, sendo o vetor 

econômico mais importante o seu uso para moradia, lazer, veraneio e turismo, 

interferindo significativamente na orla marítima, necessitando-se de políticas 

públicas voltadas para o planejamento da sua ocupação: 

A supervalorização dos espaços litorâneos e a previsão de 
megainvestimentos ao longo da primeira década do século XXI, sem o 
devido acompanhamento de um planejamento territorial racional e a 
previsão e mitigação de impactos sociais e ambientais, devem agravar o 
quadro de conseqüências negativas e degradação por que passa toda a 
região litorânea do estado do Ceará, indicando um processo histórico de 
ocupação desordenada que intensifica a cada ano, necessitando de 
medidas de gestão integrada que orientem a adoção de políticas de 
exploração dos espaços litorâneos conforme os princípios do 
desenvolvimento sustentável. (DANTAS, 2003, p. 147) 

Para Dantas (2002), a Capital cearense, de uma cidade litorânea com 

alma de sertão, transforma-se em uma cidade marítima, em decorrência das novas 

práticas ligadas ao mar associadas ao lazer e ao turismo.  

A demanda do lazer e turismo ocasionou uma procura, cada vez mais 

acirrada, por terrenos à beira-mar, com a finalidade de moradia e segunda 

residência, alterando, assim, o setor econômico-imobiliário no que se refere aos 
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proprietários de terra, incorporadores, corretores e a indústria da construção civil, 

tendo como conseqüência maior fluxo povoador: 

Em qualquer quadrante da costa brasileiras encontram-se exemplos de 
expansão contínua da malha urbana sobre os espaços praianos. A rapidez 
e selvageria no uso do solo parece ser a marca da maior parte desses 
processos, que têm como agentes principais a atividade de veraneio (com 
o mencionado avanço das segundas residências) (MORAES, 1999, p. 68). 

Desta forma, o valor contido nessas áreas manifesta-se por meio de seu 

consumo produtivo, possibilitando o uso e ocupação desses espaços, ensejando 

valores de uso, renda e lucro. 

Um outro equacionamento teórico possível é tentar uma valoração dos 
recursos (naturais e ambientais), pelo seu uso e rendimento. Nessa visão a 
atividade e sua lucratividade é que definem o valor econômico de um bem 
natural; em outras palavras, é a utilização que qualifica o recurso, ao dar-
lhe destinação produtiva num dado empreendimento (MORAES, 1999, p. 
14). 

Por outro lado, a especulação imobiliária é responsável pelo significativo 

aumento do agravamento da situação, com as construções mal planejadas, 

estabelecidas inadequadamente na faixa costeira da Capital cearense, sem a 

exigência da licença ambiental, inclusive, obras realizadas pelo Poder Público, como 

o aterro hidráulico da praia de Iracema. 

Como exemplo do uso do litoral para moradia, podem ser mencionados os 

prédios construídos na faixa praial do final da avenida Beira-Mar (figura 09), 

edificados com intuito de habitação, onde dois edifícios são residenciais.  

 
 

Figura 09 – Edifícios construídos na praia do Mucuripe 
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Fonte: Juliana Melo (agosto/2003) 
 

O turismo, assim como a moradia, o lazer e as segundas residências, teve 

forte impacto na ocupação do litoral da cidade de Fortaleza, sendo o principal 

fenômeno da urbanização da zona costeira nas duas últimas décadas, como se verá 

no item seguinte. 

2.4 O turismo como principal vetor da atual ocupação da zona costeira 

Nos últimos dez anos, o Ceará passou por transformações econômicas 

embasadas na valorização das zonas de praia como mercadoria turística. Estas 

mudanças são fundamentais para o entendimento da organização do espaço 

litorâneo cearense, influenciando as formas de ocupação da zona costeira, 

orientando as políticas públicas e os seus vetores de desenvolvimento econômico, 

tais como vias de acesso, abastecimento e infra-estrutura em geral (AQUASIS, 

2003). 

Fortaleza, em virtude da sua localização privilegiada, constitui um pólo 

turístico de grande significância tanto para o Nordeste quanto para o Brasil, onde a 

beleza cênica de suas praias, composta por dunas e coqueiros, atrai turistas 

brasileiros e estrangeiros, representando importante fonte de renda para o Município 

quanto para o Estado. 

A costa de Fortaleza, muito valorizada pelo turismo, apresenta-se como 

importante componente econômico da cidade. Tal valorização torna os espaços 

litorâneos lugares de exploração econômica, sendo instalados equipamentos 

voltados para o turismo: 

O turismo promoveu uma ocupação dos espaços litorâneos mais frágeis 
(dunas, praias, falésias, lagoas), com o crescimento acelerado do 
veranismo (turismo de segunda residência) e, mais recentemente, do 
turismo de massa (hotéis e grandes empreendimentos) (AQUASIS, 2003, 
p. 138). 

Os grandes investimentos governamentais em infra-estrutura, como a 

ampliação do aeroporto internacional de Fortaleza, a expansão da malha viária 

litorânea, e os incentivos ao capital estrangeiro para grandes empreendimentos 

turísticos, a própria construção do aterro na praia de Iracema, denotam a 
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continuidade de uma política estadual de desenvolvimento do turismo de massa, 

priorizando a implementação de grandes equipamentos sem o devido planejamento 

territorial e a avaliação de impactos e riscos advindos destes elementos de 

crescimento sobre a cultura e a qualidade de vida da grande população costeira 

residente (AQUASIS, 2003). 

O aterro hidráulico da praia de Iracema, com a construção do molhe e o 

aumento da faixa praial, não teve apenas como objetivo diminuir o avanço do mar, 

mas também, atualmente, seu espaço é usado para propagandas incentivando o 

turismo no Estado (figura 10), para realização de shows, além, de valorizar a praia, 

com o intuito de instalar equipamentos voltados para o setor turístico, como o 

Museu do Mar, empreendimento do Governo do Estado do Ceará, que será 

edificado em frente ao aterro da praia de Iracema, sobre o mar.  

 

 
 
Figura 10 – Propaganda do Governo do Estado do Ceará na vela de 
uma jangada, localizada no aterro da praia de Iracema. 
Fonte: Juliana de Melo (agosto/2005)  
 
A cidade se cerca cada vez mais de edifícios voltados para o setor do 

turismo: 

É indiscutível que a presença da cidade nas rotas internacionais constantes 
nas revistas de bordo das companhias aéreas facilita o citymarket, já 
intensamente competitivo, que não admite falhas nem indecisões na 
políticas de geração de fluxo de turismo através da organização e captação 
de eventos, negócios ou turismo convencional de lazer e descanso  
(SILVA, 2001, p.68). 
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No momento, é grande a chegada, a Fortaleza, de vôos de vários países, 
principalmente, os do Continente europeu, acarretando uma “invasão” de 
estrangeiros em busca de empreendimentos turísticos que lhe proporcionem 
conforto e contemplação paisagística. 

A tabela 02 se refere aos vôos ocorridos entre os anos de 1990 e 2000, 
tendo como destino a cidade de Fortaleza. 
Tabela 02 - Fluxo turístico no Ceará entre os anos de 1990 e 2000. 

FLUXO INTERNACIONAL FLUXO NACIONAL TOTAL 
ANO 

Absoluto 
(Nº) Relativo (%) Absoluto 

(Nº) Relativo (%) Absoluto 
(Nº) Relativo (%) 

1990 10.893 10,43 93.603 89,57 104.499 100,00 

2000 120.633 8,0 1.387.281 92,00 1.507.490 100,00 

                                                                                Fonte: AQUASIS, 2003, p. 151 (CODITUR/SETUR) 

Sabe-se que o turismo é muito importante para economia da cidade de 

Fortaleza, porém deve ser posto em seu âmbito a variável sustentável, sendo o 

turismo convencional (de sol, praia e sexo) suplantado por um turismo sadio e 

cultural, com a preocupação ambiental. Os grandes impactos e os megaprojetos 

são substituídos por projetos em escala humana e articulados com a paisagem local 

(RODRIGUEZ; SILVA; CABO; 2002). 

Por essa razão, faz-se necessário o planejamento dos empreendimentos 

voltados para o setor turísticos a serem construídos na orla marítima de Fortaleza, 

onde as concessões de licenças ambientais possibilitam melhor conhecimento do 

que será realizado na zona costeira e quais os custos ambientais da sua realização. 

Após a análise dos aspectos históricos da ocupação do litoral urbano de 

Fortaleza, faz-se necessário abordar os impactos causados por essa ocupação, 

como forma de compreender melhor a importância do licenciamento ambiental na 

realização de obras na zona costeira de Fortaleza. 

 

2.5 Os impactos sócio-ambientais ocasionados pela ocupação humana sobre 
os sistemas naturais da zona costeira fortalezense 

Na perspectiva de Coelho (2001), a ecologia político-urbana, um 

segmento da ecologia política (compreendida como uma interrelação dialética da 
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sociedade com os ciclos ecológicos, apreendidos a partir da noção de ecossistema), 

aborda as relações entre uso do solo, padrão de distribuição espacial da 

propriedade do solo, impacto ambiental e esforço político-financeiro de reordenação 

e conservação do solo urbano.  

A sociedade transforma o ecossistema natural, surgindo, assim, o 

ambiente urbano, ou seja, um ecossistema urbano, com suas relações e interações 

formando um aglomerado urbano. Assim, para Odum (1988, p. 103), a capacidade 

de suporte de sociedades urbano-industrializadas é uma tarefa muito mais difícil, 

pois estas sociedades sustentam-se com subsídios enormes importados, tirados, 

muitas vezes, de depósitos acumulados antes da chegada do homem, tais como 

combustíveis fósseis, águas subterrâneas (não renováveis), florestas virgens e solos 

orgânicos profundos. Todos estes recursos diminuem com o uso intensivo. 

Para Coelho (2001, p.25), o impacto ambiental é indivisível, e, em virtude 

do aumento da ocupação no mundo, torna-se cada vez mais difícil separar impacto 

biofísico de impacto social: 

Impacto ambiental é, portanto, o processo de mudanças sociais e 
ecológicas causado por perturbações uma nova ocupação e/ou construção 
de um objeto novo. Diz respeito ainda à evolução conjunta das condições 
sociais e ecológicas estimulada pelos impulsos das relações entre forças 
externas e internas à unidade espacial e ecológica, histórica ou socialmente 
determinada. É a relação entre sociedade e natureza que se transforma 
diferencial e dinamicamente. Os impactos ambientais são escritos no tempo 
e incidem diferencialmente, alterando as estruturas das classes sociais e 
reestruturando o espaço.  

O impacto socioambiental é conseqüência de processos, tanto o político 

quanto o econômico, numa visão capitalista, e tem como resultado a produção do 

espaço, a valoração da terra urbana e a apropriação de excedentes econômicos, 

tendo como conseqüência a modificação do ambiente natural. Já o processo 

sociocultural, por sua vez, está associado a sistemas de valores sociais, políticos e 

culturais. 

Com as rupturas causadas pela gradativa ocupação, ocorrem mudanças 

ecológicas e sociais, concomitantemente, afetando, de maneira diferenciada, as 

estruturas de classes sociais. É o que podemos perceber na repartição dos espaços 

nas grandes cidades, ocorrendo uma segregação do espaço urbano, diante desse 
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quadro: “a principal explicação para as perdas na qualidade de vida urbana tem por 

base a degradação do ambiente, formado basicamente por espaço e recursos 

naturais privatizados. O espaço é capital” (COSTA, 1988, p.197/198). 

A ausência de ordenamento dos usos e maneiras de ocupação do litoral 

logo se fez sentir na forma dos mais diversos impactos socioambientais: a 

exploração excessiva de alguns recursos pesqueiros levou ao colapso nas pescarias 

industriais, com algumas conseqüências para a cadeia biológica costeira; o aumento 

das áreas urbanizadas sem saneamento básico promove a constituição de resíduos 

sólidos e efluentes, despejados no ambiente, principalmente nos recursos hídricos; a 

ocupação desordenada e a especulação imobiliária muda a feição paisagística 

litorânea e compromete a sustentabilidade ecológica de muitos ecossistemas, 

ameaçando a qualidade de vida da população costeira e a continuidade da própria 

atividade turística (AQUASIS, 2003). 

Essa realidade do espaço urbano é representativa de um momento 

histórico dos acontecimentos sociais e ecológicos e, juntos, modificam 

permanentemente o espaço em foco. Então, para Coelho (2001, p.27), 

A urbanização e a emergência dos problemas ambientais urbanos obrigam 
os estudiosos dos impactos ambientais a considerar os pesos variados da 
localização, distância, topografia, características geológicas, morfológicas, 
distribuição da terra, crescimento populacional, estruturação social do 
espaço urbano e processo de seletividade suburbana ou segregação 
espacial.  

O meio físico e biológico é degradado à proporção que a 
concentração populacional aumenta e se desenvolve. O problema consiste, 
muitas vezes, no fato de que o desenvolvimento não acompanha a variável 
sustentável: 

A sustentabilidade de um meio urbano deve ser vista sob dois aspectos. O 
primeiro, diz respeito à proteção e restauração das características e 
processos biológicos remanescentes dentro da própria comunidade 
urbana. O segundo, refere-se ao impacto das cidades nos recursos 
terrestres, aquáticos e atmosféricos da biosfera, com os quais ela se 
mantém e nos quais ela causa efeitos nocivos (MOTA, 2003, p. 22). 

Os impactos ambientais promovidos pelas aglomerações urbanas são 

produto e processo de transformações dinâmicas e recíprocas da natureza e da 

sociedade: 

 As forças de concentração urbana já ultrapassam as capacidades física e 
social de absorção das mega-cidades. Este processo tem exteriorizado 
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custos sociais e ecológicos na forma de saturação dos níveis de poluição 
do ar, da água e sonora. Ultimamente, tem degradado os mecanismos 
ecológicos básicos que asseguram a produtividade sustentável dos 
recursos naturais e das bases sociais para uma gestão democrática do 
processo produtivo pelas comunidades. O processo de metropolização tem 
gerado um déficit de crescimento dos serviços públicos. Isso tem 
conduzido à degradação da qualidade de vida da população, à pressão 
social, ao aumento do custo ecológico e aos elevados preços dos insumos 
do desenvolvimento (MOTA, 2003, p. 19). 

 

O processo histórico de ocupação e transformação do espaço geográfico 

do litoral cearense e de Fortaleza, ao longo das últimas décadas, ocorre de forma 

degradadora: 

Nos últimos vinte anos, a especulação imobiliária, a abertura de novas 
estradas, o desenvolvimento do turismo, como uma atividade econômica 
convencional, unidos ao crescimento desmesurado dos núcleos 
populacionais litorâneos, têm causado sérios impactos sócioambientais  ao 
meio, trazendo à paisagem natural intensos processos de artificialização 
(SILVA, 1998, p.01). 
 

O aumento do desgaste ambiental, com a urbanização crescente e a 

conseqüente demanda por terra na zona costeira, trazem desmatamentos e aterros 

(AFONSO, 1998), como o caso do aterro da praia de Iracema.  

Os efeitos como salinização do lençol freático, erosão de praia, redução 

do gradiente de escoamento das águas pluviais e de esgotos, entre outros, são 

amplamente discutidos na literatura, mas precisam ser lembrados, pois os interesses 

imediatos quase sempre sobrepujam o bom senso. Impactos são originados por 

obras ou atividades onde não se faz o levantamento das conseqüências que 

poderão trazer para o frágil ambiente costeiro:  

Em geral, por causa do seu estado interfácio, as paisagens litorâneas são 
constituídas por geoecossistemas muito frágeis e vulneráveis (...). A 
instabilidade ecológica faz com que os ecossistemas litorâneos tenham 
uma reduzida capacidade de resistência aos impactos ambientais 
resultantes das atividades sócio-econômicas. (SILVA, 1998, p.29) 

 

Mais adiante, Edson da Silva (1998) diz que “a ocupação indevida de 

terrenos em faixas de praia e pós-praia, campo de dunas, promontórios e 

manguezais, modificou áreas naturais do litoral, tornando-as mais frágeis 

ecologicamente” (p. 38). 
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Com o aumento da concentração demográfica, tendo como conseqüência 

a construção de empreendimentos e a realização de obras nessas áreas, eleva-se a 

probabilidade de impactos ambientais. 

Em Fortaleza residem, de acordo com os dados do Censo 2000, cerca de 

2,14 milhões de habitantes, correspondendo a quase 29% de toda a população do 

Estado do Ceará (7,42 milhões de habitantes) e aproximadamente 60% da 

população da zona costeira (3,65 milhões de habitantes), como se pode perceber na 

tabela abaixo: 

 
Tabela 03 – Área, população residente e densidade demográfica do Município de 

Fortaleza no ano de 2000. 
                   

Área (km2) População total (hab) População em relação 
à zona costeira (%) 

Densidade 
demográfica (hab/km2)

313,80 2.138.234,00 58,56 6.814,00 

 Fonte: IBGE, 2001 

O expressivo aumento demográfico da cidade, de acordo com o último 

censo (2000), ocorre paralelo às taxas elevadas de urbanização, que a qualificam 

como um crescimento já sob a forma urbana, fenômeno mais acentuado quando se 

observa a faixa litorânea, em razão do aumento, nas últimas décadas, do turismo e 

do lazer. 

Fazendo-se uma comparação com dados do Censo 1991 e 2000, 

percebe-se aumento considerável da taxa de urbanização (tabela 04), com isso, 

maiores impactos que causarão danos ao ambiente costeiro:  

 
Tabela 04 – Taxa de crescimento e de urbanização do Município de Fortaleza 

(1996/2000) 
 

Taxa média geométrica de 
incremento anual (%) 1996/2000 

  População residente (2000) 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Taxa de 
urbanização 

2000 (%) 

2,13 2,13 - 2.141402 2.141402 - 100,00 

Dados: IBGE, 2000 
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No caso de Fortaleza, o desenvolvimento econômico com suas 

construções civis – como ruas, estradas, edifícios e loteamentos – transformam a 

geometria da zona costeira, provocando a remoção parcial ou total dos seus 

recursos naturais: 

Fortaleza caracteriza-se por ser uma grande metrópole, sendo muito 
desenvolvidos todos os seus setores produtivos. Percebe-se em todo o 
conjunto paisagístico da Região Metropolitana um elevado índice de 
artificialização paisagística. Poucas áreas do litoral, como alguns 
manguezais e dunas ainda conservam traços de suas condições 
ambientais originais (SILVA, 1998, p.82). 
 

A ocupação altera, significativamente, a dinâmica ambiental em 

determinadas áreas, como o aterro realizado pela Prefeitura de Fortaleza, na praia 

de Iracema. Além disso, a impermeabilização dos terrenos localizados na planície 

litorânea atinge as áreas responsáveis pela recarga, comprometendo a 

potencialidade do principal aqüífero da região. 

Quanto à impermeabilização do solo, podem-se oferecer como exemplos 

os edifícios construídos no litoral da praia do Mucuripe (figura 11), a partir do final do 

calçadão da avenida Beira-Mar. 
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Figura 11 – Edifício sendo construído na Praia do 
Mucuripe. 
Fonte: Juliana de Melo (1999). 

Na urbanização acelerada do litoral da praia do Mucuripe, com a 

construção de grandes prédios, cuja verticalização interfere na circulação dos 

ventos, a execução de edificações resultou na impermeabilização do solo, com 

sérios impactos ambientais, tais como o aumento do escoamento superficial da água 

e a redução da recarga dos aqüíferos (rebaixamento do lençol freático), com 

prejuízos de ordem econômica e social, além da paisagística. 

Cinco edificações, turísticas e residenciais, erguidas no final da década de 

1990, na praia do Mucuripe, têm, duas das quais situadas no final da avenida   

Beira-Mar e as outras, na avenida Abolição. Os empreendimentos são: Iate Plaza 

(flat); Ancoradouro (edifício residencial); Yacht Coast (flat); Costa Marina (edifício 

residencial); e o Porto Jangada (flat). 

Os prédios foram edificados em faixa praial, não tendo sido concedidas 

licenças ambientais nem realizados estudos de impacto ambiental no entorno das 

construções.  

Com relação ao licenciamento ambiental das obras, a única licença 

concedida foi a de Instalação (LI) dada pela SEMACE – Superintendência do Meio 

Ambiente do Estado do Ceará, para a construção de um muro protetor do avanço 

das ondas, à frente de um dos empreendimentos, adentrando, assim, o mar (Figura 

12).  

                                                                          



 

 

52

 
 
Figura 12 – Localização da piscina do edifício residencial  Ancoradouro, na 
praia do Mucuripe 
Fonte: Juliana de Melo (2001) 
 

Observa-se claramente uma falha na atuação dos agentes públicos: 

Textos legais não têm impedido que ditos agentes continuem 
desrespeitando a lei com suas estratégias e práticas particulares, 
modelando o espaço urbano. (COSTA, 1988, p.62) 

A ausência do Poder Público apresenta-se a partir do momento em que o 

órgão ambiental responsável pela concessão da licença ambiental, no caso a 

SEMACE, competente para executar a Política Estadual do Meio Ambiente, não 

exigiu os estudos de impactos ambientais para, a partir daí, conceder a licença 

prévia e outras licenças necessárias. 

Além dos paredões construídos para a proteção das obras, foram feitos 

aterros com elevação de plano, com o intuito de aumentar a área dos terrenos dos 

condomínios em direção à praia, em detrimento do acesso das pessoas aos bens 

públicos: a praia e o mar. 

Percebe-se, com efeito, que nem sempre há uma preocupação de 

efetuarem-se construções compondo a paisagem, procurando harmonizar a 

vegetação natural com as edificações, fazer estudos sobre impactos ambientais e a 

realização do processo de licenciamento ambiental na zona costeira de Fortaleza: 

Tais áreas, pelo nível elevado de preservação de seus ecossistemas, vão 
constituir-se nas de maior relevância para o planejamento ambiental 
preventivo. Muitas delas já se encontram na atualidade amparadas por 
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instrumentos jurídicos que impedem uso predatório, porém a fiscalização 
efetiva destes sítios ainda é altamente deficiente, o que leva a muitas 
transgressões da legislação. Aqui, é a exploração turística o vetor de 
ocupação básico que deve ser disciplinado (MORAES, 1999, p.112). 

 

A construção de prédios (figura 13), tanto para moradia como segunda 

residência, produz um cenário em que se revela uma Fortaleza cada vez mais 

voltada para o setor turístico, sendo o litoral seu principal atrativo e, 

conseqüentemente, o mais degradado. 

 
 
Figura 13 – Prédios erguidos em faixa praial, Mucuripe. 
Fonte: Juliana de Melo (agosto/2003) 
 

Construções de prédio altos, criando barreiras em locais onde se pode 

desfrutar de uma vista, são comuns em cidades onde não há uma preocupação com 

estes aspectos, como Fortaleza.  Áreas de grande valor ecológico ou paisagístico 

são gradativamente ocupadas, transformando locais de muita beleza em densas 

áreas urbanas.  

Sob o ponto de vista ecológico, além da não-observância da legislação 

ambiental, este processo de ocupação desordenada é responsável pela carência de 

paisagens que proporcionem ao homem das cidades um bem-estar mental e social, 

próprios do lazer contemplativo.   

No caso dos prédios erguidos na praia do Mucuripe, percebem-se não 

apenas interferências ambientais negativas, mas impactos sociais, pois esses 
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empreendimentos impactaram principalmente os pescadores daquela região que, 

com o passar do tempo, diminuíram, em razão da escassez de espaço para ancorar 

suas embarcações: 

A preservação dos recursos naturais, através da legislação de 
zoneamento, e o preço da terra nas áreas de maior potencial paisagístico e 
de clima mais agradável segregam ainda mais os diversos segmentos da 
sociedade. A população mais pobre, formada de pescadores, favelados 
(...), vai sendo expulsa destas zonas para dar lugar às chamadas classes 
médias, através da venda da posse ou da propriedade da casa ou pela 
política de desfavelamento adotada pela Prefeitura (COSTA, 1988, p. 106). 

Como se observa, além dos problemas ambientais provocados pelo 

acelerada e indiscriminada ocupação do litoral de Fortaleza, há o aspecto social, 

pois a população de baixa renda é obrigada a se transferir para outro local, muitas 

vezes sem uma infra-estrutura adequada, como por exemplo, vias de acesso, meios 

de transporte e saneamento básico.  

O fenômeno da verticalização do litoral de Fortaleza, pois, com a 

construção de grandes edifícios, é observado, claramente, nos bairros das praias de 

Iracema, Meireles e Mucuripe: 

Estudando as alterações climáticas na Região Metropolitana de Fortaleza, 
constataram um decréscimo na velocidade média do vento, da ordem de 
50%, entre 1974 e 1995, de julho a dezembro, na cidade de Fortaleza, e 
concluíram que o principal fator para essa redução deve residir no uso 
indiscriminado do solo urbano, em termos de uma crescente verticalização, 
forçada pela especulação imobiliária, especialmente na orla marítima e 
outros bairros, cuja massa de construções verticalizadas funciona como um 
barramento artificial aos ventos (MOTA, 2003, p. 34, apud XAVIER & 
XAVIER). 

Os prédios modificam a topografia inicial do solo, a circulação e a velocidade 

do vento.  Prédios altos em filas, uns frente aos outros, produzem o efeito de 

“encanamento” do ar, de sorte que edificações de grande altura mudam o fluxo do ar 

(MOTA, 2003). 

Para Mota (2003), além dos impactos observados na zona costeira de 

Fortaleza, como poluição de aqüíferos, impermeabilização do solo, desmatamento, 

aterros, observa-se a poluição visual, 

A ocupação desordenada de uma área pode resultar na desfiguração da 
paisagem, constituindo a poluição visual. Normalmente, as alterações 
estéticas do meio ambiente influem sobre o bem-estar das pessoas, pela 
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forma agressiva como ocorrem, podendo, portanto, serem entendidas 
como uma modalidade de poluição. A ocupação desordenada de áreas de 
vegetação densa, por construções, além de outros efeitos negativos já 
comentados, causa alterações na paisagem, podendo destruir, total ou 
parcialmente, locais de grande beleza (2003, p. 96). 

A necessidade de prever os impactos ambientais na zona costeira, 

resultado dos seus usos diversos, com uma variedade de atividades e 

empreendimentos, deve servir de base para a adoção de medidas de proteção do 

meio ambiente e de um adequado planejamento de uso e ocupação dessa área.  

Moraes (1999, p. 68) ensina que essas: 

atividades vinculam-se à existência de recursos naturais específicos, como 
a beleza cênica para o turismo, a existência de matéria-primas ou outros 
insumos para a indústria, e a posição para os portos. A raridade relativa de 
algum desses recursos acaba atuando como atrativos absolutos de certas 
localidades (a vocação portuária pode ser posta como um exemplo 
clássico). Isto acarreta velocidades de implementação e níveis de impacto 
locais consideráveis, fazendo destas situações áreas prioritárias para o 
planejamento. 

 

No planejamento das obras na zona costeira de Fortaleza, o Estado e a 

Prefeitura devem ter a preocupação de antecedê-lo de instrumentos capazes de 

evitar maiores danos ao litoral, como o uso do licenciamento ambiental; e não o 

contrário, com o Poder Público atuando contra a preservação do meio ambiente, ao 

ser ele o responsável pela realização de obras, como o aterro hidráulico da praia de 

Iracema, e também no momento em que não exige estudos de impactos ambientais 

nem licenças, deixando também de fiscalizar os empreendimentos da orla marítima 

de Fortaleza. 

O licenciamento ambiental surge como um instrumento para o Poder 

Público, mediante estudos ambientais, analisar se a obra, atividade ou 

empreendimento não é acompanhado de custos ecológicos significantes que afetem 

consideravelmente a dinâmica ambiental da zona costeira. 

Diante dos impactos observados com a ocupação da zona costeira, pode-

se constatar que Fortaleza foi se expandindo à margem de normas legais, 

ignorando-as totalmente ou utilizando a legislação de acordo com os interesses dos 

agentes que intervinham na produção do espaço (COSTA, 1988, p. 61). Desta 
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forma, entende-se ser importante elencar, juntamente com o licenciamento 

ambiental, as principais normas jurídicas que tratam da organização do espaço 

urbano-litorâneo. 

A partir daí, se adentra o estudo de caso, o aterro hidráulico da praia de 

Iracema, onde se percebe um descaso dos agentes públicos diante de obra na zona 

costeira da cidade. A Prefeitura de Fortaleza, realizadora do aterro, e os órgãos 

públicos responsáveis pela concessão das licenças ambientais não obedecem aos 

mandamentos legais que levam em consideração o litoral como área de uso 

especial, onde se deve ter um ordenamento sustentável, devendo a licença 

ambiental ser previamente exigida, e sem a qual a obra não pode ser realizada, pois 

estará ao arrepio da lei. 
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3 A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DO ESPAÇO URBANO-LITORÂNEO E O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Como foi abordado em passagem anterior deste escrito, o aumento do 

interesse pela zona costeira com o veraneio, o lazer e o turismo, originou a 

necessidade de estabelecer uma variedade de normas e instrumentos para 

regulamentar seu uso e ocupação, o que evidencia seu imenso valor estratégico. 

O capítulo, ao versar sobre a legislação ambiental referente ao espaço 

urbano-litorâneo e, mais detalhadamente, das normas a respeito do licenciamento 

ambiental, tem como intuito possibilitar melhor entendimento da realização do aterro 

da praia de Iracema e da atuação do Poder Público na obra.  

 

3.1 A legislação ambiental do espaço urbano-litorâneo 

Atualmente, a legislação que regulamenta o ambiente urbano-litorâneo é 

muito ampla, sendo alvo de análise as principais: a Constituição Federal de 1988, a 

Lei Nacional de Política Ambiental, a lei que trata do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro, o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor da Cidade de 

Fortaleza, além das resoluções do CONAMA que tratam do licenciamento ambiental, 

buscando-se, mediante o conjunto de técnicas, regras e instrumentos jurídicos 

sistematizados, melhor funcionalidade e adequação do comportamento humano aos 

espaços costeiros habitáveis.  

A abordagem da legislação ambiental, nos subitens seguintes, é 

importante, pois possibilita mostrar os instrumentos que regulamentam o espaço 

urbano-litorâneo, servindo de embasamento para compreensão do processo de 

licenciamento ambiental, como as Constituições, Federal e Estadual, as leis federais, 

estaduais e municipais, e os decretos que as regulamentam, além de resoluções e 

outras normas essenciais para o ordenamento urbano do litoral de Fortaleza. 

 



 

 

58

3.1.1  A Constituição Federal de 1988 e a Constituição Estadual do Ceará 

A Constituição política do Brasil, ainda no Império, tal como a primeira 

Carta republicana, não previa restrições ao direito de propriedade, exatamente 

porque reconhecia e garantia a propriedade em toda a sua plenitude.  O próprio 

conceito de propriedade, como função social, introduzido pela Constituição de 1934, 

é o grande marco divisor do Direito em matéria urbanística, eis que, a partir de 

então, a propriedade se sujeita às limitações da lei impostas ao particular em 

benefício do bem comum. Desde então, poder-se-á dizer que começa a se delinear 

o verdadeiro direito do urbanismo, porquanto, mediante as limitações urbanísticas, 

de variadas ordens, esse direito começa a ter alguma coerência e as normas 

começam a conter uma preocupação verdadeiramente urbanística. (MUKAI, 2002, 

p. 40) 

Promulgada no dia 05 de outubro de 1988, a Constituição Federal 

discorre amplamente sobre a matéria ambiental, tendo no seu texto um capítulo 

dedicado à proteção e defesa do meio ambiente, como condição de melhor 

qualidade de vida para a população. Tão importante, porém, quanto a existência 

desse capítulo, é o fato de o meio ambiente estar contemplado como bem de 

inegável função social ao longo de todo o Texto constitucional, inserindo, desta 

forma, a variável ambiental nas áreas mais diversas da vida nacional.  

A Carta Maior contemplou, no inciso XXIII do art. 5º, a regra pela qual “a 

propriedade atenderá a sua função social”. No art. 170 contemplou a “função social 

da propriedade” como um dos princípios fundamentais da Ordem Econômica. O art. 

182, no seu parágrafo segundo, pela primeira vez na história constitucional 

brasileira, veio concretizar o princípio nestes termos: “a propriedade urbana cumpre 

sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor”.   

A propriedade só se justifica se utilizada com respeito ao meio ambiente, 

como estabelece o art. 1.228, § 1º, do Código Civil Brasileiro:  

 
Art. 1.228 
§ 1º O Direito de propriedade deve ser exercido em consonância com 
as finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a 
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas.  (Código Civil Brasileiro) 
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Além de prever o ordenamento urbano, o caput do art. 225 da Lei Maior, 

pela primeira vez deu ênfase à importância do meio ambiente ao estabelecer que 

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

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, tanto ao Poder Público 

quanto à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo, visando às presentes e 

futuras gerações: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
 

Desta forma, juntando o que a Constituição estabelece à função social da 

propriedade e ao direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, conclui-se que o 

ordenamento da cidade deve seguir a variável sustentável para garantir a todos os 

moradores uma qualidade de vida melhor, sendo obrigação do Poder Público e da 

coletividade assegurar a proteção do meio ambiente. 

De acordo com o art. 21, inciso XX, da Constituição Federal de 1988, 

compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, incluindo 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos.  

Com relação ao art. 23, explicita que é competência comum da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas, e preservar as florestas, a fauna e a flora e 

promovendo programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento. 

Ainda sobre os entes da administração pública, o art. 24 estabelece que a 

competência para legislar será concorrente sobre direito urbanístico, florestas, caça, 

pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e controle da poluição (incisos I e VI) 

Numa visão de conjunto, o texto constitucional apresenta ótica claramente 
descentralizadora, na qual se transfere grande parte das ações estatais 
para a órbita do poder municipal, deixando com a União apenas a 
proposição genérica das políticas públicas e, em vários casos, a supervisão 
dos programas (MORAES, 1999, p. 83). 
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A Carta Política de 1988 regulamenta, ainda, a competência dos 

municípios sobre a matéria: deve suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber; promover o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

e promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observadas a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

Além da Lei Magna de 1988, as Constituições estaduais prevêem em 

seus textos artigos referentes à proteção ambiental, e também ao licenciamento 

ambiental: 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os Estados Membros 
também promulgaram, em 1989, as suas próprias Constituições Estaduais. 
Todas elas, evidentemente, incluíram dispositivos relativos à proteção 
ambiental. Algumas, acertadamente elevaram ao nível constitucional o 
licenciamento ambiental (OLIVEIRA, 1999, p.12). 
 
 

A Constituição do Ceará, promulgada em 05 de outubro de 1989 
contemplou em seu extenso art. 259 a proteção do meio ambiente: 

 
 Art. 259. O meio ambiente equilibrado e uma sadia qualidade de vida são 
direitos inalienáveis do povo, impondo-se ao Estado e à comunidade o 
dever de preservá-los e defendê-los. 
Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desses direitos, cabe ao 
Poder Público, nos termos da lei estadual: 
I - manter um órgão próprio destinado ao estudo, controle e planejamento 
da utilização do meio ambiente; 
II - manter o Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA; 
III - delimitar, em todo o território do Estado, zonas específicas para 
desapropriação, segundo critérios de preservação ambiental e organizados 
de acordo com um plano geral de proteção ao meio ambiente; 
IV - estabelecer, dentro do planejamento geral de proteção do meio 
ambiente, áreas especificamente protegidas, criando, através de lei, 
parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, 
implantando-os e mantendo-os com os serviços públicos indispensáveis às 
suas finalidades; 
V - delimitar zonas industriais do território estadual para a instalação de 
parques fabris, estabelecendo-os mediante legislação ordinária, vedada a 
concessão de subsídios ou incentivos de qualquer espécie, para a 
instalação de novas indústrias fora dessas áreas; 
VI - conservar os ecossistemas existentes nos seus limites territoriais, 
caracterizados pelo estágio de equilíbrio atingido entre as condições físico-
naturais e os seres vivos, com o fim de evitar a ruptura desse equilíbrio; 
VII - adotar nas ações de planejamento uma visão integrada dos elementos 
que compõem a base física do espaço; 
VIII - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas concomitantemente com 
a União e os Municípios, de forma a garantir a conservação da natureza, 
em consonância com as condições de habitabilidade humana; 
IX - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 
Estado e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 
material genético, no âmbito estadual e municipal; 
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X - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida e o meio 
ambiente; 
XI - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade, fiscalizando a extração, 
captura, produção, transporte, comercialização e consumo de seus 
espécimes e subprodutos; 
XII - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 
XIII - fomentar o florestamento e o reflorestamento nas áreas críticas em 
processo de degradação ambiental, bem como em todo o território 
estadual; 
XIV - controlar, pelos órgãos estaduais e municipais, os defensivos 
agrícolas, o que se fará apenas mediante receita agronômica; 
XV - definir as áreas destinadas a reservas florestais, criando condições de 
manutenção, fiscalização, reflorestamento e investimento em pesquisas, 
sobretudo na Chapada do Araripe; 
XVI - proibir, no território do Estado, a estocagem, a circulação e o livre 
comércio de alimentos ou insumos contaminados por acidentes graves de 
qualquer natureza, ocorridos fora do Estado; 
XVII - implantar delegacias policiais especializadas na prevenção e 
combate aos crimes ambientais; 
XVIII - desenvolver estudos e estimular projetos, visando à utilização de 
fontes naturais de energia e à substituição de combustíveis atualmente 
utilizados em indústrias e veículos por outros menos poluentes; 
XIX - embargar a instalação de reatores nucleares, com exceção daqueles 
destinados exclusivamente à pesquisa científica e ao uso terapêutico, cuja 
localização e especificação serão definidas em lei; 
XX - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; 
XXI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de 
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, 
autorizadas pela União, ouvidos os Municípios. 

Com relação à zona costeira cearense, de acordo com o art. 24, “incumbe 

ao Estado e aos seus Municípios costeiros manter, cada um em sua esfera 

organizacional, órgão especializado, sintonizado com as diretrizes federais, 

promovendo a elaboração de plano, a ser convertido em lei, e velar por sua 

execução”. Além disso, determina que: 

 Art. 23. As praias são bens públicos de uso comum, inalienáveis e 
destinadas perenemente à utilidade geral dos seus habitantes, cabendo ao 
Estado e a seus Municípios costeiros compartilharem das 
responsabilidades de promover a sua defesa e impedir, na forma da lei 
estadual, toda obra humana que as possam desnaturar, prejudicando as 
suas finalidades essenciais, na expressão de seu patrimônio natural, 
histórico, étnico e cultural, incluindo, nas áreas de praias: 
I - recursos naturais, renováveis ou não-renováveis; 
II - recifes, parcéis e bancos de algas; 
III - restingas e dunas; 
IV - florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas; 
V - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades de 
preservação permanente; 
VI - promontórios, costões e grutas marinhas; 
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VII - sistemas fluviais, estuários e lagunas, baías e enseadas; 
VIII - monumentos que integram o patrimônio natural, histórico, 
paleontológico, espeleológico, étnico, cultural e paisagístico. 
Parágrafo único. Entende-se por praia a área coberta e descoberta 
periodicamente pelas águas marítimas, fluviais e lacustres, acrescidas da 
faixa de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e 
pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural ou outro 
ecossistema, ficando garantida uma faixa livre, com largura mínima de 
trinta e três metros, entre a linha da maré máxima local e o primeiro 
logradouro público ou imóvel particular decorrente de loteamento aprovado 
pelo Poder Executivo Municipal e registrado no Registro de Imóveis do 
respectivo Município, nos termos da lei. 
 
 

A respeito da Constituição do Estado do Ceará, é importante salientar, 

mesmo que seu texto não trate diretamente do licenciamento ambiental, ela 

salvaguarda os casos de obras ou atividades que possam causar degradação 

ambiental, exigindo deles o Estudo de Impacto Ambiental, devendo este ser 

apreciado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, para posterior 

publicação do resultado por meio de Resolução do referido Colegiado: 

 

 

Art. 264. Qualquer obra ou atividade pública ou privada, para as quais a 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, exigir Estudo de 
Impacto Ambiental, deverá ter o parecer técnico apreciado pelo Conselho 
Estadual do Meio Ambiente – COEMA, com a publicação da resolução, 
aprovada ou não, publicada no Diário Oficial do Estado. 
§ 1º A lei estabelecerá os tipos de obra ou atividades que podem ser 
potencialmente causadoras de significante degradação do meio ambiente 
e/ou que comportem risco à vida e à qualidade de vida, e disporá sobre o 
Conselho Estadual do Meio Ambiente, órgão subordinado diretamente ao 
governador do Estado, em que é garantida a participação da comunidade 
através das entidades representativas de classe de profissionais de nível 
superior das áreas de engenharia, arquitetura, agronomia, biologia, 
medicina e direito. 
§ 2º Só será licitada, aprovada ou executada a obra ou atividade, cujo 
relatório conclusivo do estudo prévio de que trata o caput deste artigo, 
apreciado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, for favorável a 
licitação, aprovação ou execução. 

 

A lei estadual n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987, estabeleceu a 

Política Estadual do Meio Ambiente, sendo a SEMACE o seu órgão ambiental 

executor, responsável, dentre outras competências no âmbito do estado, pela 

emissão das licenças ambientais. 

No âmbito do Estado do Ceará, é competência do COEMA estabelecer 

as regras referentes ao licenciamento ambiental, por meio da Resolução nº 

08/2004, como se verá mais adiante. 
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3.1.2 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 

O conceito de meio ambiente foi dado pela lei federal nº. 6.938, de 31 de 

outubro de 1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, instituída 

com o intuito de preservar e restaurar os recursos ambientais com vistas à sua 

utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do 

ambiente ecológico propício à vida. 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas. 
 

Seus princípios são: 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; 

racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; planejamento e 

fiscalização do uso dos recursos ambientais; proteção dos ecossistemas, com a 

preservação de áreas representativas; controle e zoneamento das atividades 

potencial ou efetivamente poluidoras; incentivos ao estudo e à pesquisa de 

tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; 

acompanhamento do estado da qualidade ambiental; recuperação de áreas 

degradadas; proteção de áreas ameaçadas de degradação, e educação ambiental a 

todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 

capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.  

De acordo com o art. 6º da Lei Federal nº 6.938/81: 

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado:  
I - Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 
com a função de assistir o Presidente da República na formulação de 
diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente;  
II - Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do 
Ministério do Interior, à qual cabe promover, disciplinar e avaliar a 
implantação da Política Nacional do Meio Ambiente;  
III - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da Administração 
Pública Federal, direta ou indireta, bem como as fundações instituídas pelo 
Poder Público, cujas entidades estejam, total ou parcialmente, associadas 
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às de preservação da qualidade ambiental ou de disciplinamento do uso de 
recursos ambientais;  
IV - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis 
pela execução de programas e projetos e de controle e fiscalização das 
atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental;  
V - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas áreas de 
jurisdição.  

O SISNAMA é representado por todos os órgãos, que direta ou 

indiretamente, tratam da Política Ambiental do Brasil, tanto no plano federal, quanto 

nos patamares estaduais, municipais e distrital. Representa também a articulação 

dos órgãos ambientais existentes e atuantes em todas as esferas da Administração 

Pública. 

Atualmente um dos maiores entraves com relação à política ambiental do 

País diz respeito à falta de entendimento quanto a competência para tratar dos 

assuntos ambientais no Território nacional, sendo o principal deles a competência 

dos órgãos executores do processo do licenciamento ambiental. Assim, para Jatobá 

(2004, p.45) “o SISNAMA não possui a capilaridade que precisaria ter para colocar a 

questão ambiental como transversal na formulação e implementação das políticas 

públicas”, e continuando, diz que “a institucionalização da transversalidade requer 

que a concepção sistêmica da política ambiental não fique apenas no papel, mas 

que se traduza efetivamente em uma prática diária para todos os setores de um 

mesmo nível de governo”.  

Dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, está o 

licenciamento ambiental: 

O licenciamento ambiental somente foi tornado obrigatório e uniforme em 
todo o território nacional, pela Lei nº 6.938, de 31.08.1981, que instituiu a 
Política Nacional do Meio Ambiente e sua regulamentação pelo Decreto nº 
88.351, de 1.6.1983 (posteriormente substituído pelo Decreto nº 99.274, de 
6.6.1990) (OLIVEIRA, 1999, p.15). 

Como estabelece o art. 10: 

Art 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, 
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 
prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do 
SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 
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É por seu intermédio que o Poder Público avalia o impacto de certa 

atividade, condicionando sua realização às exigências de proteção socioambiental. 

O órgão ambiental, portanto, cerca-se de cuidados quando da apreciação da 

possibilidade de outorga de uma licença ambiental, a qual demonstra seu 

convencimento de que o interessado está capacitado a realizar determinada 

atividade (MOREIRA; GUIMARÃES, 2004). 

Por essa lei, foi criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

incluindo entre suas competências o estabelecimento de normas e critérios para o 

licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, mediante 

resoluções. 

3.1.3  Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

Afora a ratificação de várias convenções internacionais que impõem 

normas de atuação na matéria, o Direito brasileiro contempla uma rica legislação e 

jurisprudência na área ambiental, e para a zona costeira em particular: 

Vigoram no país legislação específicas disciplinando o uso do solo em 
vários tipos de ambientes litorâneos (manguezais, florestas, restingas, 
etc.), também existem leis organizando as atividades setoriais (pesca, 
extração de petróleo, turismo, etc.) e a implementação de áreas protegidas 
na zona costeira. Isto no plano federal, sem mencionar as legislações no 
âmbito estadual e no municipal. O número de unidades de conservação 
criadas pelo governo, na zona costeira, também serve de indicador da 
importância atribuída a esta região no planejamento estratégico nacional  
(MORAES, 1999, p.105). 
 

O Plano de Gerenciamento Costeiro, estabelecido pela Lei nº. 7.661, de 

16 de maio de 1988, interfere no ambiente urbano, dado que a zona costeira do País 

constitui a faixa de urbanização mais antiga, e, de acordo com Silva (2002), é onde 

se acha a maioria dos elementos portadores de referência – à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, assim como os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. É também na zona costeira que se encontram 

áreas e locais de interesse turístico, recreação e lazer, que requerem ordenação 

especial em harmonia com a Lei federal nº. 6.513, de 1977, que dispõe sobre a 

criação de áreas especiais, de locais de interesse turístico e de inventário com 

finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural. 
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Para Mota (2003, p. 263), este plano deverá prever o zoneamento de usos 

e atividades na zona costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre 

outros, dos seguintes bens: 

• recursos naturais, renováveis e não-renováveis; recifes, parcéis e bancos 
de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e 
lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios; costões, grutas 
marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas manguezais e pradarias 
submersas; 
• sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de 
preservação permanente; 
• monumentos que integram o patrimônio natural, histórico, paleontológico, 
espeleológico, arqueológico, étnico e paisagístico.  
 

A falta ou descumprimento, mesmo parcial, das condições do licenciamento 

previsto no art. 6º da lei nº 7.661/88 será sancionado com interdição, embargo ou 

demolição, sem prejuízo da cominação de outras penalidades estatuídas em lei. O 

licenciamento dependerá da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, elaborado pelo 

responsável pela atividade: 

Art. 6º. O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo, 
construção, instalações das características naturais da Zona Costeira, 
deverá observar, além do disposto nesta lei, as demais normas específicas 
federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos Planos de 
Gerenciamento Costeiro. 
§ 1º. A falta ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do 
licenciamento previsto neste artigo serão sancionados com interdição, 
embargo ou demolição, sem prejuízo da cominação de outras penalidades 
previstas em lei. 
§ 2º Para o licenciamento, o órgão competente solicitará ao responsável 
pela atividade a elaboração do estudo de impacto ambiental e a 
apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, 
devidamente aprovado, na forma da lei. 
 

Observa-se a lei determinar que empreendimentos e obras realizadas na 

zona costeira que não observam o licenciamento ambiental devem ser interditados, 

embargados ou demolidos. No caso, o aterro hidráulico, construído pela Prefeitura 

de Fortaleza, foi embargado pela Justiça Federal, como se verá no próximo Capítulo. 

De acordo com Machado, ao analisar o não-cumprimento do licenciamento 

ambiental em obras localizadas na orla marítima,  

A Lei 7.661/88 quis fornecer medidas mais energéticas para sustar a 
degradação da Zona Costeira: além da multa de até 100.000 OTNs – 
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Obrigações do Tesouro Nacional, sujeita os infratores a “interdição, 
embargo ou demolição”. O órgão público tem liberdade para escolher uma 
dessas três penalidades administrativas – interditar, embargar ou demolir –  
mas o órgão público não tem liberdade de deixar de aplicar uma dessas 
sanções, quando constatada a infração. Deixando de aplicar a pena 
prevista no at. 6º, § 1º, diante de parcial ou total descumprimento das 
condições da licença, o servidor público (da Administração Pública direta 
ou indireta) comete crime de prevaricação, como prática um ilícito 
administrativo. (MACHADO, 2001, p.838) 
 

No aterro hidráulico da praia de Iracema, onde os órgãos ambientais 

competentes, federal e estadual, IBAMA e SEMACE, respectivamente, não 

realizaram o licenciamento ambiental, e quando a Justiça embargou a obra, não foi 

cobrada a respectiva multa da Prefeitura de Fortaleza. Entende-se que seus 

funcionários, responsáveis pela cobrança das multas, comprovando que atuaram 

para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, poderiam ter respondido pelo crime 

de prevaricação, como consta no Código Penal: 

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 
praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
 

Em continuidade ao texto do PNGC, ao definir o conceito de praia, 

estabelece: é a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da 

faixa subseqüente de material dentrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e 

pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural ou, em sua ausência, 

onde comece um outro ecossistema (Lei 7.661/88, art. 10, § 3º): 

Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo 
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer 
direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de 
segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação 
específica. 
§ 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do 
solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado no 
caput deste artigo. 
§ 2º. A regulamentação desta lei determinará as características e as 
modalidades de acesso que garantam o uso público das praias e do mar. 
§ 3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente 
pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material dentrítico, tal 
como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a 
vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro 
ecossistema. 

Essa caracterização fica, então, definitivamente expressa por força do 

disposto nos §§ 1º e 2° do artigo acima transcrito, onde se define seu regime 
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jurídico, como bens de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, o livre e 

franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os 

trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas 

protegidas por legislação específica. 

Os Estados e Municípios poderão instituir os respectivos planos estaduais 

ou municipais de gerenciamento costeiro, observadas as normas e diretrizes sobre o 

uso do solo, do subsolo e das águas, adequando-as aos Planos de Gerenciamento 

Costeiro Nacional e Estadual, prevalecendo sempre as disposições mais restritivas  

(MOTA, 2003, p. 263). 

Por esta razão, juridicamente, não é permitida a urbanização, ou qualquer 

forma de utilização do solo na zona costeira que impeça ou dificulte o livre e franco 

acesso, ali assegurados.  

A Lei do PNGC foi, atualmente, regulamentada pelo Decreto federal nº 

5.300, de 16 de maio de 2004, dispondo de regras de uso e ocupação da zona 

costeira, estabelecendo critérios da gestão da orla marítima e indicando outras 

providências. 

De acordo com o Decreto federal nº 5.300/2004, 

Art. 6º. São objetivos da gestão da zona costeira: 
I - a promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da 
ocupação dos espaços costeiros, subsidiando e otimizando a aplicação dos 
instrumentos de controle e de gestão da zona costeira; 
II - o estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, 
descentralizada e participativa, das atividades socioeconômicas na zona 
costeira, de modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de sua 
população e a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e 
cultural; 
III - a incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à 
gestão integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as 
com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC; 
IV - o controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação 
ambiental que ameacem a qualidade de vida na zona costeira;  
V - a produção e difusão do conhecimento para o desenvolvimento e 
aprimoramento das ações de gestão da zona costeira. 
 

Ainda, conforme o art. 7º do mesmo decreto, são instrumentos da gestão 

costeira:Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, Plano de Ação Federal 

da Zona Costeira – PAF, Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC, Plano 
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Municipal de Gerenciamento Costeiro – PMGC,  Sistema de Informações do 

Gerenciamento Costeiro – SIGERCO, Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona 

Costeira – SMA, Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC, 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro – ZEEC  e macrodiagnóstico da zona 

costeira: 

Art. 7o  Aplicam-se para a gestão da zona costeira os seguintes 
instrumentos, de forma articulada e integrada: 
I - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC: conjunto de 
diretrizes gerais aplicáveis nas diferentes esferas de governo e escalas de 
atuação, orientando a implementação de políticas, planos e programas 
voltados ao desenvolvimento sustentável da zona costeira; 
II - Plano de Ação Federal da Zona Costeira - PAF: planejamento de ações 
estratégicas para a integração de políticas públicas incidentes na zona 
costeira, buscando responsabilidades compartilhadas de atuação; 
III - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC: implementa a 
Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e 
procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o 
PNGC; 
IV - Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC: implementa a 
Política Municipal de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e 
procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o 
PNGC e o PEGC, devendo observar, ainda, os demais planos de uso e 
ocupação territorial ou outros instrumentos de planejamento municipal; 
V - Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro - SIGERCO: 
componente do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente -
 SINIMA, que integra informações georreferenciadas sobre a zona costeira; 
VI - Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira - SMA: 
estrutura operacional de coleta contínua de dados e informações, para o 
acompanhamento da dinâmica de uso e ocupação da zona costeira e 
avaliação das metas de qualidade socioambiental; 
VII - Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC: 
consolida, periodicamente, os resultados produzidos pelo monitoramento 
ambiental e avalia a eficiência e eficácia das ações da gestão; 
VIII - Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC: orienta o 
processo de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das 
condições de sustentabilidade do desenvolvimento da zona costeira, em 
consonância com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
território nacional, como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, 
licenciamento, fiscalização e gestão; 
IX - macrodiagnóstico da zona costeira: reúne informações, em escala 
nacional, sobre as características físico-naturais e socioeconômicas da 
zona costeira, com a finalidade de orientar ações de preservação, 
conservação, regulamentação e fiscalização dos patrimônios naturais e 
culturais. (grifo nosso) 

Essas atividades devem estar sistematizadas em planos e programas, 

tanto setoriais como integrados, tais como: planos de implantação de unidade de 

conservação, de educação ambiental, de desenvolvimento científico e difusão de 

tecnologia adequadas, de recuperação de áreas degradadas, de investimentos em 

coleta, tratamento e deposição de efluentes sólidos e líquidos, de manejo de 

microbacias, programas de apoio a emergências e acidentes, e de ecoturismo. 
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Percebe-se que, apesar do licenciamento não ser considerado, neste 

decreto, um instrumento da gestão da zona costeira, ele deve permear 

transversalmente todos esses planos, relatórios, sistemas, zoneamentos e 

macrodiagnóstico do litoral e vice versa. 

Estabelece ainda, com relação ao licenciamento ambiental: 

Art. 12.  Ao IBAMA compete: 
IX - conceder o licenciamento ambiental dos empreendimentos ou 
atividades de impacto ambiental de âmbito regional ou nacional incidentes 
na zona costeira, em observância as normas vigentes; 
 
Art. 18.  A instalação de equipamentos e o uso de veículos automotores, 
em dunas móveis, ficarão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental, que 
deverá considerar os efeitos dessas obras ou atividades sobre a dinâmica 
do sistema dunar, bem como à autorização da Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto à 
utilização da área de bem de uso comum do povo. 

A estrutura de planejamento da zona costeira remontada no Brasil visa ao 

desenvolvimento sustentável, e tem como finalidade operar de forma 

descentralizada e participativa, dentro do princípio da cooperação entre a sociedade 

e o Estado e entre os níveis de governo, sendo necessário, ainda, o caráter inter e  

transetorial das relações, e as questões ambientais devem estar inseridas em todas 

as políticas públicas de desenvolvimento do País, especificamente as ocorridas na 

zona costeira. 

Com relação às regras de uso e ocupação da orla marítima, os arts. 33 e 

34 do mesmo decreto expressa que as obras e serviços de interesse público 

somente poderão ser realizados ou implantados em área da orla marítima, quando 

compatíveis com o ZEEC (Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro), analisado 

posteriormente, ou instrumentos outros similares de ordenamento do uso do 

território; e, no caso de áreas não contempladas por plano de intervenção, o órgão 

ambiental requisitará estudos que permitam a caracterização e classificação da orla 

marítima para o licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades.  

O ZEE é um importante instrumento, pois prevê o zoneamento de usos e 

atividades na zona costeira e dá prioridade à conservação e proteção, entre outros, 

dos seguintes bens: recursos naturais, sítios ecológicos de relevância cultural e 

demais unidades naturais de preservação permanente e monitoramento que 
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integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, espeleológico, arqueológico, 

étnico, cultural e paisagístico: 

O ZEE é um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes para o 
uso sustentável do território com base em informações e potencialidades 
naturais e sócio-econômicas, propondo soluções de proteção ambiental, de 
recuperação de áreas degradadas e de alternativas de desenvolvimento 
que consideram a melhoria das condições de vida da população e a 
redução dos riscos de perda de capital natural (BRASIL, MMA, 2004).    

 

Atualmente, está sendo finalizado, no âmbito do Estado do Ceará, o 

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE da zona costeira cearense. Realizado pelo 

Governo do Estado e a Universidade Federal do Ceará – UFC, tem como objetivo 

diagnosticar a situação em que se encontra a zona costeira, tanto nos aspectos 

ambientais quanto os econômicos-sociais, para, a partir daí, prognosticar, antevendo 

as conseqüências dos danos da ocupação da zona costeira do Estado, a fim de, 

então, propor soluções para garantir a sustentabilidade da orla marítima do Ceará.  

Além do desenvolvimento do ZEEC no Estado do Ceará, um dos projetos 

desenvolvidos pelo Governo Federal juntamente com as prefeituras litorâneas 

cearenses, incluindo Fortaleza, é o Projeto Gestão Integrada da Orla Marítima, ou 

apenas, Projeto Orla.  

É uma ação conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio 

da Secretaria de Qualidade Ambiental – SQA e da Secretaria do Patrimônio da 

União - SPU, pertencente ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, a 

SOMA/SEMACE e os órgãos ambientais municipais, no caso de Fortaleza, a 

SEMAM, e tem a finalidade de assistir tecnicamente os municípios e capacitar os 

gestores locais para planejar a ocupação na orla marítima. 

O modelo descentralizado proposto para gestão da orla envolve diretrizes 

e procedimentos de ação compartilhada entre as três esferas governamentais, bem 

como a participação da sociedade civil. A idéia é estimular a implantação de uma 

rede de parcerias, tendo como objetivo comum as intervenções locais, apoiadas no 

planejamento ambiental e territorial e com divisão clara de tarefas entre as partes 

envolvidas. 
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No primeiro semestre de 2005, ocorreu um encontro com o objetivo de 

ampliar a quantidade de municípios participantes desse evento, tendo já Fortaleza 

aderido ao Projeto. A primeira reunião terá como uma de suas finalidades a 

capacitação para discutir a regularização fundiária em áreas do patrimônio da União. 

Neste sentido, o planejamento da urbanização da zona costeira deve ser 

feito de forma coordenada entre os diversos entes administrativos, além do uso do 

procedimento de licenciamento ambiental e da legislação ambiental vigente, assim 

como das convenções e tratados internacionais. 

No caso dos planos estaduais e municipais de gerenciamento costeiro, 

estes serão instituídos por lei, estabelecendo: os princípios, objetivos e diretrizes da 

política de gestão da zona costeira da sua área de atuação; o Sistema da Gestão 

Costeira; os instrumentos da gestão; as infrações e penalidades previstas em lei; os 

mecanismos econômicos que garantam a sua aplicação (art. 8º, Decreto 

5.300/2004). 

Instrumentos, planos da gestão e zoneamentos existem, restando aos 

agentes públicos levarem adiante as regras de ocupação da zona costeira e seus 

critérios de administração que devem, sim, ser obedecidos, e não o contrário, e, 

neste caso, podendo os seus gestores responder pelo não-cumprimento da 

legislação vigente. 

 

3.1.4 Estatuto da Cidade  

A mais recente norma jurídica que trata da política urbana é o Estatuto da 

Cidade, Lei federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece em seu texto 

que o desenvolvimento urbano deve respeitar o meio ambiente, evitando degradá-lo, 

observando, da mesma forma, a função social da propriedade. De acordo com seu 

art. 2º, inciso IV, 

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:  
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do 
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território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente. 

As cidades são o ponto focal do planejamento territorial, tanto pela sua 

importância econômica, político-administrativa e de concentração da população, 

quanto pelos impactos causados por este adensamento e pelos processos 

produtivos que nelas ocorrem. As cidades são os grandes consumidores dos 

recursos naturais, demandando uma área infinitamente maior do que a que ocupam 

em seu entorno para satisfazer suas necessidades de consumo de alimentos, 

energia, matérias-primas para a transformação etc.(AQUASIS, 2003). 

 O Estatuto da Cidade dispõe sobre regras jurídicas que regulamentam 

essas atividades urbanísticas, sendo responsável pela interação entre o Poder 

Público, a população, e a própria cidade, como diz muito bem Moreira (2002, p.30), 

quando trata dos dispositivos desta Lei: 

As normas estabelecidas são de interesse público, destinadas a regular o 
uso da propriedade urbana de modo a que ela seja voltada ao bem-estar 
coletivo, à segurança e ao bem-estar individual das pessoas, além de 
buscar o equilíbrio ambiental. 

Para Mukai (2002, p.202), os pontos mais relevantes desta Lei são: 
 

A concretização do Plano Diretor nos Municípios, tornando eficaz a 
obrigatoriedade constitucional de sua existência em cidades com 
mais de vinte mil habitantes; a fixação das diretrizes gerais previstas 
no art. 182, da CF, para que o Município possa executar sua Política 
de Desenvolvimento Urbano; a criação de novos institutos jurídicos, 
ao lado da regulamentação do § 4º, do art. 182, da CF, (parcelamento 
e edificações compulsórios, IPTU progressivo no tempo e a 
desapropriação com pagamento em títulos); a fixação de sanções 
para o Prefeito e agentes públicos que não tomarem providências de 
sua alçada, inclusive, para o Prefeito, a sanção de improbidade 
administrativa; a instituição de gestão democrática e participativa, da 
cidade, e, finalmente, as alterações na lei da Ação Civil pública para 
possibilitar que o Judiciário torne concretas as obrigações 
urbanísticas, determinadas pela Lei, inclusive em relação à 
elaboração do Plano Diretor. 
 
 

Portanto, é essencial o disciplinamento do planejamento urbano das 

cidades, visando a um ambiente sadio, abrangendo todas as ações humanas 

relacionadas com o uso do solo e por meio do Estatuto da Cidade, regulamentam-

se os instrumentos de política urbana que devem ser aplicados pela União, estados, 
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Distrito Federal e, especialmente pelos municípios, com a elaboração do Plano 

Diretor. 

 

3.1.5 Plano Diretor  

No passado, o planejamento urbano realizou-se considerando, 

principalmente, os aspectos sociais, culturais e econômicos, e admitindo que o 

ambiente físico deveria se adequar às atividades do homem. Considerava-se que os 

recursos naturais podiam ser utilizados e alterados de forma ilimitada, desde que 

fossem atendidas as necessidades básicas dos moradores das cidades:  habitação, 

trabalho, circulação e lazer (MOTA, 2003, p.99). 

Atualmente, sabe-se que o planejamento urbano é essencial para a 

obtenção de uma cidade direcionada ao desenvolvimento sustentável, e é de 

responsabilidade do Poder Público Municipal a política de desenvolvimento urbano, 

de acordo com as diretrizes gerais fixadas em lei, tendo como objetivo: ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes.  

O poder político, sobretudo o local, não atua exclusivamente na produção 
de equipamentos e serviços urbanos, mas também no exercício rotineiro de 
certo poder de polícia sobre edificações e loteamentos. Ele estabelece 
diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano, na forma de planos 
urbanos de caráter mais abrangente, tais como o Plano Diretor Físico, e de 
uso do solo e o de saneamento (COSTA, 1988, p. 53/54). 

Essa competência deve ser exercida com a edição de normas 

disciplinadoras do uso e ocupação do solo, cujo intuito é o de garantir que a 

propriedade urbana cumpra sua função social: 

 A legislação de zoneamento e parcelamento do solo, contém, 
normalmente, dispositivos que visam, de um lado, a segregação de 
atividades que seriam, por natureza, prejudiciais, se 
indiscriminadamente misturadas em determinadas zonas (p. ex.: 
atividade industrial ao lado de residências), e de outro, a 
densificação através de loteamentos, em áreas que por seu interesse 
especial e ecológico devam ser preservadas da urbanização 
intensiva.  (MUKAI, 2002, p.54) 

Assim, o plano diretor é um instrumento normativo que, juntamente com o 

licenciamento ambiental, envolve planejamento com desenvolvimento ordenado, 
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conseqüentemente, mais racional, eficiente e econômico. E tem “o objetivo de 

‘preservar’ no sentido de que é mais correto prevenir os males ao invés de corrigi-los 

a posteriori” (MOTA, 2003, p. 22). 

De acordo com o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é obrigatório para 

cidades: de mais de vinte mil habitantes; integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; onde o Poder Público Municipal pretenda utilizar os 

instrumentos previstos no §4º do art. 182 da Constituição Federal (caso de solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado); integrantes de áreas de 

especial interesse turísticos; ou inseridas na área de influência de empreendimentos 

ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

O plano diretor estabelecido pelo Estatuto da Cidade deve conter: a 

delimitação das áreas urbanas, onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação 

ou utilização compulsória, considerando a existência de infra-estrutura e de 

demanda para utilização e um sistema de acompanhamento e controle: 

Deverá ser complementado e concretizado por diversas leis 
específicas como a de zoneamento, de parcelamento do solo, o 
Código de Edificações, a lei de proteção ambiental e da paisagem 
urbana e opor outros planos (planos parciais de execução, como o de 
renovação urbana, de distritos industriais, de áreas e locais de 
interesses turísticos etc.)  (MUKAI, 2002, p.103). 

A Constituição Federal de 1988 faz referência ao plano diretor:  

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e 
justa indenização em dinheiro.  
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para 
área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 
promova seu adequado aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 
tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de 
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resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

Percebe-se que a Constituição Federal assegura o direito à 
propriedade, desde que este direito seja compatibilizado com a função social 
desta, concluindo que todos podem usufruir plenamente de sua propriedade, 
devendo apenas fazer com que essa propriedade atinja a função social e que 
não cause danos ao meio ambiente: 

Obviamente, a ocupação urbana resultará sempre numa diminuição da 
cobertura vegetal original do solo. No entanto, se as principais 
características ambientais forem consideradas, através de uma utilização 
ordenada do solo, os efeitos sobre o meio ambiente serão minimizados e 
as conseqüências benéficas da vegetação poderão ser aproveitadas em 
favor do homem e de outros seres vivos. (MOTA, 2003, p. 46) 

Mota (2003, p. 283) conclui que uma lei de uso elaborada visando à 

conservação ambiental deve definir o zoneamento da cidade, considerando as 

características do ambiente natural, de forma a proteger áreas tais como: recursos 

hídricos e suas planícies de inundações, encostas, ecossistemas costeiros, áreas de 

recarga de aqüíferos, áreas de amortecimento de cheias, terrenos suscetíveis a 

erosão, locais com vegetação natural ou de valor paisagístico, áreas de importância 

histórico-cultural, entre outras.  

No planejamento minucioso da paisagem, adquire maior importância a 

efetivação de planos diretores municipais, em que se estabeleçam critérios e limites 

de formas de uso e ocupação do solo em uma escala detalhada: 

Destaca-se que os planos diretores devem ser elaborados por equipes 
multidisciplinares que podem receber apoio técnico-científico e legal de 
outras instituições públicas alheias à esfera municipal, a fim de integrá-los 
à política de macrozoneamento (SILVA, 1998, p.223). 

O plano deve ser aprovado por lei municipal, pela Câmara de Vereadores, 

que, além de aprová-lo, estabelece outras importantes lei municipais, tais como: a 

Lei de Uso e Ocupação do Solo (7.987/96); o Código de Obras e Postura (5.530/81) 

e a Lei Orgânica do Município de Fortaleza, que prevê em seus artigos a 

preservação ambiental. 

O plano diretor e a lei referente ao uso e ocupação do solo são os mais 

importantes instrumentos no que diz respeito à organização do espaço urbano. São 
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os meios pelo quais opera a política de desenvolvimento e de expansão urbana, 

sendo obrigatório para cidades de mais de 20 mil habitantes, ou integrantes de 

regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, ou ainda integrantes de áreas de 

especial interesse turístico. Também são exigidos daquelas cidades inseridas na 

área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 

ambiental de âmbito regional ou nacional. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza – PDDU/FOR 

foi instituído pela Lei municipal nº. 7.061, de 16 de janeiro de 1992. E determina: 

Art. 4º - Para cumprir sua função social, a propriedade urbana deve atender 
no mínimo aos seguintes aspectos:  
e) compatibilizar a utilização do solo com a preservação do meio ambiente; 

Está sendo discutida a nova lei do plano diretor, que deverá se adequar 

às normas gerais instituídas pelo Estatuto da Cidade.  

O texto atual do Plano Diretor de Fortaleza determina diversas diretrizes, 

dentre elas as que se referem aos terrenos próximos à Praia de Iracema, tratando 

essa área e outras como zona especial de praia, denominada Z-7. Zonas especiais 

porque devem ser dadas a elas maior atenção por parte dos gestores que tratam do 

uso e ocupação do solo: 

As diretrizes do Plano devem ser formuladas sempre visando assegurar as 
condições adequadas de vida aos habitantes e, para que isso seja 
conseguido, deve objetivar a proteção dos recursos naturais. Na sua 
execução, desde o levantamento das condições existentes, até a 
formulação das diretrizes e elaboração da legislação básica, o Plano deve 
ter como objetivo a conservação do ambiente urbano, assim entidade a 
utilização dos recursos disponíveis sem comprometer a qualidade dos 
mesmos, garantindo o seu uso pelas gerações atuais e futuras (MOTA, 
2003, p. 275). 

Mediante o plano diretor, os gestores públicos procuraram adequar o 

processo de urbanização às características do ambiente, de modo que os efeitos 

negativos sejam os mínimos possíveis.  

Assim, um ordenamento urbano que considere os aspectos ambientais 

pode vir a minorar os impactos ocasionados pela intensa urbanização do litoral de 

Fortaleza, e a maneira de obter este resultado é com o uso efetivo do licenciamento 

ambiental. 
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3.1.6 Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA 

De acordo com a Lei Nacional de Política Ambiental, o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA: 

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Territórios e dos Municípios, bem como as Fundações instituídas pelo 
Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 
ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado: 
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho 
de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e 
os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (Lei federal nº 6.938/81). 

Assim, o planejamento ambiental no Brasil conta, no plano federal, com a 

existência do CONAMA, presidido pelo Ministério do Meio Ambiente, e formado de 

representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil, que atuam 

subsidiados por câmaras técnicas, entre elas uma dedicada especificamente ao 

gerenciamento costeiro.   

O CONAMA, mediante suas resoluções, determina as normas, critérios e 

padrões relativos ao meio ambiente adotados na elaboração e execução, tanto do 

licenciamento ambiental quanto do PNGC, que, segundo critérios estabelecidos pelo 

CONAMA, deverão contemplar, entre outros, os seguintes aspectos: urbanização; 

ocupação e uso do solo, do subsolo e das águas; parcelamento e remembramento 

do solo; sistema viário e de transporte; sistema de produção, transmissão e 

distribuição de energia; habitação e saneamento básico; turismo, recreação e lazer; 

patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico (DORNELAS, 2004, p. 

160). 

São as principais resoluções que tratam do espaço urbano-litorâneo: a 

Resolução nº 303, de 2002, dispõe sobre parâmetros, definições e limites de áreas 

de preservação permanente – APP, onde as praias são consideradas como tais, e, 

mais recentemente, a Resolução nº 341, de 2003, que dispõe sobre critérios para a 

caracterização de atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis como de 
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interesse social para fins de ocupação de dunas costeiras originalmente desprovidas 

de vegetação. 

Com relação ao licenciamento ambiental, a principal Resolução é a de nº 

237, de 1997, que regulamenta o procedimento licenciatório, que será mais 

detalhada adiante.  

Além das resoluções do CONAMA, existem as do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente do Estado do Ceará – COEMA, que por meio da sua Resolução nº 

08, de abril de 2004, estabelece que as atividades, obras ou empreendimentos 

potencialmente utilizadores de recursos ambientais no Estado do Ceará estão 

sujeitos ao licenciamento ambiental a ser gerido pela Superintendência Estadual do 

Meio Ambiente – SEMACE, órgão executor da Política Estadual do Meio Ambiente. 

 

3.2 O licenciamento ambiental  

Como exposto anteriormente, cada uma das situações enfrentadas pelo 

Poder Público para dar à cidade e ao território circundante a sua mais ampla 

funcionalidade exige a aplicação de instrumentos legais.  

Tais instrumentos, no Brasil, são típicos desenvolvimentos técnicos de 

institutos do Direito administrativo: limitações (uso das desapropriações), servidões 

administrativas, alvará de construção (licenças administrativas), organizações 

administrativas, para execução do urbanismo, execução do planejamento e dos 

planos de urbanismo (por desapropriações, obras públicas, serviços públicos), 

controle e fiscalização das construções (poder de polícia) etc.  

O licenciamento ambiental apresenta-se como um desses instrumentos 

do Poder Público para ordenar o espaço urbano das cidades, tendo como principal 

foco o cuidado com o meio ambiente. Como esclarece Oliveira: 

É exatamente por este instrumento, o licenciamento ambiental, que o 
Poder Público, ao examinar os projetos a ele submetidos, verifica a 
sua adequação aos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. 
Avalia as conseqüências positivas e negativas, em termos 
ambientais, de sua implantação, tendo em vista,o bem comum e 
decide pela autorização ou não a implantação, formulando as 
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exigências cabíveis para minimização de seus impactos ambientais 
negativos ou maximização de seus impactos positivos (1999, p.12). 
 

A Administração Pública possui o poder de polícia – poder esse referente 

à atividade do Estado, disciplinada na lei, com o intuito de limitar o exercício dos 

direitos individuais em benefício do interesse da coletividade. Engloba também a 

matéria ambiental, possibilitando ao ente administrativo possuir instrumentos tanto 

de cunho preventivo como de caráter repressivo. O licenciamento ambiental é então 

um ato de polícia administrativo de caráter preventivo. 

Como conclui Melo (1998), 

Assim, é que essa ‘horizontalidade’ do Direito Ambiental incide também 
sobre o Direito Administrativo, uma vez que, repita-se, o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, considerado pelo art. 225 de nossa Carta 
Política, como ‘bem de uso comum do povo’, é um dos fins a serem 
realizados, concreta e diretamente, pela Administração, que reparte essa 
responsabilidade com o conjunto da sociedade. (p. 182). 

A obrigação de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, de acordo com o art. 225, da Constituição Federal de 1988, não se 

impõe apenas ao Poder Público, mas também à coletividade, significando isto que o 

cidadão, mediante ação popular, por meio de associações de defesa do meio 

ambiente, na ação civil pública, pode buscar a proteção jurisdicional, inclusive contra 

particulares, com o intuito de apurar danos causados ao meio ambiente. 

Foi a partir da Lei federal nº. 6.938/81, que instituiu a Política Nacional 

do Meio Ambiente - PNMA, regulamentada inicialmente pelo Decreto federal nº. 

88.351, de 01.06.1983, posteriormente substituído pelo Decreto federal nº. 

99.274, de 6.6.1990, que o licenciamento ambiental passou a ser exigido. De 

acordo com art. 9º da Lei da PNMA, “são instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente: IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras”. 

A Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), define em seu art. 1º: 

 

I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
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operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso. 
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física 
ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental. 

De acordo com Moreira e Guimarães (2004, p.97), na mesma Resolução, 

observa-se que, além de todas as análises técnicas necessárias, devem ser 

verificados quais são os riscos que o empreendimento apresenta para os demais 

usos desenvolvidos no local de sua instalação, além da certificação municipal 

quanto à sua adequação às regras de uso e ocupação do solo urbano, como se 

observa no disposto no § 1º do art. 10 (Resolução CONAMA nº 237/97):  

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às 
seguintes etapas: 
§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local 
e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 
legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a 
autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, 
emitidas pelos órgãos competentes. 
 
 

O licenciamento ambiental é um procedimento da Administração 

Pública, pelo qual o órgão licenciador competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos ou atividades que de 

algum modo possam causar degradação ao meio ambiente: 

 

O licenciamento ambiental foi concebido e deve ser entendido como se 
fosse um compromisso estabelecido entre o empreendedor e o Poder 
Público. De um lado o empresário se compromete a implantar e operar a 
atividade segundo as condicionantes constantes dos alvarás de licença 
recebidos e, de outro lado, o Poder Público lhe garante que durante o 
prazo de vigência da licença, obedecidas suas condicionantes, em 
circunstâncias normais, nada mais lhe será exigido à titulo de proteção 
ambiental. Ressalta-se que em todo o processo de licenciamento há uma 
interação entre o Poder Público e o empresário que vem em proveito da 
conservação ambiental. Há, no melhor sentido, uma negociação dos 
pontos eventualmente controvertidos do projeto sob licença (OLIVEIRA, 
1999, p.47). 
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É pelo licenciamento ambiental que o ente administrativo, no uso de 

suas atribuições, pode determinar as condições e limites para o exercício dessas 

atividades. O objetivo do licenciamento ambiental consiste em assegurar que o 

meio ambiente não fique submetido às ações degradadoras: 

Sendo assim, há que se concordar que nas regiões metropolitanas, cujos 
problemas ambientais são obviamente mais profundos e perceptíveis, a 
atuação do poder público no controle das atividades consideradas 
potencialmente causadoras de degradação demonstra-se ainda mais 
relevante, destacando-se, dessa forma, um dos mais importantes 
instrumentos de gestão do meio ambiente: o licenciamento ambiental 
(MOREIRA & GUIMARÃES, 2004, p.86).   

 

Para sua concessão, pressupõe-se que determinadas matérias sejam 

levadas em consideração. Por exemplo, devem ser atendidas as exigências 

ambientais, visando, justamente, à preservação ambiental e ao desenvolvimento 

sustentável, principalmente em regiões sensíveis e em amplo processo de 

urbanização, como a zona costeira de Fortaleza. Ainda: 

 

A mencionada determinação do art. 10, § 1º da Resolução Conama 237/97, 
referente à obrigatoriedade de constar no procedimento de licenciamento 
ambiental a certidão da prefeitura municipal, declarando que o local e o tipo 
de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação 
aplicável ao uso e ocupação do solo (MOREIRA; GUIMARAES. 2004. 
p.98). 
 

 
Pode-se observar que, sendo a competência de ordenação do espaço 

urbano, como o uso e ocupação do solo, é essencial a participação ativa do 

município na concessão da licença ambiental. Mesmo que a competência seja do 

órgão estadual ou federal, deve ter a anuência do poder local, no caso do órgão 

ambiental municipal, 

 

Para Antunes (2001, p.100),  

através do licenciamento, a Administração Pública, no uso de suas 
atribuições, estabelece condições e limites para o exercício de 
determinadas atividades. Como instrumento comprobatório de que as 
mencionadas atividades estão sendo fiscalizadas, a Administração expede 
documentos pelos quais é assegurado o exercício legal da atividade. 
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O licenciamento ambiental também é responsável, no âmbito político, por 

muitos conflitos no setor da economia, em razão do caráter transversal, estando o 

meio ambiente presente na maioria das esferas econômicas:  

Três problemas que tornam o licenciamento  ambiental um atraso para o 
desenvolvimento econômico. O primeiro trata-se da politização do processo 
de licenciamento que  consiste na utilização da licença ambiental para 
exigir medidas compensatórias e investimentos que transcendem as 
obrigações legais aplicáveis aos empreendimentos. O segundo diz respeito 
a judicialização do licenciamento que ao ser emitido pelas agências 
ambientais está sujeita ao questionamento do Ministério Público, 
submetendo o processo a novas avaliações no âmbito do                
judiciário, acarretando incertezas quanto aos prazos e condicionantes do 
empreendimento. E por fim, o uso do licenciamento para inibir a entrada de 
novos concorrentes (SANTOS, 2004, p.17). 

 

Ao mesmo tempo, é obrigatório o licenciamento ambiental, juntamente 

com o EIA/RIMA, para a obtenção de financiamentos públicos ou estrangeiros e 

benefícios fiscais, nos empreendimentos ou atividades que interferem na dinâmica 

ambiental causando graves danos ao meio ambiente. 

São três as fases que compõem o licenciamento ambiental: a licença 

prévia, a licença de instalação e a licença de operação, podendo ser obrigatórios, 

durante essas fases, a elaboração de Estudo prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), bem como a ocorrência de audiência 

pública, possibilitando, assim, a participação popular ao se decidir pela concessão – 

ou deixar de conceder – da licença ambiental pelo órgão ambiental competente. 

 

3.2.1 A licença ambiental 

Para a Administração Pública, a licença é um ato do Poder Público, pela 

qual o órgão competente, verificando o cumprimento das condições estipuladas na 

lei, aprova a utilização de bens ou atividade de particulares ou públicos. Por outro 

lado, a autorização é um ato administrativo discricionário, onde o órgão competente, 

depois de analisar se tem compatibilidade com o interesse público, aprova a 

atividade ou a utilização de determinados bens. 

A diferença entre a licença do Direito Administrativo e a licença ambiental, 

é que a primeira tem caráter definitivo, por exemplo, a de construção, ao passo que 
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a segunda tem caráter temporário, pelo simples fato de que o órgão ao qual 

compete a concessão deve observar se o empreendedor está cumprindo todas as 

regras estipuladas para a concessão da licença ambiental, ou até mesmo a atividade 

ou obra licenciada pode estar causando danos que não poderiam ter sido 

estipulados; conclusão: perde-se a licença. 

Apesar de a denominação utilizada ser licenciamento ambiental, para 

Machado (2001, p.250), “razoável é concluir que o sistema de licenciamento 

ambiental passa a ser feito pelo sistema de autorizações, conforme o texto 

constitucional”. Diz o art.170, da Constituição Federal, parágrafo único: “É 

assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei”. 

Machado (2001, p.250) cita, ao analisar a Lei federal nº. 6.938/81, decisão 

do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, que, julgando a questão da licença 

ambiental, decidiu que esta tem natureza jurídica de autorização, tanto que o § 1º de 

seu art. 10 se refere ao pedido de renovação de licença, indicando, assim, que “se 

trata de autorização, pois, se fosse juridicamente licença, seria ato definitivo, sem 

necessidade de renovação (...) a alteração é ato precário e não vinculado, sujeito 

sempre às alterações ditadas pelo interesse público (...) querer o contrário é postular 

que o judiciário confira à empresa um cheque em branco, permitindo-lhe que, com 

base em licenças concedidas anos atrás, cause toda e qualquer degradação 

ambiental”. 

Oliveira (1999, p.37) faz uma comparação entre a licença de 
construção e a licença ambiental: 

a outorga da licença ambiental guarda nítida semelhança com a 
licença de construir. Em ambos os casos o particular tem o direito, 
desde que satisfeitas as condicionantes legais, a obter a respectiva 
licença; assim como, apenas após a expedição da licença adquire o 
direito (antes mera expectativa) de efetivamente instalar ou exercer 
determinada atividade, segundo as normas vigentes ao tempo da 
outorga. Assim, realmente, a licença ambiental, neste sentido, pode 
ser considerada como um ato administrativo constitutivo, pois apenas 
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sua existência é que efetivamente constitui-se em marco de aquisição 
de um direito. Somente a regular emissão da licença ambiental é que 
supera a proibição de construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de atividades potencialmente poluidoras, decorrente 
do art. 10 da Lei nº. 6.938/81.  

Para Antunes (2001), no entretanto, este ponto que trata da natureza 

jurídica do sistema de licenciamento ambiental é muito delicado. Para ele, 

a licença ambiental não pode ser reduzida à condição jurídica de simples 
autorização, pois os investimentos econômicos que se fazem necessários 
para a implantação de uma atividade utilizadora de recursos ambientais, 
em geral, são elevados. Por outro lado, a concessão de licenças com 
prazos fixos e determinados demonstra que o sentido de tais documentos é 
o de impedir a perenização de padrões que, sempre, são ultrapassados 
tecnologicamente. (p.52) 

Ao abordar os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, o art. 

9º, § 1º da Lei nº. 6.938/81, inciso IV, refere-se ao “licenciamento e a revisão de 

atividades efetiva ou potencialmente poluidoras”, pode-se concluir que a palavra 

“revisão” significa que o poder público deverá monitorar constantemente a qualidade 

ambiental do empreendimento ou atividade licenciados e intervir no empreendimento 

quando necessário, concluindo-se que a licença ambiental não é ato administrativo 

definitivo, por isso tem natureza jurídica de autorização. 

 

2.2.1.1 Classificação 

A Resolução nº. 237/97, do CONAMA, em seu art. 8º, estabelece que no 

procedimento administrativo do licenciamento ambiental o Poder Público, no 

exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: 

• a Licença Prévia (LP) – é necessária na fase inicial, no planejamento da 

atividade, devendo conter os requisitos básicos a serem atendidos, como 

localização, instalação e operação, devendo ser observados os planos 

municipais, estaduais ou federais do uso do solo; 
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• a Licença de Instalação (LI) – deve ser concedida para autorizar o início da 

implantação do projeto, de acordo com as especificações constantes do 

projeto executivo aprovado; e 

 
• a Licença de Operação (LO) – esta deve autorizar ao empreendedor, após as 

verificações necessárias, o começo da atividade licenciada e o funcionamento 

de seus equipamentos de controle de poluição, sendo necessário observar o 

que foi previsto nas licenças prévia e de instalação. 

 

 

Desta forma, o licenciamento ambiental é um procedimento composto 

por três etapas. A seguir (quadro 01), estão tipo e quantidade de licenças emitidas 

pelo IBAMA nos anos de 1999 a 2003: 

      
Quadro 01  – Licenciamentos concedidos pelo IBAMA no Brasil entre 1999 e 2003. 
         
TIPO DE LICENÇA 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 
Licença Prévia 21 29 34 32 28 144 
Licença de Instalação  42 38 56 58 37 231 
Licença de Operação  68 78 61 102 80 389 
TOTAL 131 145 151 192 145 784 

Fonte: IBGE 
 

Os dados mostram que a licença prévia é a menos concedida. O 

licenciamento ambiental é um processo único, e a licença prévia deve anteceder 

as outras licenças. Vale frisar, que existem casos em que não há necessidade de 

licença de operação, pois a autorização é apenas para instalação do 

empreendimento, como, por exemplo, o aterro hidráulico da praia de Iracema. 

Na opinião de Oliveira (1999), quanto às fases do licenciamento 

ambiental, embora do ponto de vista ambiental cada uma das licenças tenha sua 

função imprescindível, verifica-se que o licenciamento ambiental é procedimento 

administrativo, único, dividido em três etapas, claramente demarcadas, quais 

sejam: aprovação da localização; aprovação do projeto executivo (autorizando 

sua execução) e autorização para operação segundo as regras nela 

estabelecidas. Esclarece ainda: 
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É importante que não se perca de vista ser o licenciamento ambiental um 
único procedimento administrativo dividido em etapas para facilidade 
operacional. Sendo um procedimento administrativo complexo, a outorga 
de cada uma das licenças que o constitui, não pode ser visto como um ato 
administrativo autônomo isolado (OLIVEIRA, 1999, p.31). 
 
 

Na outorga da licença prévia, considerada por muitos a principal etapa, 

é o momento da verificação da compatibilidade do local onde se pretende 

implantar um empreendimento com as normas relativas ao uso e ocupação do 

solo, onde a participação do município demonstra-se essencial para o início do 

procedimento da concessão da licença ambiental, como bem esclarecem Moreira 

e Guimarães (2004): 

Verifica-se que, de um modo geral, compete ao município a determinação 
de que o uso pretendido é tolerado no local, informando ao órgão 
ambiental, por meio de certidão, sua adequação ou, ao menos, sua 
tolerância. Além disso, deve-se lembrar que o momento oportuno para a 
verificação da adequação do empreendimento com as normas de uso e 
ocupação do solo é a etapa inicial do procedimento de licenciamento, qual 
seja, na análise do pedido de outorga de Licença Prévia.  (p.99) 

 

É importante destacar, como requisito do início do licenciamento 

ambiental, a realização de estudos específicos que demonstrarão a viabilidade 

econômico-ambiental do empreendimento, dependendo de sua magnitude, 

devendo ser realizados os Estudos de Impactos Ambientais – EIA e, 

conseqüentemente, o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, este ultimo 

elaborado com o intuito de a população, interessada direta e indiretamente na 

realização da obra, tomar conhecimento dos danos ambientais prováveis e das 

formas de mitigá-los. Esses esclarecimentos devem ser realizados antes da 

licença prévia, em audiências públicas: 

 

Cabe ressaltar ainda que, quando necessário o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) – o que ocorre quando a atividade sob licenciamento é 
considerada potencialmente causadora de significativa degradação 
ambiental, nos termos do art. 225, § 1º, inciso IV, da CRFB/88 - a primeira 
fase do licenciamento também deve ser o momento de sua elaboração e 
apresentação. Isso porque será esse estudo específico que trará 
informações fundamentais para que o poder público chegue a conclusões 
acerca da viabilidade do empreendimento (MOREIRA; GUIMARÃES. 2004, 
p.96). 
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O Estudo de Impacto Ambiental - EIA, utilizado no processo de 

licenciamento ambiental, compreende pelo menos: a descrição do projeto e suas 

opções, nas etapas de planejamento, construção, operação e, quando necessário, 

desativação; a delimitação e o diagnóstico ambiental da área de influência; a 

identificação; a medição e a valorização dos impactos; a comparação das opções e 

a previsão ambiental futura da localização, nos casos de adoção de cada uma 

dessas opções, inclusive no caso de não se executar o projeto; a identificação das 

medidas mitigadoras e do programa de monitoração dos impactos; a preparação do 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

O próprio Texto constitucional realçou características do EIA, quais 

sejam: é obrigatório para atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente; é um estudo prévio, ou seja, nem pode ser feito 

concomitantemente nem antes da instalação do empreendimento e, sendo assim, 

é requisito do licenciamento e deverá ser tornado público. 

Portanto, a partir da Constituição Federal de 1988, passou a haver 

necessidade da análise ecológica, social e econômica dos usos, hábitos, 

procedimentos e necessidades em seu aspecto prospectivo, levando-se em conta as 

gerações futuras, sendo “o maior objetivo do estudo do impacto ambienta: identificar 

e avaliar os impactos negativos de um empreendimento, visando à adoção de 

mediadas mitigadoras, com o propósito de evitá-los ou minimizá-los” (MOTA, 2003, 

p. 315). 

A Constituição do Estado do Ceará, por seu turno, também dispõe sobre o 

Estudo de Impacto Ambiental, no caput do art. 264: 

Art. 264. Qualquer obra ou atividade pública ou privada, para as quais a 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, exigir Estudo de 
Impacto Ambiental, deverá ter o parecer técnico apreciado pelo Conselho 
Estadual do Meio Ambiente - COEMA, com a publicação da resolução, 
aprovada ou não, publicada no Diário Oficial do Estado. 
 

Portanto, pode-se afirmar que o EIA é obrigatório para instalação de obra 

ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente; é prévio requisito do licenciamento; apresentando maior abrangência do 

que o RIMA, precedendo-o, englobando-o, enfim, sendo o seu alicerce e sua 
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preparação; e é orientador e fundamentador da decisão administrativa que autoriza 

ou não um empreendimento e, ainda, constitui importante meio de identificação das 

conseqüências de um empreendimento sobre os recursos ambientais. Um dos 

principais objetivos da avaliação é a proposição de medidas mitigadoras, visando  a 

minimizar os impactos negativos, maximizando os benefícios do empreendimento.  

Para Mota (2003), o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental devem ser elaborados por equipe multidisciplinar, 

considerando-se os diversos aspectos envolvidos: do meio físico; do ambiente 

biótico; do meio social, econômico e cultural. E, no caso do RIMA, este deve ser 

apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações 

devem ser traduzidas em linguagem acessível aos leigos, ilustradas por mapas, 

cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se 

possam entender as vantagens do projeto, bem como todas as conseqüências 

ambientais de sua implementação:  

Outro aspecto a considerar na proteção do meio ambiente é a participação 
da comunidade no processo. É necessária a formação de uma consciência 
de que não só o poder público é responsável, mas também toda a 
população deve trabalhar pela manutenção da qualidade de nosso 
ambiente de vida (MOTA, 2003, p. 309) . 

O RIMA é essencial para a população conhecer o empreendimento e os 

impactos ambientais que poderão ocorrer no entorno dele. Uma população 

participativa tende a exigir e alcançar seus objetivos – uma cidade com qualidade 

ambiental. 

2.2.1.2 Prazos 

Foi com a edição da Resolução CONAMA nº. 237, de 22.12.1997, que 
se delimitaram, em linhas gerais, os prazos das licenças ambientais, pois é 
competência da legislação estadual, que deve detalhar os prazos das licenças 
de atividades e obras de seus respectivos territórios. 

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de 
análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em 
função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para 
a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo 
máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até 
seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver 
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EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) 
meses. 
§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa 
durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou 
preparação de esclarecimentos pelo empreendedor. 
§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que 
justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental 
competente. 

Este artigo estabelece que o órgão estadual competente para licenciar 

poderá flexibilizar os prazos das licenças, observando, particularmente, cada obra ou 

atividade. Deve ser observado o prazo, havendo de ser contado no momento em 

que for protocolizado, que é de 6 meses. No caso de ser necessária a audiência 

pública, esse prazo se estende para 12 meses, e, estando o empreendimento sujeito 

ao prévio estudo de impacto ambiental, a contagem do prazo para o exame da 

requisição de licença só deve se iniciar após a aprovação dos documentos 

apresentados.  

A mesma Resolução, em seu art. 18, determina os prazos para cada tipo 

de licença, além de esclarecer sobre a renovação delas: 

Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade 
de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, levando 
em consideração os seguintes aspectos: 
I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o 
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e 
projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, 
o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou 
atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos. 
III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os 
planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no 
máximo, 10 (dez) anos. 
§ 1º - A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os 
prazos de validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos 
máximos estabelecidos nos incisos I e II 
§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de validade 
específicos para a Licença de Operação (LO) de empreendimentos ou 
atividades que, por sua natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a 
encerramento ou modificação em prazos inferiores. 
§ 3º - Na renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou 
empreendimento, o órgão ambiental competente poderá, mediante decisão 
motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade, após avaliação do 
desempenho ambiental da atividade ou empreendimento no período de 
vigência anterior, respeitados os limites estabelecidos no inciso III. 
§ 4º - A renovação da Licença de Operação (LO) de uma atividade ou 
empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 
(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na 
respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a 
manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 
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Caso a licença não tivesse um prazo de validade, a solução deste 

problema seria extremamente difícil: 

O licenciado, apesar de ser juridicamente impossível a aquisição do direito 
de poluir, sempre teria meios judiciais de retardar a adoção de  qualquer 
providência saneadora, sob a alegação de sua atividade estar regulamente 
licenciada. O fato da licença ambiental, diferentemente da administrativa, 
ter um prazo certo de validade, sendo sujeita à renovação, sempre a prazo 
certo, tem a vantagem de evitar esse tipo de contenda e, por outro lado, 
não dá ao empreendedor a falsa impressão de estar eternamente 
garantindo de operar nas condições originalmente deferidas (OLIVEIRA, 
1999, p.47). 

A prorrogação automática do prazo da licença de operação (§ 4º do 
artigo citado) foi muito importante, porque o empreendedor não necessitará 
esperar pela renovação da licença por um determinado período que poderia 
prejudicá-lo, ficando seu empreendimento em situação não regular por 
ausência de licença ambiental válida, e que seria mais grave estar sujeito ao 
art. 60, da Lei federal nº 9.605, Lei dos Crimes Ambientais, que considera crime 
fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem a licença do 
órgão ambiental competente: 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em 
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou 
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização 
dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente. 
 
 

Como o prazo de validade da licença não é por tempo indeterminado, 

fica o empreendedor ciente das regras estipuladas na concessão da licença. 

Estas não poderão ser mudadas no universo temporal estabelecido, contudo 

possibilita ao órgão licenciador, após o prazo da licença, observando que a 

atividade está causando graves danos ambientais, não mais concedê-la até que o 

empreendedor apresente novos planejamentos que indiquem que esses danos 

serão sanados ou pelo menos, evitados.  

Para Oliveira (1999, p.45) o próprio texto legal, ao instituir o 

licenciamento ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio 

Ambiente, refere-se ao licenciamento e à revisão das atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras. Essa revisão é sempre necessária para que as 
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mudanças socioambientais sejam acompanhadas de medidas mais adequadas, 

principalmente de controle da poluição industrial, mas também de outras formas 

de degradação ambiental. 

Como se destacou anteriormente, a ausência de prazo da licença 

ambiental causaria graves problemas ao meio ambiente, pois possibilitaria ao 

empreendedor adquirir um direito perpétuo de, em determinados casos, poluir, 

alegando que sua obra ou atividade estaria regularmente licenciada. Com o prazo 

sendo determinado evita-se esse tipo de conduta, e impede-se que o empreendedor 

tenha a errônea idéia de estar eternamente garantido de operar nas condições 

inicialmente deferidas. 

De acordo com o inciso I, do art. 18, da Resolução CONAMA nº 237/97, 

observa-se que o prazo da Licença Prévia terá vigência durante o tempo necessário 

e suficiente para a conclusão do projeto do empreendimento, que deverá ser 

aprovado na fase seguinte. Percebe-se com isso que os prazos das licenças devem 

observar o vulto do empreendimento, possibilitando, quando necessário, a 

renovação dos prazos. 

De início, vale ressaltar, a licença ambiental não deve ser compreendida 

como uma licença do Direito Administrativo, pois estas licenças, quando concedidas, 

passam a ter um caráter de direito adquirido. E isso seria inimaginável diante do zelo 

pelo meio ambiente, pois não existe direito adquirido quando está em jogo a 

preservação ambiental. 

Por ser a licença ambiental um procedimento administrativo, está sujeita 

às mesmas conseqüências de um ato administrativo, podendo ser invalidada, 

cassada ou anulada por outro ato administrativo ou por decisão judicial. E, para isso, 

devem ser observados seus principais elementos (conteúdo e forma) e seus 

pressupostos (prolator competente e motivo legal). Esclarece muito bem Oliveira 

(1999, p.56): 

(...) são inválidos os atos administrativos praticados em 
desconformidade com as determinações legais. O vício verificado 
pode ser de forma ou de conteúdo. No primeiro caso, geralmente são 
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esses vícios sanáveis, ao contrário do segundo, quase nunca 
passíveis de convalidação. 

Acórdão do Supremo Tribunal Federal – STF estabeleceu que: 
“irregularidades, formais, sanáveis por outro meio, ou irrelevantes, não anulam 
o ato que já criou direitos subjetivos para terceiros.” Sabe-se que a licença 
ambiental produz direito subjetivo para o requerente, quando este pratica os 
atos exigidos, com isso, quando concedida, ela não pode ser livremente 
revogada, quando apenas estiver irregular, podendo o ato ser regularizado. 

A cassação da licença ambiental fundamenta-se no descumprimento 

posterior, quando o empreendedor não cumpre as condições restritivas estipuladas 

no alvará de licença. No caso da anulação, esta só ocorre quando o ato está 

contaminado de vícios, não podendo ele originar direitos, essa anulação não atinge 

direitos de terceiros pela razão de que o ato já era inexistente em virtude da sua 

própria nulidade. 

Sobre a revogação, diz Oliveira (1999, p.63): “sendo o licenciamento um 

ato vinculado, gerando, portanto, necessariamente, direito para o requerente, pode 

ser anulado ou cassado, mas é irrevogável, a não ser com prévia e cabal 

indenização”. 

Ainda sobre a revogação, sabe-se que o poder de revogar um ato 
administrativo encontra limite com relação aos atos vinculados, pois em tais 
atos inexiste margem de escolha com base em conveniência e oportunidade 
(mérito), portanto, que possa causar o desfazimento com base em 
conveniência e oportunidade, que é o caso das licenças. 

Quando concedida a licença ambiental de acordo com as normas, 

começada a construção do empreendimento, o Poder Público não poderá cassar ou 

revogar a licença sob a alegação da mudança do interesse público ou mesmo, a 

modificação da legislação até então vigente. Neste caso, estando a obra ou 

atividade em conformidade com as normas jurídicas ambientais, é um direito 

adquirido, sendo, assim, obrigatória a concessão da licença ambiental. 
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3.2.2 Os órgãos públicos ambientais responsáveis pela concessão da licença 

ambiental 

Os órgãos públicos que concedem a licença ambiental são aqueles 

responsáveis pela avaliação da obra ou empreendimento que poderá vir a causar 

impactos ao meio ambiente: 

No caso do licenciamento ambiental, embora reduzida e com latitude muito 
estreita, a capacidade decisória da Administração ainda existe, pois o 
órgão licenciador é quem vai aquilatar, examinando objetivamente o caso 
concreto e suas repercussões ambientais (positivas e negativas), se a 
pretendida licença atende ao interesse público para a proteção do qual foi 
instituído o licenciamento, ou seja, a harmonização do desenvolvimento 
sócio-econômico com a proteção ao meio ambiente.  (OLIVEIRA, 1999, 
p.33) 

 

O licenciamento ambiental de empreendimentos localizados em regiões 

metropolitanas, no entanto, apresenta certas dificuldades, especialmente 

relacionadas à repartição de competências.  

O legislador constituinte ao repartir entre União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios as várias competências do País, repartiu também as 

atribuições relacionadas ao meio ambiente, estabelecendo competência comum aos 

entes federativos para articularem políticas públicas ambientais e exercerem suas 

competências administrativas, objetivando a proteção do meio ambiente (Parecer nº 

312, MMA, 2004). 

A competência, no que diz respeito ao meio ambiente, é comum para 

todos os entes federativos, de acordo com o art. 23, da Constituição Federal:  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
 III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas;  
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

O art. 24 da Constituição Federal é taxativo ao conceder competência 

legislativa concorrente à União, aos estados e ao Distrito Federal em praticamente 
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toda a matéria que tem reflexos sobre o meio ambiente, inclusive no que respeita à 

responsabilidade por dano ao meio ambiente: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-
se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 
a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifou-se) 

Seus parágrafos, de forma bastante didática e inteligível, explicam a 

forma pela qual se dará essa concorrência legislativa, reservando à União a 

competência de editar norma geral e aos estados a de complementar tais normas, 

segundo suas necessidades. Especificamente aos municípios, sua competência 

legislativa, expressa no art. 30, incisos I e II, diz que “compete aos Municípios: 

legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a 

estadual no que couber”. 

Esclarece Oliveira (1999) a diferença entre complementar e suplementar. 

No primeiro, se o Estado, diante de uma norma geral federal, tem a possibilidade de 

instituir disposições complementares necessárias à aplicação da regra geral em seu 

território. Já no segundo, no caso do município, tendo em vista a norma geral e 

complementar, se nela observa a existência de omissões quanto ao regulamento de 

situações de interesse local, a suplementa para reger estas situações. 

Pode-se concluir que tanto o Poder Público Federal, quanto o Estadual e 

o Municipal, em sua esfera de atuação, têm competência para editar normas 

ambientais e, conseqüentemente, de fiscalizá-las. 

Os órgãos que concedem as licenças ambientais fazem parte do 

SISNAMA: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
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Renováveis - IBAMA, órgão executor, com a finalidade de executar e fazer 

executar, como órgão federal, a política e as diretrizes governamentais fixadas para 

o meio ambiente; os seccionais, que são órgãos ou entidades estaduais 

responsáveis pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental, no caso do Ceará, a Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente – SEMACE, e os órgãos locais que são órgãos ou entidades municipais, 

responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas 

jurisdições. No caso de Fortaleza, é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Controle Urbano – SEMAM.  

Assim, dos empreendimentos ou atividades realizados no âmbito do 

Estado do Ceará só podem conceder a licença ambiental: o IBAMA, a SEMACE e a 

SEMAM, de acordo com a Resolução nº 237/97 do CONAMA. 

Com relação à competência dos órgãos ambientais municipais, há 

divergência. No art. 6º da Resolução nº 237/97 diz: 

Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos 
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, 
o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 
ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 
instrumento legal ou convênio.  

Como ocorre no Estado do Ceará, o órgão ambiental, no caso a 

SEMACE, tem um convênio com a Prefeitura de Fortaleza, estabelecendo quais os 

casos em que a SEMAM, órgão ambiental municipal, poderá conceder as licenças 

ambientais. 

A lei nº 6.938/81 diz que apenas o IBAMA e os órgãos estaduais podem 

licenciar:  

Art 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente, 
integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

 

Por esta razão, Oliveira (1999) entende ser o licenciamento ambiental 

municipal inconstitucional, não tendo o CONAMA competência legal para determinar 
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que os Estados-membros condicionem o seu processo de licenciamento ao parecer 

de quem quer que seja, ainda mais de âmbito federal ou municipal: 

Verifica-se que os dispositivos da Resolução CONAMA Nº 237/97, 
conferindo aos Municípios capacidade para emitir licenças ambientais, são 
absolutamente inválidos. Estes dispositivos ultrapassam, de muito, a 
competência legal do Conselho estabelecida no art. 8º, inciso I da Lei nº 
6.938/ 81, verbis: “estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e 
critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA”. 
Assim, a competência do CONAMA se limita a estabelecer critérios e 
normas gerais para o licenciamento, não estando, obviamente, incluída a 
de conferir capacidade para licenciar. (OLIVEIRA, 1999, p.109)  
 
 

As resoluções do CONAMA não são leis, mas o que elas instituem têm 

força de lei, sendo respaldadas pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente: 

 

 

Art 8º Incluir-se-ão entre as competências do CONAMA:  
I - estabelecer, mediante proposta da SEMA, normas e critérios para o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser 
concedido pelos Estados e supervisionado pela SEMA;  
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 
alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos 
ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem 
como a entidades privadas, as informações indispensáveis ao exame da 
matéria;  
III - decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, 
mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas 
pela SEMA;  
IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades 
pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a 
proteção ambiental;  
V - determinar, mediante representação da SEMA, a perda ou restrição de 
benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou 
condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;  
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle 
da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante 
audiência dos Ministérios competentes;  
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional 
dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.  
 
 

O órgão federal de licenciamento ambiental, o IBAMA, exerce funções 

de caráter supletivo na atividade de licenciamento e na conseqüente fiscalização 

do efetivo cumprimento dos fatores nos quais foi dada a licença.  

 

Assim, a ação do IBAMA, para atendimento do dispositivo legal, deverá ter 
lugar apenas na omissão do órgão licenciador estadual. Na forma da atual 
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redação a competência original passou a ser do Estado-membro, através 
de seu órgão ambiental competente, e, no caso de omissão deste, da 
União, através do IBAMA. (OLIVEIRA, 1999, p.72) 
 
 

Assinala Antunes (2001, p.104) que 
 

O ponto fundamental que deve ser considerado é que o licenciamento 
ambiental é basicamente uma atividade a ser exercida pelo Poder Público 
estadual. As autoridades federais somente podem atuar em casos 
definidos, ou supletivamente, à autoridade estadual. Os municípios 
poderão complementar, no que couberem, as exigências dos órgãos 
estaduais para atender necessidades locais. (grifou-se) 

 

Para Oliveira (1999), o licenciamento é tarefa eminentemente estadual, 

devendo, portanto, ser rígido em termos federais, apenas em suas linhas gerais. O 

detalhamento deve ficar ao encargo das diversas legislações estaduais, para os 

licenciamentos de obras e atividades em seus respectivos territórios: 

Tendo em vista que o espírito da Lei Política Nacional do Meio Ambiente é 
eminentemente descentralizador e que a atual Constituição recebeu 
expressamente esse princípio ao promover nova distribuição de 
competências administrativas e legislativas em seus arts. 22, 23 e 24, 
deferindo à todas as pessoas políticas de direito público a competência de 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas formas 
e aos Estados e ao Distrito Federal a competência de legislar 
concorrentemente com a União sobre a matéria, acreditamos que a 
competência federal é realmente de ordem geral, competindo a execução 
dessa Política aos organismos estaduais. A ação executiva federal 
representa sempre uma exceção e deve ser prevista expressamente (p.75). 

A SEMACE é o órgão responsável pela concessão de licença ambiental 

no âmbito do Estado do Ceará. Para Rigoto e Alió (2003, p.81), 

No Ceará aplica-se, de forma geral, a sistemática estabelecida a nível 
nacional (Lei 11.141, de 28 de dezembro de 1987). Uma Lei de 1993 
instituiu as auditorias ambientais (Lei 12.148, de 29 de julho de 1993, nova 
redação dada pela Lei 12.665, de 9 de maio de 1997), voltadas para avaliar 
o grau de cumprimento da legislação e das exigências contidas na licença 
pelo empregador, a eficácia das medidas preventivas e de controle 
adotadas etc. 

No que se refere ao licenciamento ambiental, contudo, há muitas 

divergências com relação à competência para licenciar. O art. 23 da Constituição, 

anteriormente transcrito, ainda não foi regulamentado. Conclusão: não existe um 

ponto pacífico com relação aos órgãos licenciadores  nos âmbitos federal, estaduais 

e municipais e quais as obras em que cada um pode atuar: 
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Quando há conflitos entre empreendimentos públicos ou privados e os 
Governos estaduais na concessão de licenciamento, aqueles apelam para 
o órgão federal para resolver o impasse. Isso pode representar uma 
intervenção indevida que fere o princípio do federalismo ambiental 
(SANTOS, 2004, p. 21). 

Para Moraes (1999), apesar da ênfase no governo local como gestor das 

políticas urbanas e ambientais, a Constituição define o setor como uma das áreas de 

“competência comum” dos três níveis governativos. Assim, para ele, esses setores 

seriam, por excelência, para o exercício da cooperação desejada entre União, 

estados e municípios. Tal leitura deixa brechas para choques de competências, os 

quais se manifestam com clareza, por exemplo, nas pendências jurídicas hoje 

existentes no trato dos temas do Direito Ambiental.  

No ano de 2004, foi aprovado pela Ministra do Meio Ambiente o Parecer nº 

312, da consultoria jurídica do MMA sobre conflito de competência para 

licenciamento ambiental, nele o consultor afirmou que a competência dos integrantes 

do SISNAMA para realizar o licenciamento ambiental tem como fundamento o 

impacto ambiental do empreendimento ou atividade, e não devendo ser atrelada a 

competência à dominialidade do bem afetado. 

De acordo com o art. 4º da Resolução nº 237 do CONAMA: 

Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o 
licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo 
impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: 
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica 
exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio 
da União. 
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do 
País ou de um ou mais Estados; 
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a 
legislação específica. 
§ 1º - O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após 
considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos 
Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, 
bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, envolvidos no 
procedimento de licenciamento. 
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§ 2º - O IBAMA, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos 
Estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental 
de âmbito regional, uniformizando, quando possível, as exigências. 

E com relação aos órgãos estaduais determina o art. 5º da mesma 

resolução: 

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 
licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:  
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades 
de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal; 
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de 
vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem 
consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de 
um ou mais Municípios; 
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 
instrumento legal ou convênio. 
Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o 
licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico 
procedido pelos órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a 
atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos 
demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento. 

Desta forma, com a descentralização da competência, o licenciamento 

ambiental ficou entregue fundamentalmente aos órgãos estaduais. Apenas em 

alguns casos específicos é concedida a licença ambiental pelo IBAMA, destacando 

que a competência não está ligada ao domínio da área da obra ou atividade, e sim, 

os impactos ambientais que ela pode vir a causar. 

No caso do aterro hidráulico da praia de Iracema, o órgão competente 

para licenciar a obra era a SEMACE e não o IBAMA, pois mesmo a obra estando 

localizada em terreno de marinha cuja propriedade é da União, a competência está 

vinculada aos impactos e não à dominialidade. O direito de propriedade dos terrenos 

de marinha, apesar de serem bens da União, não se confunde com a propriedade do 

particular. A praia, antes de tudo, é uso comum do povo, portanto, patrimônio de 

toda a população. 

Para a determinação da competência dos órgãos ambientais, além das 

normas, é importante a articulação entre os três níveis governamentais com relação 

tanto à política ambiental quanto à urbana para um melhor planejamento e gestão da 

zona costeira. 
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Atualmente, o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, 

está promovendo em todos os estados, reuniões tripartites (com os entes do Poder 

Executivo: União, estados, Distrito Federal e municípios, neste caso, as capitais) 

entre os órgãos do SISNAMA. Esses encontros têm como objetivo principal a busca 

de um consenso entre os agentes públicos executores da Política Nacional do Meio 

Ambiente para que se possa regulamentar e definir com clareza a competência 

desses entes no que diz respeito à concessão da licença ambiental.  

Além disso, outra importante ação recém-lançada pelo MMA é o Portal 

Nacional de Licenciamento Ambiental – PNLA (www.mma.gov.br/pnla), onde 

empreendedores, atingidos por obras de infra-estrutura, governos e sociedade em 

geral terão acesso a informações sobre todo o processo de licenciamento de uma 

obra licenciada pelo IBAMA ou por órgão estadual. A previsão futura é de que 

também esteja incluído neste portal o licenciamento ambiental realizado pelos 

municípios. 

Prazos, responsabilidades, tipos de empreendimentos, dados sobre 

secretarias e institutos, estudos ambientais e publicações também estarão 

disponíveis. Assinaram o termo de adesão os Estados do Ceará, Bahia, Paraíba, 

Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. 

Espera-se que este portal sirva de suporte para formulação de políticas e 

diretrizes de governos, fortalecendo o licenciamento e o próprio Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA.  

 

3.2.3 O licenciamento nos órgãos ambientais 

Os três aparelhos de licenciamento ambiental atuantes na cidade de 

Fortaleza são o IBAMA, órgão federal, a SEMACE, organismo estadual e a SEMAM, 

instituição municipal. 

Cada instituto atua administrativamente de forma diversa, com relação ao 

procedimento de licenciamento ambiental. Percebe-se a tendência da  cada vez 

maior da informatização do procedimento, uma modalidade que torna mais célere o 
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processo e possibilita ao empreendedor acompanhar todas as fases em que se 

encontra seu empreendimento.    

 

3.2.3.1 O licenciamento ambiental no IBAMA 

Os procedimentos de licenciamento ambiental federal são executados pela 

Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da Diretoria de Licenciamento e 

Qualidade Ambiental do IBAMA. 

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental – DILIQ é a unidade do 

Instituto responsável pelas atividades de coordenação, supervisão, regulamentação, 

implementação e orientação da execução das ações referentes ao licenciamento 

ambiental, avaliação de impactos e riscos, controle e gestão da qualidade ambiental 

federal. 

De acordo com o sítio do IBAMA (http://www.ibama.gov.br/licenciamento), 

compete ao órgão ambiental federal o licenciamento ambiental de empreendimentos 

e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a 

saber: 

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país 
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica 
exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio 
da União. 
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do 
País ou de um ou mais Estados; 
IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que 
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a 
legislação específica. 
 

O licenciamento no plano federal é realizado de forma participativa, sendo 

considerado pelo IBAMA o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos 

estados e municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem 

como, quando couber, o parecer das demais instâncias competentes da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, envolvidos no procedimento. 
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Os processos de licenciamento ambiental junto ao IBAMA serão abertos 

exclusivamente por meio deste endereço eletrônico. O órgão disponibiliza no referido 

sítio a Ficha de Solicitação de Abertura de Processo – FAP e o Termo de Referência 

- TR padrão que orientará a elaboração de EIA/RIMA do projeto. 

Para a avaliação da viabilidade ambiental de empreendimentos 

potencialmente poluidores são exigidos estudos ambientais que diferem de acordo 

com a tipologia do empreendimento, sua localização e grau de impacto. Alguns 

desses estudos estão disponibilizados para pesquisa no endereço eletrônico do 

IBAMA. 

A audiência pública é uma das etapas da avaliação do impacto ambiental 

e o principal canal de participação da comunidade nas decisões no plano local. Esse 

procedimento consiste em apresentar aos interessados o conteúdo do estudo e do 

relatório ambiental, esclarecendo dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões sobre 

o empreendimento e as áreas a serem atingidas.  

As audiências públicas poderão ser realizadas por determinação do 

IBAMA, sempre que julgar necessário, ou por solicitação de entidade civil, do 

Ministério Público ou de 50 ou mais cidadãos. O edital de realização da audiência é 

publicado no Diário Oficial da União e em jornal regional ou local de grande 

circulação, rádios e faixas, com indicação de data, hora e local do evento.  

O local escolhido para realização da audiência deve ser de fácil acesso aos 

interessados. Por isso, em virtude da localização geográfica das comunidades e 

grupos interessados, poderá haver mais de um evento sobre o mesmo projeto. O 

sítio do IBAMA disponibiliza todas as audiências públicas ocorridas em todo o País. 

Antes de iniciar o preenchimento, o empreendedor deverá se inscrever no 

Cadastro Técnico Federal - CTF: http://wwwa.ibama.gov.br/ctf, pois o acesso ao 

sistema de licenciamento se dará sempre com a senha e a identificação fornecidas 

pelo CTF. 

Como estratégia de modernização dos procedimentos relativos ao 

licenciamento ambiental federal foram criados 27 núcleos de licenciamento 

ambiental nas Gerências executivas nos estados a fim de agilitar e otimizar a 
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atuação do licenciamento ambiental federal e de assegurar maior harmonização às 

decisões quanto ao licenciamento de responsabilidade do IBAMA. 

3.2.3.2  O licenciamento ambiental no na SEMACE 

De acordo com as informações constante no sítio da SEMACE 

(http://www.semace.ce.gov.br), os empreendimentos licenciados pelo órgão executor 

da Política Estadual de Meio Ambiente passam por um processo interno, por meio 

do requerimento do licenciamento ambiental pelo interessado. 

 Este deverá inicialmente identificar se a atividade ou empreendimento de 

interesse consta na lista de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, de 

acordo com a Resolução COEMA Nº 08/04. Esta lista contém 347 tipologias de 

atividades passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Ceará, as quais se 

encontram agrupadas em grupos normativos e classificadas segundo o potencial 

poluidor-degradador, em pequeno(P); médio(M); e alto(A).  

De posse da documentação, deverá proceder à abertura do processo 

referente ao licenciamento ou autorização ambiental. O NUGA realizará a análise 

técnica e jurídica. Não são protocolizados, os processos que não atenderem à 

análise técnica e jurídica realizada pelo NUGA, que deverá orientar o interessado 

quanto à documentação complementar. 

Após ser protocolizado, o processo é encaminhado ao núcleo responsável 

pelo licenciamento, para análise da solicitação ali constante, que deverá ser 

realizada por um técnico com a especialização necessária.  

Feita a vistoria, ocorre a emissão do Parecer ou Relatório Técnico, com 

avaliação da viabilidade ou não da concepção e localização proposta para o 

empreendimento ou atividade, inclusive definindo a necessidade ou não de pedido 

de Autorização para Desmatamento e apresentação de estudos ambientais 

necessários. Em caso de avaliação positiva, deverá ser emitida a Licença Prévia, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 
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Quando for necessário o empreendedor apresentar o Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, a SEMACE 

emitirá Termo de Referência para elaboração do referido estudo. Somente após 

análise do EIA/RIMA e aprovação do Parecer Técnico emitido pela equipe técnica da 

SEMACE e pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, será emitida a 

Licença Prévia.  

No caso de o resultado da avaliação ser negativo, o empreendedor será 

notificado da desaprovação da área e concepção do projeto protocolizado, podendo 

apresentar outras opções para uma nova análise, dentro do prazo definido na 

notificação. A não-apresentação de opções, no prazo definido pela SEMACE, 

implicará o arquivamento automático do processo. Caso tenho sido identificada 

durante a vistoria, a necessidade da Autorização para Desmatamento, esta deverá 

ser requerida junto ao Núcleo de Atendimento da SEMACE. 

Com relação à licença de instalação (LI), esta só poderá ser requerida 

junto à SEMACE, mediante apresentação da Licença Prévia e da Autorização para 

Desmatamento. Quando for o caso, os demais documentos constantes e estudos 

ambientais solicitados na Licença Prévia, e depois de protocolizada a Licença de 

Instalação, o técnico responsável retornará ao local do empreendimento para nova 

vistoria, analisará o projeto e o estudo ambiental apresentado e emitirá 

Parecer/Relatório Técnico conclusivo, indicando ou não a aprovação dos projetos 

para concessão da referida licença.  

Somente após a avaliação positiva, deverá ser emitida a Licença de 

Instalação, que autoriza o início da instalação do empreendimento ou atividade, de 

acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

executivos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante. Caso a avaliação seja 

negativa, o empreendedor será notificado da desaprovação do projeto protocolizado, 

podendo apresentar outras opções para re-análise, dentro do prazo definido na 

notificação.  E caso não as apresente alternativas no prazo definido pela SEMACE, 

implicará o arquivamento automático do processo. 
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De posse da Licença de Instalação, o empreendedor poderá requerer a 

Licença de Operação para o empreendimento, apresentando a documentação à 

SEMACE. Os procedimentos para concessão da Licença de Operação assemelham-

se aos utilizados nas Licenças Prévia e de Instalação, constando de vistoria, análise 

documental e emissão de Parecer/Relatório Técnico.  

Como expresso anteriormente, esta Licença autoriza a operação da 

atividade, obra ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

exigências das licenças anteriores (LP e LI), bem como do adequado funcionamento 

das medidas de controle ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais 

condicionantes determinados para a operação. 

Os estudos ambientais necessários ao licenciamento, de acordo com a 

Resolução COEMA Nº 08/04 são: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental - EIA/RIMA; Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – 

PRAD; Plano de Controle e Monitoramento Ambiental - PCMA; Relatório de 

Controle e Monitoramento Ambiental - RCA; Estudo de Viabilidade Ambiental - EVA; 

Relatório Ambiental Simplificado - RAS; Plano de Contingência/Emergência; Plano 

de Manejo Florestal; Plano de Desmatamento Racional; Plano de Controle e 

Monitoramento Ambiental; Relatório de Auditoria Ambiental – RAA; Análise de Risco 

/ Gerenciamento de Risco; Auditoria Ambiental (AA) e Avaliação Ambiental 

Estratégica de Políticas, Programas e Planos Públicos (AAEPPPP). 

De acordo com a Resolução, estes estudos deverão ser realizados por 

profissionais legalmente habilitados, a expensas do empreendedor. Os profissionais 

que subscreverem os estudos serão responsáveis pelas informações apresentadas, 

sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. Os documentos deverão vir 

assinados e acompanhados dos respectivos registros no conselho de classe 

profissional. 

O empreendedor, seja público ou privado, à medida que vai recebendo as 

licenças da SEMACE, é obrigado a colocar no local da obra uma placa informando 

sobre o empreendimento que irá ser ou está sendo construído (figura 14). 
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Figura 14 – Modelo da placa de empreendimentos 
licenciados pela SEMACE 
Fonte: SEMACE/2005 

 

Esta placa deve informar o nome do empreendimento, o CNPJ da 

empresa, qual a licença ambiental e seu número, sua validade e qual o processo 

referente ao licenciamento ambiental junto à SEMACE. 

É importante frisar que, sendo a competência para licenciar do órgão 

estadual, a SEMACE requisita, entre as documentações, uma anuência do 

município, neste caso Fortaleza, certificando, para fins de licenciamento ambiental, 

que o empreendimento ou a atividade a ser instalada está em conformidade com a 

Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, determinando a localização da zona de 

acordo com o Plano Diretor ou Código de Postura e/ou instrumento legal, outro, e 

devendo atender as restrições citadas nas normas municipais.   

3.2.3.3  O licenciamento ambiental  na SEMAM 

O processo de licenciamento ambiental do órgão ambiental da Prefeitura 

de Fortaleza é realizado pela SEMAM mediante convênio com a SEMACE, 

determinando quais os casos que a instância ambiental municipal poderá licenciar. 

Empreendimentos de pequeno e médio porte, localizados no Município, 

por serem considerados degradadores devem possuir licenças ambientais para sua 

realização. São raros os casos, no entanto, pois o principal órgão licenciador é o 

estadual, no caso, a SEMACE.  
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4 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO  NO 
ATERRO HIDRÁULICO DA PRAIA DE IRACEMA  

Como exposto no primeiro capítulo, nas últimas décadas, o turismo foi a 

principal ação responsável pelo aumento da ocupação e valorização da zona 

costeira da cidade de Fortaleza, como diz Dantas (2002, p.104): 

Conjugando anseios dos amantes do mar, os empreendedores imobiliários 
e turísticos atuam, alimentando conflitos no litoral que ensejam embate 
entre duas lógicas: uma de caráter mercantilista, explicitada anteriormente, 
e outra vinculada às práticas tradicionais, relacionada notadamente às 
comunidades litorâneas que são gradualmente tolhidas do direito de 
permanecerem nas zonas de praia. 

Nesse contexto, determinadas áreas em Fortaleza estão sendo 

adensadas continuamente, tendo se estendido ilegalmente com o aumento do 

interesse por áreas ambientalmente importantes: 

A política de atração de empreendimentos econômicos faz parte da política 
de desenvolvimento, mas lhe falta sustentabilidade na medida em que não 
existe nenhum mecanismo de coordenação para evitar  investimentos 
privados que possam causar dano ao meio ambiente (SANTOS, 2004, p. 
32). 

O licenciamento ambiental apresenta-se como eficiente instrumento 

administrativo para minimizar os danos ambientais com a realização de obras e 

empreendimentos na zona costeira. Qualquer construção, seja pública ou privada, 

estando em local ambientalmente importante, como a zona costeira, deve vir 

precedida de licenciamento ambiental. 

O licenciamento ambiental recebe muitas críticas por parte, 

principalmente, do setor econômico privado, em especial, por ser um foco de conflito 

entre o setor de infra-estrutura, as atividades produtivas privadas e os órgãos 

licenciadores: 

Três problemas que tornam o licenciamento ambiental um atraso para o 
desenvolvimento econômico. O primeiro trata-se da politização do processo 
de licenciamento que consiste na utilização da licença ambiental para exigir 
medidas compensatórias e investimentos que transcendem as obrigações 
legais aplicáveis aos empreendimentos. O segundo diz respeito a 
judicialização do licenciamento ambiental que ao ser emitido pelas 
agências ambientais está sujeito ao questionamento do Ministério Público, 
submetendo o processo a novas avaliações no âmbito do Judiciário, 
acarretando incertezas quanto aos prazos e condicionantes do 
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empreendimento. E por fim, o uso do licenciamento para inibir a entrada de 
novos concorrentes.  (SANTOS, 2004, p.17)  

O caso do aterro na Praia de Iracema demonstra a indiferença da 

Prefeitura, diante de uma obra que já se sabia ocasionaria danos ao meio ambiente, 

levando-se em conta a construção do molhe do Porto do Mucuripe e os impactos 

causados na costa de Fortaleza, como o avanço do mar na própria praia de Iracema.  

A relação de Fortaleza com a natureza não tem sido das mais amistosas. 
Já pelos idos anos 40, quando do início do Porto do Mucuripe, a 
necessidade de ampliação da enseada ocasionou a construção do molhe 
de pedra que alteraria substancialmente a direção das vagas com 
sucessiva destruição de quarteirões inteiros na Praia de Iracema. 
Construção e destruição caminharam juntas num processo agressivo de 
desmonte da natureza em nosso litoral.  (SILVA, 2001, p.40-41) 

Como se verá, na realização do aterro da praia de Iracema, a atuação do 

Ministério Publico, órgão importante quando estão em foco os interesses difusos, 

que são interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (Código de 

Defesa do Consumidor, art. 81, parágrafo único). Há interesses difusos tão 

abrangentes que coincidem com o interesse público. O objeto dos interesses difusos 

é indivisível. Assim, por exemplo, a pretensão ao meio ambiente hígido, posto 

compartilhada por número indeterminável de pessoas, não pode ser quantificada ou 

dividida entre os membros da coletividade (MAZZILLI, 2000). 

Para melhor entendimento a respeito da realização de obras públicas em 

que os entes administrativos não cumprem o processo de licenciamento ambiental, 

utilizar-se-á como estudo de caso a realização da obra do aterro hidráulico da praia 

de Iracema, no litoral de Fortaleza, mostrando como se deram a realização da obra, 

a atuação dos órgãos públicos ambientais, a exigência do licenciamento ambiental, 

as ações promovidas pelo Ministério Público, a atual situação do aterro, a previsão 

da construção do Museu do Mar e, por fim, a análise da condução, pela Prefeitura, 

de uma obra pública sem o respeito à legislação ambiental. 
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3.1 A construção do aterro hidráulico da praia de Iracema  

A construção do aterro hidráulico foi de iniciativa da Prefeitura de 

Fortaleza, que fez um aterramento em um trecho da praia de Iracema e a construção 

de espigão, ou molhe. A referida obra causou grande polêmica em Fortaleza, tendo 

opiniões diversas: as pessoas que eram a favor do aterro tinham como justificativa o 

avanço do mar, outras apresentaram opiniões contrárias, entendendo que a obra 

tinha como objetivo principal o interesse comercial na orla marítima. 

A praia de Iracema foi e ainda é alvo de problemas com o avanço do mar. 

Obras de engenharia construídas com o objetivo de proteger determinadas áreas 

costeiras alcançaram seus objetivos, mas apresentaram resultados desastrosos, 

como a intensificação do processo erosivo: 

O litoral e, especialmente, as praias respondem com mudanças de forma e 
de posição que podem ter conseqüências econômicas indesejáveis quando 
resultam em destruição de patrimônio ou em custos elevados, na tentativa 
de interromper ou retardar o processo de reajuste morfológico. (MUEHE, 
2003, p.254) 

O Poder Público Municipal, para minimizar o avanço do mar (figura 15), 

resolveu aterrar a praia de Iracema, no trecho entre a rua Monsenhor Bruno e a 

avenida Rui Barbosa, conhecida também como praia do Ideal – pois encontra-se 

defronte ao clube de recreação cujo nome é Ideal Clube – além de construir um 

molhe. 

 
 
Figura 15 – Destaque da praia de Iracema antes da realização do aterro 
hidráulico 
Fonte: Aerofoto Nordeste, 1999 
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Para compreender o avanço do mar, é essencial voltar no tempo, na 

época da construção do porto na praia do Mucuripe. Como expresso anteriormente, 

a realização do porto do Mucuripe exigiu a construção de enrocamentos que 

alteraram grande parte do litoral da cidade, marcada pela presença de praias 

famosas, como a de Iracema, parcialmente destruída em decorrência de alteração 

ocorrida na direção das ondas.  

A cidade dos ricos expandiu-se então para o leste, ocupando as áreas 
melhores. A transferência do Porto das Dragas para a barra do Mucuripe 
veio ratificar esta tendência, pois levou infra-estrutura para esta área. 
Apesar de muitas discussões e polêmicas, as obras do Porto do Mucuripe 
foram iniciadas em 1938, originando uma série de problemas de ordem 
ambiental, tendo a ação das ondas erodida praias, derrubando casas e 
construções (COSTA, 1988, p. 82). 

Assim, o molhe do Porto do Mucuripe foi construído sem a realização dos 

estudos necessários para a compreensão dos processos oceanográficos e 

sedimentológicos que atuam na área. Sabe-se que a legislação da época não previa 

a necessidade de estudos de impactos ambientais nem de licenciamento ambiental, 

nem por isso se justificaria a interrupção de grande fluxo de sedimentos. Opina Mota 

(2003, p. 315) no sentido de que 

É claro que os empreendimentos urbanos são feitos com o objetivo de 
melhorar as condições de vida do homem das cidades. No entanto, nem 
sempre os benefícios dos mesmos são suficientes para justificá-lo. 
Algumas vezes, os impactos ambientais negativos são de tal porte que 
inviabilizam um empreendimento. Outras vezes, a adoção de medidas 
mitigadoras para os impactos negativos resulta na minimização dos seus 
efeitos maléficos e no aumento dos seus benefícios. 

A finalidade da obra era proteger a bacia portuária contra o ataque direto 

das ondas e impedir que o transporte litorâneo de sedimentos provocasse o 

assoreamento do porto. Assim, ao atingir a estrutura, o regime de ondas é 

deformado e ocasiona o fenômeno de difração, ou seja, após atingirem o obstáculo, 

propagam-se em ondulações curvilíneas na zona de sombra do dique.  

Este fenômeno fez com que o material em suspensão fosse depositado 

ao longo da estrutura e formasse uma pequena praia (praia Mansa), tornando mais 

rara a zona adjacente e dificultando o acesso a navios de grande calado. Após esta 

sedimentação, a corrente destituída de material em suspensão e, 

conseqüentemente, dotada de maior potencial erosivo, reflete-se na direção da praia 
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de Iracema e adjacências, que hoje experimenta um preocupante nível de 

degradação (MME apud MORAES, 1995, p. 58). 

Com o intuito de amenizar esse avanço do mar, a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, iniciou uma obra que consistiu em um aterro hidráulico (figura 16), na 

praia de Iracema, com 100 metros de largura ao longo de 1.110 metros de litoral, e 

com a construção de um espigão (molhe) com 45 metros de extensão, adentrando o 

mar. Teve como objetivo, de acordo com a Prefeitura, a recuperação da beira-mar 

local visando ao acréscimo de área de praia e contenção do avanço do mar.  

 
  
Figura 16 – Construção do aterro hidráulico da praia de Iracema 
Fonte: Alcebíades Silva (Jornal “ O POVO” – 2000) 
 

O Instituto de Pesquisas Hidroviárias - INPH, instituição responsável 

pelo projeto, dispôs de uma gama considerável de dados e parâmetros hidráulicos 

da área em torno do porto do Mucuripe: 

O início da construção do aterro se deu em meados de 2000 mas a obra 
não levou em consideração a necessidade de uma barreira à ação frontal 
das ondas. Resultado: a forte ressaca que atingiu a Praia de Iracema logo 
no início de 2001 evidenciou o erro no projeto original feito pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH). 
Na época, o departamento de Geografia da UECE estimou que o aterro 
teria perdido cerca de 30 dos 60 metros de faixa praial construídos até 
então. O prejuízo fez com que o Conselho de Orientação Político-
Administrativo do Município (Copam) recomendasse a construção de um 
quebra-mar com cerca de 400 metros de extensão em frente ao aterro, 
como forma de barrar os prejuízos causados pela erosão. O quebra-mar 
diminuiria a energia das ondas e atenuaria a ação erosiva sobre a praia. 
Até hoje, no entanto, a obra não saiu do papel. (ARAÚJO, 2004) 

Para arrimar o projeto básico de recuperação da praia do Iracema 

foram considerados os parâmetros hidráulicos (marés e ondas) e sedimentológicos.  
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Foram apresentadas alternativas no projeto básico para a recuperação 

das praias do Meireles e Iracema que consistiam de soluções mistas, combinando a 

construção de estruturas do tipo espigões ou quebra-mares com a formação de um 

aterro hidráulico. Como conclusão do projeto, o INPH recomendou, a curto prazo, a 

construção da alternativa que compreendia um aterro hidráulico de forma curva, com 

100m de largura ao longo de 1.100 de litoral, limitado a leste por um espigão com 45 

metros de comprimento e azimute de 356°. 

Mesmo a alternativa escolhida não foi executada conforme previsto no 

projeto, uma vez que esta contemplava 100m de areia e só foi executado um trecho 

de 60 metros, e o molhe (figura 17) que deveria ser construído próximo ao Clube das 

Diários foi modificado para a esquina da avenida Rui Barbosa, o que merecia outro 

Estudo de Impacto Ambiental considerando as modificações não previstas 

anteriormente.    

   
 
Figura 17 –  Molhe construído durante a obra do aterro hidráulico da 
praia de Iracema.  
Fonte: Juliana de Melo (agosto/2005). 

A obra do aterro da praia de Iracema não seguiu os procedimentos legais 

na realização, não foram elaborados estudos prévios de impactos ambientais, como 

obriga o Texto constitucional e a lei que trata da Política Nacional do Gerenciamento 

Costeiro, exigindo-se, assim, o EIA/RIMA, devidamente aprovado, como condição 

para o licenciamento das obras que modificam as características naturais da área 

litorânea: 
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A definição de áreas de uso e ocupação requer estudos mais detalhados 
no que concerne a instalação de infra-estruturas artificiais e à previsão dos 
prováveis impactos sócioambientais a serem provocados pelas atividades 
produtivas (SILVA, 1998, p.222). 
 

Observam-se inúmeros erros e omissões por parte dos órgãos 

ambientais. Em abril de 2000, foi concedida, pelo IBAMA, a Licença de Instalação 

(LI), e a partir desse momento foi iniciada a obra sem a concessão da Licença Prévia 

(LP), inclusive sem a devida publicidade, como a publicação de editais, decurso do 

prazo de 45 dias para realização de audiência pública, exigência de adequados 

estudos de impactos ambientais e medidas mitigadoras, todos essenciais para o 

processo administrativo do licenciamento ambiental: 

A solicitação crescente de elaboração de pareceres e estudo de solução 
para problemas decorrentes de obras feitas sem os devidos cuidados ou 
sem o conhecimento especializado necessário, e que, geralmente, 
resultam em erosão ou acumulação acelerada em trechos do litoral 
(MUEHE, 2003, p.300). 

Considera-se que essa obra causa degradação ambiental, expressão esta 

conceituada na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, como “alteração adversa 

das características do meio ambiente” ou como poluição, que é “a degradação da 

qualidade ambiental resultantes de atividades (humanas) que direta ou 

indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; b) 

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 

desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; e) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões 

estabelecidos”. Concluindo, Oliveira (1999) diz que quase toda a ação humana que 

utilize ou modifique de alguma forma um recurso ambiental, importa intervenção no 

meio ambiente, e, em tese, estaria submissa ao prévio licenciamento ambiental: 

Se para todas as edificações urbanas licenciadas pelas respectivas 
Prefeituras fosse exigida uma licença ambiental, o licenciamento ambiental 
seria uma tarefa praticamente impossível, sobre representar  uma indevida 
e inconstitucional intromissão do Estado em matéria tipicamente municipal. 
Apenas em casos verdadeiramente excepcionais é que este licenciamento 
se torna obrigatório, limitando-se quase que só aos projetos urbanísticos 
abrangendo acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante 
interesse ambiental declaradas pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, conforme previsto no inciso XV da Resolução CONAMA nº 
001/86 (OLIVEIRA, 1999, p.114).  
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Com efeito, pela dimensão da obra na praia de Iracema (figura 18) e 

considerando sua localização, não há dúvidas de que era obrigatório, além da 

exigência e publicação do EIA/RIMA, ter passado pelas etapas do processo de 

licenciamento ambiental. Também, conforme institui o art. 6º da Lei nº. 7.661, sobre 

o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro: “o licenciamento para parcelamento e 

remembramento do solo, construção, instalações das características naturais da 

Zona Costeira, deverá observar, além do disposto nesta lei, as demais normas 

específicas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos Planos de 

Gerenciamento Costeiro”, e para o licenciamento ambiental “o órgão competente 

solicitará ao responsável pela atividade a elaboração do estudo de impacto 

ambiental e a apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, 

devidamente aprovado.” 

  
 
Figura 18 – O aterro hidráulico da praia de Iracema 

   Fonte: Juliana de Melo (setembro/2004) 
 

De acordo com o referido artigo, o licenciamento para parcelamento e 

remembramento do solo, construção, instalações das características naturais da 

zona costeira, deverá observar, além do disposto nessa lei, as demais normas 

específicas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos planos de 

gerenciamento costeiro.  

A falta ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do 

licenciamento, previstas neste artigo, será sancionada com interdição, embargo ou 

demolição, sem prejuízo da cominação de outras penalidades previstas em lei.  Para 
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o licenciamento, o órgão competente solicitará ao responsável pela atividade a 

elaboração do estudo de impacto ambiental e a apresentação do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, devidamente aprovado, na forma da lei. 

O processo de licenciamento ambiental deveria ter sido realizado pela 

SEMACE, por ser o órgão ambiental competente, podendo ou não, ter ocorrido a 

participação do IBAMA. Desta forma, a realização da obra desobedeceu as 

disposições da lei 6.938/81, sobre a competência do órgão ambiental estadual para 

licenciar, e a necessidade das licenças: prévia e de instalação, já que, no caso do 

aterro, não há a exigência da licença de operação. 

 

4.2 As ações interpostas pelo Ministério Público Federal para o embargo do 
aterro hidráulico da praia de Iracema. 

Tratando-se de construção em área de praia, bem público comum do 

povo, e tendo a referida obra evidentes impactos ambientais, era necessário que um 

órgão de defesa do meio ambiente investigasse se o executor da obra, no caso, a 

Prefeitura de Fortaleza, teria as necessárias licenças ambientais para instalação e 

execução da obra, haja vista os efeitos danosos e irreversíveis ao meio ambiente. 

O Ministério Público defende e fiscaliza, dentre outras coisas, a 

preservação ambiental e a realização do licenciamento ambiental, por meio da ação 

civil pública, de acordo com a Lei federal nº 6.938/81: 

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:  
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar 
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por 
danos causados ao meio ambiente. (destacou-se)  

Além do artigo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 

Constituição Federal de 1988 afirma que, dentre as funções institucionais do 

Ministério Público, está “a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 

e de outros interesses difusos e coletivos.” (art. 129, inciso III).  
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A respeito dos mecanismos não jurisdicionais de tutela ambiental, 

destacou-se: EIA/RIMA, licenças e autorizações ambientais, auditorias ambientais, 

manejo ecológico, zoneamento, tombamento, espaços especialmente protegidos, a 

atuação do Poder Público no exercício do poder de polícia, prevenindo (por 

exemplo, com leis, decretos, autorizações etc.) ou reprimindo (sanções 

administrativas, os abusos contra o meio ambiente). 

No tocante aos mecanismos jurisdicionais de tutela ambiental, tanto se 

pode mencionar as ações judiciais de procedimento comum e as ações judiciais 

coletivas, como a ação popular, a ação civil pública, o mandado de segurança 

coletivo ambiental e o mandado de injunção. 

Os co-legitimados à ação civil pública que podem defender em juízo os 

interesses ambientais, além do Ministério Público, são: pessoas jurídicas de Direito 

público interno, entidades da administração indireta do Estado, fundações públicas 

ou privadas, sociedades de economia mista, órgãos governamentais ainda sem 

personalidade jurídica, associações civis etc. 

Apesar dessa atuação importante do Ministério Público, alguns autores 

vêem com empecilho, em alguns casos, essa interferência: 

A falta de coordenação entre os setores de governo que querem o 
promover o crescimento econômico e os que têm responsabilidade pela 
defesa do meio ambiente tem levado o Ministério Público dos Estados 
(Promotoria Pública) a preencher esse vazio através de ações contra os 
estados, provocando conflito em vez de coordenação. As falhas de 
coordenação nessa área, retiram sustentabilidade da política de 
desenvolvimento, promovem conflitos jurídicos e reduzem a efetividade da 
política ambiental (SANTOS, 2004, p. 33). 

A atuação do Ministério Público Federal junto ao aterro foi muito 

significativa. As ações foram movidas por iniciativa do Ministério Público Federal, tão 

logo soube, por informação dos jornais locais, que a Prefeitura de Fortaleza iria 

iniciar uma obra de aterramento na praia de Iracema ao longo de 1100 (mil cento e 

onze) metros de litoral, bem como um espigão de 45 metros de extensão. 

Verificando que aquele empreendimento poderia causar graves e 

irreparáveis impactos ambientais, o Ministério Público iniciou um procedimento 

administrativo para verificar se o início da obra tinha sido precedido de estudo de 
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impacto ambiental para seu licenciamento, bem como se o IBAMA tinha assumido 

suas obrigações funcionais, por entender o MPF ser o IBAMA o órgão ambiental que 

deveria ter concedido a licença. Após a instrução do procedimento, com ofícios e 

documentos diversos, foi constatado que: 

a) inicialmente, o IBAMA recebeu o pedido de licenciamento ambiental e exigiu 

EIA/RIMA para o empreendimento; 

b) a Prefeitura de Fortaleza apresentou o EIA/RIMA; 

c) o IBAMA, após receber o estudo, entendeu que este não seria necessário e 

tornou sem efeito a exigência anterior, “redirecionando o procedimento de 

licenciamento”; 

d) o IBAMA concluiu que, em face do “porte reduzido da obra e da abrangência de 

seus impactos serem de caráter eminentemente locais, a competência para seu 

licenciamento é estadual”, citando a resolução CONAMA 237/97, em seu art. 6º; e 

e) ao final, o IBAMA concedeu licença de instalação, com prazo de validade de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias. 

Foi então, que o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria 

Regional dos Direitos dos Cidadãos, instaurou um procedimento interno no qual 

reuniu informações que confirmava que a obra estava sendo executada de forma 

irregular, pois havia sido concedida pelo IBAMA, de logo, a licença de instalação, 

suprimindo assim a fase de licença prévia necessária, sobretudo quanto à 

publicidade de editais, decurso de prazo e exigência de Estudo de Impacto 

Ambiental. 

Diante de tais fatos e porque não houve possibilidade de ajustamento 

de conduta, o Ministério Público Federal ingressou primeiramente com uma Ação 

Cautelar: 

Por outras palavras, é como se o juiz adiantasse uma certa credibilidade do 
autor, raciocinado por um critério de plausibilidade; dá a tutela de urgência, 
na convicção de que, se o fizer a final, o provimento poderá não mais ter 
utilidade, ante a modificação dos fatos ou a consumação do evento temido. 
(MANCUSO, 2002, p. 189). 

A ação cautelar tem urgência e serve como ação antecedente da ação 

principal, no caso, da ação civil pública. A probabilidade é elemento necessário, não 

se podendo recear o que não é possível, no caso, o dano ambiental. O grau do 



 

 

119

provável é examinado pelo juiz, mas, se ele mesmo tem dúvida, deve deferir o 

pedido de medida cautelar. Assim, por meio da tutela cautelar, se antecipa o pedido 

da ação principal.   

Foram dois os pedidos da medida cautelar feitos pelo MPF: a) a 

imediata paralisação da obra, como a construção do aterro, pois o decurso de uma 

ação judicial levaria à conclusão de uma obra com danos ambientais; e b) a 

determinação ao IBAMA que reabrisse o procedimento de licenciamento ambiental, 

com a exigência de apresentação de EIA/RIMA, e demais conseqüências legais, 

como a publicação de editais e abertura de prazo para solicitação de audiência 

pública. 

Posteriormente, o Ministério Público impetrou uma ação civil pública: 

Os direitos conferidos no plano material só fazem sentido quando o 
ordenamento jurídico coloca nas mãos de seus titulares, ou de seus 
representantes ideológicos (Ministério Público, associações, etc.), 
mecanismos efetivos para seu exercício. Essa é a missão da ação civil 
pública (MILARÉ, 2002, p.171). 

Com esta ação, requereu a imediata paralisação da obra de construção 

do aterro hidráulico da praia de Iracema, bem como de construção de espigão com 

45 metros de extensão de praia, pena de multa e execução específica. 

 Nas duas ações, o MPF apresentou, dentre os seus pedidos, que o 

IBAMA reabrisse o procedimento ambiental do projeto, com publicação, em Diário 

Oficial e em jornais de grande circulação, do edital relativo ao pedido de licença, com 

exigência de apresentação do EIA/RIMA, bem como de abertura de prazo de 45 dias 

para a solicitação de audiência pública. 

As ações impetradas pelo MPF, inicialmente, conseguiram embargar a 

obra, mas a Prefeitura ganhou liminarmente e finalizou-a. 

4.3 A situação do aterro hidráulico da praia de Iracema e o Museu do Mar 

Na revista FUNCAP – Pesquisas (CEARÁ, 2001), foi divulgada uma 

estudo da Universidade Estadual do Ceará – UECE, realizado entre setembro/2000 

e junho/2001, que monitorou, durante esse   período,  os     impactos       provocados 
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pelo aterro da praia de Iracema. De acordo com o levantamento feito, a pesquisa 

demonstrou a ineficiência do espigão construído pela Prefeitura de Fortaleza para 

preservar a praia. 

A pesquisa foi realizada por cinco estudantes do Curso de Geociências da 

UECE, coordenada pelo professor doutor Fábio Perdigão Vasconcelos, com o apoio 

da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

FUNCAP.   

A cada três meses, eram coletadas amostras de sedimentos nos locais de 

análise: zona de praia (área acima da influência da maré, atingida pelas ondas da 

ressaca); zona intertidal ou estirâncio (área compreendida entre a linha de maré alta) 

e zona de antepraia (área permanentemente recoberta de água) (CEARÁ, FUNCAP, 

2001). Os pesquisadores monitoraram sete pontos da orla das praias de Iracema e 

Meireles, nos seguintes trechos: Praia do Emissário Submarino, Praia de Iracema – 

DNOCS, Praia de Iracema – Hotel Holliday Inn (aterro), Praia de Iracema – Magna 

Hotel (aterro), Praia do Meireles – Clube dos Diários e Praia do Meireles –AABB. 

Na área do aterro, os pesquisadores fizeram uma projeção  a partir do 

volume de sedimentos retirados pela maré durante os meses analisados. Nos 

meses de janeiro e fevereiro de 2001, houve uma perda de vinte metros da faixa 

praial construída, representando uma remoção de 40 mil m³. A destruição 

prosseguiu nos meses seguintes: até junho houve uma diminuição de mais de 10 

metros de praia, sendo retirados mais de 20 mil m³ de sedimentos (CEARÁ, 

FUNCAP, 2001). 

   
PERÍODO DA 

PESQUISA 
Janeiro a Fevereiro 

de 2001 
Março a Junho de 

2001 
TOTAL  

6 meses 
Perda de sedimentos 

(m³) 
40.000 m³ 20.000 m³ 60.000 m³ 

Perda de faixa praial 
(m) 

20 m 10 m 30 m 

          
Quadro 02 –  Dados da pesquisa realizada no Aterro Hidráulico da Praia da Iracema com relação a 
perda de sedimentos e da faixa praial no período de janeiro/2001 a junho/2001.    
 Fonte: FUNCAP, 2001 
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O monitoramento dos dois trechos do aterro, em frente ao Holliday Inn, e o 

outro defronte ao Hotel Magna mostrou que o mais impactado foi o primeiro, onde se 

registrou o maior avanço do mar. No segundo trecho, a erosão foi menos intensa: 

A diferença deve-se ao fato de que este ponto está mais próximo ao novo 
espigão também construído pela administração pública. O molhe, em frente 
a avenida Rui Barbosa, foi projetado para proteger toda a praia artificial e 
mostrou-se ineficiente, conseguindo amenizar a erosão numa faixa muito 
pequena (CEARÁ, FUNCAP, 2001, p.24). 

Os pesquisadores concluíram, de acordo com os dados, que a 

durabilidade da obra será de 10 anos. Como iniciou-se em 2000, de acordo com o 

prognóstico, em 2010 o mar terá invadido a praia artificial. 

O único impacto positivo observado referente à obra, de acordo com a 

pesquisa, foi a contenção do mar que antes invadia a pista da avenida Historiador 

Raimundo Girão. Concluindo os pesquisadores e, provavelmente, qualquer leigo, 

que a obra realizada pela Prefeitura com investimentos públicos, a médio prazo, não 

seria justificável.  

A pesquisa desenvolvida pelos estudantes da UECE apresentou, como 

solução para evitar os problemas erosivos do litoral a oeste do Mucuripe, incluindo o 

aterro hidráulico, um conjunto de medidas corretivas quanto ao transporte de 

sedimentos pela corrente de deriva litorânea, que foi alterado pelas obras portuárias, 

dentre elas:  

Uma solução definitiva seria a instalação de uma draga submarina na 
extremidade do molhe de proteção do porto que lançasse os sedimentos 
na praia do Mucuripe. A partir dessa praia os sedimentos seguiriam seu 
percurso natural de leste para oeste, carreados pela ação das ondas 
(CEARÁ, FUNCAP, 2001, p.24). 

O professor doutor Fábio Perdigão, em entrevista ao Jornal “O Povo” (2 de 

agosto de 2004), reforçou o prognóstico, informando que o aterro da praia de 

Iracema poderá desaparecer em poucos anos, previsão feita também por 

especialistas em Oceanografia e Engenharia Hidráulica, mas na referida entrevista 

apresentou outra solução para evitar a eliminação gradual do aterro: a construção de 

um quebra-mar em frente à praia.  
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Talvez se essas obras fossem precedidas de um planejamento ambiental, 

acompanhado de instrumentos eficientes, evitar-se-ia esses tipos de interferências  

impactantes, ao mesmo tempo onerosas: 

O Planejamento Ambiental deveria privilegiar a elaboração dos relatórios 
de Impacto Ambiental e os processos de Avaliação Ambiental dos projetos. 
Seria fundamental a indicação de todas as medidas e providências que 
deveriam assegurar o funcionamento e a eficiência das obras concebidas 
(RODRIGUEZ;SILVA;CABO; 2004, p.71). 

Como se sabe, no aterro da praia de Iracema não foram feitos estudos de 

impacto ambiental corretos e aprovados pelos órgãos ambientais competentes, nem 

realizado o licenciamento ambiental. Provavelmente, estes estudos, feitos por uma 

equipe multidisciplinar competente, iriam chegar a essas conclusões e não seria 

realizada a obra, procurando outra opção menos onerosa, impactante e, é claro, 

durável. 

Percebe-se que o interesse relativo à erosão do aterro não é apenas a 

proteção da avenida Historiador Raimundo Girão, mas também a incorporação, no 

aterro, de empreendimentos importantes, como teatros e museus. 

Atualmente, existe um projeto na mesma área do governo do Estado do 

Ceará para a construção do Museu do Mar, empreendimento que se encontra em 

processo de licenciamento, devendo ser analisadas as informações constantes no 

seu Estudo de Impacto Ambiental (EIA), formulado por Aleixo (2004). 

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Infra-Estrutura, 

implantará na praia de Iracema, em Fortaleza – CE, o prefalado empreendimento 

denominado Museu do Mar, tendo por finalidade, de acordo com seu EIA, reaver e 

preservar aspectos culturais ligados à relação histórica das comunidades litorâneas 

do Estado com o mar. 

O referido EIA tem por objetivo básico determinar a abrangência, 

procedimentos e critérios a serem observados, os quais servirão como instrumento 

no sentido de subsidiar o processo de licenciamento ambiental do empreendimento 

Museu do Mar, neste caso o órgão ambiental competente é o IBAMA, devido a obra 

ser realizada na plataforma continental. (CONAMA, Resolução n° 237, art. 4°, inciso 

I) 
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De acordo com o EIA, o projeto do Museu do Mar será desenvolvido pelo 

famoso arquiteto Oscar Niemeyer, e será edificado no mar em frente ao aterro da 

praia de Iracema, afastado 280 metros do eixo da av. Historiador Raimundo Girão, 

entre a av. Rui Barbosa e a rua Monsenhor Bruno. O empreendimento cultural ficará 

localizado na água e será protegido pelo molhe em frente a av. Rui Barbosa. 

O museu será composto de dois edifícios, o Museu do Mar e  a Central 

Técnica, numa área total de 2.301,70 m².  E, para isso, de acordo com o EIA, será 

necessário um conjunto de intervenções urbanísticas no calçadão das avenidas 

Beira-Mar e Historiador Raimundo Girão e entre os dois molhes, sendo em frente à 

avenida Rui Barbosa e outro na praia de Iracema próximo à rua João Cordeiro.  

O edifício principal, o Museu do Mar, será implantado a uma distância de 

280 metros, contados, perpendicularmente, a partir do eixo da avenida Historiador 

Raimundo Girão, em direção ao Oceano Atlântico, e 100 m, contados 

perpendicularmente, a partir do eixo do referido molhe. Terá cinco pisos (instalações 

1º piso, instalações 2º piso, administração/apoio, exposições, mezanino/exposições). 

O prédio da central técnica (350 m²) que terá por finalidade o apoio ao 
Museu, será construído junto ao alinhamento da avenida Beira-Mar e será assente 
de forma a estar enterrado, tendo apenas um fosso de ventilação, como parte da 
edificação que será visível ao público.  

O Museu do Mar tem como objetivos principais valorizar a memória e os 

saberes tradicionais das diversas comunidades que ocuparam e ocupam a costa 

cearense, divulgar a história desses povos do mar e contribuir para o 

reconhecimento da importância de se preservar o meio ambiente do litoral do Ceará.  

Como justificativa da construção do Museu do Mar (figura 19), o EIA 

indica, além de sede administrativa, dos processos técnicos de musealização e local 

de exposição de acervos, o centro articulador do programa de ações há pouco 

delineado. Para isso, deverá estabelecer parcerias com prefeituras, órgãos não 

governamentais, empresas privadas, universidades, que representarão parte 

importante da trama dessa rede e que farão com que as ações do Museu se 

espraiem nas diversas comunidades do litoral do Ceará.  
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Figura 19 – Molhe da praia de Iracema e a simulação da localização do  
Museu do Mar. 
Fonte: Juliana de Melo (junho/2005) 

A obra cultural do Governo do Estado do Ceará tem natureza 

socioambiental, como está relatado no EIA , vocacionada a explorar os aspectos 

físicos e biológicos do mar como espaço geográfico e ecossistema, bem como os 

aspectos culturais e simbólicos que marcam a relação dos diferentes grupos 

humanos da costa cearense em particular – com o mar.  

O estudo diz que o Museu será um forte atrativo para o turismo cultural na 

cidade de Fortaleza, num Estado que já se destaca nacionalmente por suas belezas 

naturais e riqueza cultural, e cumprirá importante papel como divulgador da história 

da cidade por meio de seus programas de educação e exposição. 

O referido Museu apresenta-se como um dos planos e programas da atual 

gestão do Governo Estadual do Ceará (2003 a 2006), a qual tem como objetivo 

estratégico promover o Estado como destino preferencial do turismo.  

Não está incluído no EIA o projeto arquitetônico, não podendo dessa 

forma o órgão ambiental licenciador ter o real conhecimento da obra e suas 

conseqüências ambientais no entorno. 

Os problemas encontrados no EIA do Museu do Mar referem-se às ações 

impactantes que deverão acompanhar o projeto, como alargamento de ruas, 

aterramento do mar, construção de estacionamentos para receber carros de 

visitantes e ônibus de turismo. Além disso, o estudo não apresenta outras opções 

 

100 m 

280 m 

Museu do Mar 
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para a localização do Museu, inclusive não justifica o porquê do espaço cultural ser 

construído naquela área.  

Como exemplo de uma opção pode-se mencionar a ponte dos Ingleses, 

localizada também na praia de Iracema. A Ponte foi construída entre 1920 a 1923 

para ser um porto, que teria um total de 800 metros de comprimento, no fim dos 

quais estaria um ancoradouro. A obra não foi concluída, uma vez que era inviável a 

implantação de um porto naquela área em razão da fúria das ondas. Desta forma: 

 O local passou a ser freqüentado pela população local para ver o por do 
sol e curtir as noites de lua, ao longo do tempo foi se deteriorando e 
causando perigo; em 1994 com a reurbanização da Praia de Iracema, foi 
reconstruída parte da ponte com ferro e madeira, com 130 metros de 
comprimento e 5 metros de largura (BENEDITO, 1999, p.128). 
 

A ponte dos Ingleses (figura 20) foi reinaugurada no dia 4 de outubro de 

1994, restaurada e urbanizada. É local  de visitação de turistas e pessoas para 

contemplar o pôr-do-sol. No local existe também um observatório dedicado ao 

estudo dos golfinhos. Dominando o horizonte, no fim da parte velha, pode ser vista 

uma escultura do artista cearense Sérvulo Esmeraldo.  

 
 
Figura 20 – Ponte dos Ingleses localizada na Praia de Iracema 
Fonte: Juliana de Melo (2004) 

A opção da ponte dos Ingleses como local para receber o Museu do Mar 

decorre do aproveitamento da estrutura, onerando ainda menos o Poder Público 

com obras faraônicas e, além disso, proporcionar a revitalização daquela área da 

praia de Iracema que no momento se encontra bastante abandonada pelos órgãos 
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públicos, onde a existência de casas de shows ligadas à prostituição favorecem o 

desinteresse popular pela região. 

O Museu do Mar apresenta-se como uma interessante proposta do 

Governo do Estado, porém não se justifica a sua construção em local vulnerável, 

defronte ao aterro hidráulico da praia de Iracema. 

 

4.4 A atuação do Poder Público e o respeito à legislação urbana-litorânea 

O aterro hidráulico da praia de Iracema realizado pela Prefeitura de 

Fortaleza, ao procurar burlar o processo de licenciamento ambiental, revestiu-se de 

maior gravidade em face, de esperar-se do Poder Público o respeito e o acatamento 

às leis e, sobremaneira, os princípios constitucionais que regem a Administração 

Pública. 

Qualquer atividade ou obra, mesmo de ampliação de instalação já 
existente, desde que possa ser considerada efetiva ou potencialmente 
poluidora; que seja capaz, de qualquer forma, de causar degradação 
ambiental; ou utilize recursos ambientais, deverá previamente ser 
submetidas ao licenciamento ambiental. Portanto, praticamente qualquer 
obra, seja ela pública ou privada, independentemente de tamanho ou da 
qualificação do responsável (pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado), para poder ser implantada, está sujeita ao crivo do licenciamento 
ambiental (OLIVEIRA, 1999, p.87). 

A Prefeitura de Fortaleza, responsável pelo planejamento do uso e 

ocupação do seu espaço, tem o compromisso de atuar para um melhor uso da zona 

costeira, pois a dinâmica do litoral vem sendo alterada com a execução dessas 

obras: 

Essa dinâmica tem sido profundamente modificada pela interferência do 
homem através de obras de engenharia mal planejadas. A construção de 
uma bateria de molhes desde o porto do Mucuripe até a foz do rio Ceará 
interrompem o fluxo de sedimentos pela deriva litorânea e aumentando o 
poder erosivo das ondas nos setores a sotamar dessas estruturas. Estas 
obras, num total de doze, foram concebidas a partir da principal (a do 
porto), numa tentativa seqüenciada de se deter os efeitos da ação erosiva 
que foi se estabelecendo a juzante de cada um dos molhes construídos 
(BRASIL, MME, 1995, p. 58). 

Na opinião de Moraes (1999), o papel do Poder Público, seja União, 

Estado ou Município e da regulação estatal, na valoração e valorização dos espaços 

costeiros, não pode ser minimizado. Inicialmente, por meio da legislação, ele cria 
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limitações, impedindo ou induzindo os usos do solo, que influem diretamente no 

processo de ocupação.  

Mediante o planejamento, ele busca orientar as tendências presentes, 

direcionando-as para padrões sustentáveis de uso ou estimulando a devastação. E, 

pela gestão, os agentes estatais buscam mediar ou intervir nos conflitos de uso, 

apoiando o estabelecimento dos consensos possíveis ou intercedendo por uma das 

partes, por meio da criação de fóruns de exame e legitimação de planos e projetos 

ou abrindo exceções nos próprios limites estabelecidos. Por outro lado, 

Como produtor de espaços (responsável pela edificação das grandes obras 
de engenharia), o Estado é – por intermédio de seus diferenciados órgãos 
– o maior agente impactante na zona costeira, com a capacidade de 
reverter tendências de ocupação e gerar novas perspectivas de uso, 
sobretudo pela imobilização de áreas (mediante seu tombamento) e pela 
instalação de grandes equipamentos ou dotação de infra-estrutura (como 
estradas, portos, ou complexos industriais). E, em face da grande 
mobilidade demográfica como a observada no Brasil, tal papel se exacerba 
em função indutora do povoamento, processo bastante visível em todos os 
quadrantes do litoral (MORAES, 1999, p. 25). 

A realização do aterro hidráulico da praia de Iracema e a provável 

construção do Museu do Mar, ambos localizados em espaços costeiros, mostram 

que nas últimas décadas, obras localizadas nessas áreas têm um substrato estatal 

claro, expresso também em obras viárias, portuárias e de instalação de 

equipamentos produtivos, conduzidas sem nenhuma preocupação com os impactos 

ambientais e sem a exigência de instrumentos sustentáveis, como o licenciamento 

ambiental. 

Diante de tão especial tratamento constitucional, o meio ambiente não 

poderia deixar de ter seus instrumentos de tutela, visando a preservar e proteger o 

bem ambiental, como determina o Texto constitucional:  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

E para Oliveira (1999, p. 67) 

Não se pode perder de vista que o art. 225 estabelece o poder-dever dos 
integrantes do poder público de assegurar à todos o usufruto de um meio 
ambiente hígido, ecologicamente equilibrado. Assim, está ínsita na 
competência administrativa de cada uma das pessoas políticas de direito 
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público, a obrigação de usar os instrumentos à sua disposição para atingir 
a este objetivo constitucional.  

Como se vê, os instrumentos de tutela têm sua natureza jurídica 

assegurada no princípio constitucional do dever do Poder Público e da coletividade 

de preservar e proteger o bem ambiental. 

Além do Texto constitucional, a Política Nacional do Meio Ambiente 

determina claramente como seu princípio: 

Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:  
I - 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;  

É obrigação do Poder Público observar o que é determinado pela 

legislação antes de definir suas estratégias de atuação, como a construção de 

aterros e museus, em áreas sensíveis, como a zona costeira (figura 21), causando 

assim impactos significativos. 

 
 
Figura 21 – Zona costeira de Fortaleza, praias do Meireles e do Mucuripe. 
Fonte: Aerofoto Nordeste, 1999. 

Poder-se-ía pensar na elaboração de estratégias de uso e ocupação, na 

zona costeira e no resto do território, privilegiando sempre a idéia da 

sustentabilidade sensata, ou seja, a determinação da capacidade de suporte para 
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receber as formas mais adequadas de exploração dos sistemas naturais 

(RODRÍGUEZ;SILVA;CABO; 2004). 

De forma geral, percebe-se que há uma política nos escalões estadual e 

municipal, no sentido de estimular o crescimento econômico do litoral cearense, 

tendo em vista o crescimento acentuado do turismo. É necessário, no entanto, 

lembrar que o crescimento econômico deve ser acompanhado de medidas de 

conservação ambiental e de estratégias de melhoria da qualidade de vida da 

população: 

Atualmente, o processo de especulação imobiliária, nos últimos vinte anos, 
vem alterando totalmente as formas de ocupação e apropriação das terras 
litorâneas, através da interferência de diferentes agentes de ordem 
financeira e política, principalmente ao nível municipal, no que concerne a 
ação do poder público. Hoje, as ações de posse de terrenos têm uma maior 
vinculação com o SPU – Serviço de Patrimônio da União, órgão federal, 
com as prefeituras locais e suas respectivas secretarias competentes e 
com os cartórios de ofício da região (SILVA, 1998, p. 190). 

A possível construção do Museu do Mar demonstra que o espaço urbano-

litorâneo de Fortaleza é ocupado de forma cada vez mais intensa, em razão 

principalmente dessa política de crescimento econômico, imposta pelo Poder 

Público, além dos processos de especulação e valorização dos terrenos próximos à 

beira-mar: 

O problema é complexo, pois em um território geralmente coexistem 
diferentes modelos, estilos de desenvolvimento, como também forças 
políticas e econômicas que propugnam diversas interpretações da 
sustentabilidade. Isso sucinta à coexistência de diferentes manifestações 
de planejamento e diversas ações de gestão (RODRÍGUEZ;SILVA;CABO; 
2004, p.67).  

É injustificável que a Prefeitura de Fortaleza não tenha cumprido a 

exigência de licença ambiental – necessária para a realização de obras desse tipo, 

acompanhadas de estudos prévios de impactos ambientais e o licenciamento 

ambiental – desprezando normas fundamentais. 

Com relação ao Governo do Estado do Ceará, este deve buscar melhores 

opções, como a ponte dos Ingleses, sugerida aqui nesse trabalho, para a 

implementação do seu projeto Museu do Mar, projeto esse que impactará 

consideravelmente o entorno do aterro com obras cujo objetivo é possibilitar a 

realização do projeto; sem esquecer de que a obra do aterro, de acordo com 
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pesquisa realizada, não terá durabilidade. Então, são dois projetos com o uso do 

dinheiro público que não têm garantia de durabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação de planejar racionalmente a ocupação e uso do espaço 

costeiro é recente. Os constantes problemas resultantes de interferência, direta e 

indireta, no balanço de sedimentos costeiros e do avanço da urbanização sobre 

áreas que deveriam ser preservadas mostram que ainda é longo o caminho entre 

intenção e realização.  

Deve-se ter em vista a noção de um planejamento urbano que considere 

os aspectos ambientais, adequando o processo de urbanização às características do 

meio ambiente, pode minorar os impactos na zona costeira (figura 22), constituída 

de condições físicas, químicas e morfológicas, necessitando de fortes limitações 

quanto ao seu uso e ocupação, estando inseridas nas normas, tanto federais, 

estaduais e municipais, como áreas de interesse ambiental. 

 
 

Figura 22 - Zona costeira de Fortaleza – praias do Mucuripe, Meireles e 
Iracema. 
Fonte: Juliana de Melo (agosto/2003). 

A praia é um bem comum, pertencente a todos. Os recursos naturais 

presentes nesse ecossistema devem ser respeitados e preservados, devendo-se 

buscar um desenvolvimento econômico, mas de forma sustentável, tanto com a 

atuação do Poder Público quanto com a realização de empreendimentos privados. 

Deve ser claro ao morador, como empresário e principalmente gestor 

público, que a ordenação dos espaços urbanos constitui um mecanismo dos mais 

importantes para a implantação de qualquer outra política, seja social, econômica ou 
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ambiental, sendo necessário ter-se a dimensão do binômio desenvolvimento-

preservação, ressaltando-se que um, necessariamente, não é o oposto do outro, 

tendo como beneficiárias toda a população presente assim como a futura. 

A ausência de uma ordenação melhor do uso e ocupação do solo urbano-

litorâneo tende a maximizar o problema da utilização exacerbada – e, 

conseqüentemente, danos - dos recursos ambientais. Por essa razão, orientando-se 

pelo ideal da sustentabilidade nas zonas costeiras das cidades, é fundamental o uso 

de instrumentos preventivos, com um ordenamento sustentável, como a realização 

de estudos prévios de impactos ambientais e o licenciamento ambiental, onde todos 

estejam efetivamente integrados e voltados para a manutenção da qualidade de 

vida.     

Apesar de a considerável quantidade de normas ambientais no âmbito 

federal, estadual e municipal tratar, direta ou indiretamente, da preservação 

ambiental, especificamente, do espaço urbano-litorâneo, observa-se uma deficiência 

de infra-estrutura na fiscalização exercida pelos órgãos competentes – IBAMA, 

SEMACE e SEMAM - assim como pela falta de sensibilização e de educação 

ambiental por parte da sociedade de um modo geral, desta forma, a zona costeira, 

que é extremamente frágil e complexa, tem sido abruptamente alterada pelas 

interferências constantes do homem. 

Por conseguinte, é primordial o desenvolvimento de políticas 
públicas preventivas voltadas para um melhor ordenamento e planejamento 
do uso e ocupação do espaço urbano-litorâneo, possibilitando a preservação 
dos recursos naturais, dando maior garantia à sustentabilidade das atividades 
econômicas, principalmente, o turismo. 

Deixa-se claro, desde logo, entretanto, que não apenas as normas são 

importantes para a preservação do meio ambiente, bem assim a conscientização da 

população pode ser considerada um eficiente instrumento para conservação dos 

ecossistemas urbano-litorâneos.    

O licenciamento ambiental, como se percebeu, é essencial para se 
alcançar o ordenamento sustentável do litoral de Fortaleza, pois é um meio 
eficaz, de caráter preventivo, quando efetivamente usado, pois possibilita 
conhecer as conseqüências que um empreendimento, obra ou atividade 
poderá ocasionar ao meio ambiente costeiro. 
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Não basta apenas, porém, a efetivação do instrumento do licenciamento 

ambiental na zona costeira de Fortaleza, mas que, nesse procedimento, haja: uma 

maior interação dos órgãos licenciadores; critérios de base cientifica, pois muitos 

estudos de impacto ambiental carecem de base técnico-cientifica; agilidade no 

cumprimento dos prazos estipulados em normas e obediência maior dos agentes 

públicos com referência à legislação ambiental.  

Com isso, o licenciamento apresenta-se como importante instrumento 

público de ordenação do espaço urbano-litorâneo, necessário para evitar impactos 

ambientais ou, pelo menos, mitigá-los, para que se possa promover o uso 

sustentável da zona costeira da cidade, possibilitando o desenvolvimento 

econômico, concomitante com à preservação dos recursos ambientais. 

O uso efetivo do licenciamento ambiental apresenta-se como grande 
desafio da atualidade, pois o aumento do interesse pela zona costeira (figura 
23) não só de Fortaleza, como também de outros municípios do Estado, 
ocasiona conflitos em relação aos espaços litorâneos, apresentando 
problemas quanto ao seu uso e, ainda, produzindo impactos diversos, em 
decorrência do considerável incremento da demanda por essas áreas. 

 
 
Figura 23 – Praias do Mucuripe e Meireles, o porto do Mucuripe e a praia mansa. 
Fonte: Aerofoto Nordeste, 1999. 

Desta forma, apesar da existência dos instrumentos jurídicos ambientais 

que dispõem sobre a ordem urbanística e litorânea, estes não têm sido capazes de 

solucionar a maioria dos problemas que atingem as cidades, especialmente os 

grandes conglomerados urbanos, devendo a ocupação urbana ser feita de forma a 
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integrar, o máximo possível, as condições ambientais, principalmente onde áreas de 

valor estético devam ser preservadas.  

Com relação ao aterro da praia de Iracema (figura 24), após as devidas 

análises, a obra demonstrou-se atentatória a diversos princípios do Direito 

Ambiental. O procedimento utilizado pelos órgãos envolvidos, tanto os que 

supostamente deveriam zelar pelo meio ambiente, no caso, costeiro, como pelos 

encarregados de realizar a obra em tela, não foi o recomendado pela Legislação 

pertinente, a qual foi desobedecida. 

 
 
Figura 24 – Aterro da praia de Iracema. 
Fonte: Juliana de Melo (junho/2005). 

Com a construção de obras públicas na zona costeira de Fortaleza, fica a 

impressão desagradável de que, no afã de acumular realizações e concluir uma de 

suas prioridades, o Poder Público passa por cima de regras pelas quais ele deveria 

zelar. 

Caso seja essencial aos gestores públicos executarem obras na zona 

costeira como, no caso, aterros hidráulicos ou espaços culturais, voltados para o 

turismo, que estas sejam antecedidas, necessariamente, de estudos capazes de 

demonstrar os impactos ambientais para, em seguida, realizar o licenciamento 

ambiental, e daí, se verificarem as vantagens socioambientais das obras públicas na 

zona costeira de Fortaleza para a qualidade de vida da população e a preservação 

do meio ambiente.  
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