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R E SUMO 

 

 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma avaliação interna para o desenvolvimento 

da identificação e mapeamento do processo para manifestação do Instituto Chico Mendes no 

processo de licenciamento ambiental, em áreas onde ocorre a desova de tartarugas marinhas, 

no âmbito do disposto pela resolução CONAMA no 10/1996, como uma ferramenta gerencial 

e de comunicação que tem a finalidade de ajudar a melhorar os processos existentes ou de 

implantar uma nova estrutura voltada para processos. O trabalho foi realizado no Centro 

TAMAR/ICMBio, nas Bases Avançadas e Sede do TAMAR onde há analistas ambientais que 

elaboram manifestações técnicas acerca de licenciamentos ambientais e demais intervenções 

em ambientes que causem ou possam causar impactos sobre populações de tartarugas 

marinhas, sendo que foram elaborados, em conjunto com a equipe destas Bases, o 

mapeamento AS-IS, análise de melhorias e o desenho TO-BE do processo de licenciamento. 

Percebeu-se neste trabalho que o disposto na IN 07/2014 não se aplica à realidade atual do 

Instituto Chico Mendes e recomenda-se a revisão do texto da normativa, bem como a 

redefinição do procedimento interno do Centro TAMAR, racionalizando o processo, 

minimizando desperdícios, removendo atividades que não agregam valor do ponto de vista do 

cliente e simplificando as operações. 

 

Palavras chaves: L icenciamento Ambiental; Gestão por Processos; Mapeamento e análise de 

Processos. 
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1. INT R ODUÇ Ã O 

1.1. T E MA 

O licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão ambiental. Por 

meio dele, o órgão ambiental verifica se o empreendimento está de acordo com as normas 

vigentes e avalia os impactos ambientais decorrentes, com o intuito de propor medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias. A  Constituição de 1988 incorpora direitos relativos ao 

ambiente, e diversas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) 

trazem diretrizes específicas sobre o licenciamento ambiental. No artigo segundo da 

Resolução Conama 237-1997 é dito que “A localização, a construção, instalação, 

ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os 

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de 

outras licenças legalmente cabíveis”. 

A  licença ambiental representa o reconhecimento, pelo Poder Público, de que a 

construção e a ampliação de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores devem adotar critérios capazes de garantir a sua 

sustentabilidade sob o ponto de vista ambiental (TCU, 2004). 

Considerando a importância desse instrumento para a conservação dos serviços 

ecossistê micos, o licenciamento ambiental no âmbito das instituições configura-se como 

um processo-chave que deve ser inserido na aplicação dos projetos relacionados à mudança 

do modelo de gestão. O Mapeamento de Processo é uma ferramenta gerencial e de 

comunicação que tem a finalidade de ajudar a melhorar os processos existentes ou de 

implantar uma nova estrutura voltada para processos. Também auxilia a empresa a 

enxergar claramente os pontos fortes, pontos fracos (pontos que precisam ser melhorados 

tais como: complexidade na operação, reduzir custos, gargalos, falhas de integração, 

atividades redundantes, tarefas de baixo valor agregado, retrabalhos, excesso de 

documentação e aprovações), além de ser uma excelente forma de melhorar o 

entendimento sobre os processos e aumentar a performance do negócio (BPM CBOK  v2, 

2009). 

Esperamos com este trabalho proporcionar uma melhoria na eficiê ncia do processo 

de manifestação dos pareceres e notas técnicas referentes à conservação das tartarugas 

marinhas em áreas de influê ncia de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. 



 
 

1.2. UNIDADE  DE  APL ICAÇ Ã O 

 
Este trabalho foi aplicado no Centro TAMAR/ICMBio, nas Bases Avançadas e 

Sede do TAMAR onde há analistas ambientais que elaboram manifestações técnicas acerca 

de licenciamentos ambientais e demais intervenções em ambientes que causem ou possam 

causar impactos sobre populações de tartarugas marinhas. 

Este Centro Especializado foi criado em 1980, pelo extinto IBDF (Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - Lei nº 7.732, de 14 de fevereiro de 1989), 

incorporado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – 

IBAMA, quando foi criado em 1989 (Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989). Com a 

criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em 2007, todos os 

Centros de Pesquisa e Conservação foram transferidos para esta nova autarquia federal. 

Teve recentemente seu escopo atualizado pela Portaria ICMBio nº 16, de 02 de 

março de 2015, passando a denominar-se Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de 

Tartarugas Marinhas e da Biodiversidade Marinha do Leste - TAMAR, que, sediado no 

município de V itória, no estado do Espírito Santo, tem como objetivo realizar pesquisas 

científicas e ações de manejo para conservação e recuperação de espécies ameaçadas de 

tartarugas marinhas no Brasil e de monitoramento da biodiversidade do bioma marinho 

costeiro no Mar do Leste brasileiro, com ê nfase nos impactos de empreendimentos e 

demais atividades antrópicas, assim como auxiliar no manejo das Unidades de 

Conservação federais, por meio de estudos e monitoramento para conservação e uso 

sustentável da sua biodiversidade. 

As Bases Avançadas que manifestam pareceres para licenciamento localizam-se 

nos estados do Rio Grande do Norte (Base da praia da Pipa), que atende também o estado 

de Pernambuco, a Base de Pirambu (Sergipe), que atende também o estado de Alagoas, 

Base de Arembepe (Bahia), maior área de desovas do país e a Sede (município de V itória-

ES) que atende também o estado do Rio de J aneiro e avalia todos os pareceres emitidos. 

Estes dois últimos estados tê m uma grande demanda relacionada a licenciamento de 

atividades de petróleo e gás.  

Estas áreas de abrangê ncia, cujas Bases estão responsáveis estão listadas na 

Resolução CONAMA no 10/1996 e representadas na figura 1. 

 



 
 

 

FIGURA 1. Mapa das áreas abrangidas pela Resolução CONAMA  no 10/1996. 

 
1.3. OBJ E T IV OS 

 
1.3.1. OBJ E T IV O GE R AL  

 

O objetivo geral deste trabalho é revisar e propor uma redefinição do fluxo de 

procedimentos para manifestação do Instituto Chico Mendes no processo de licenciamento 

ambiental, em áreas onde ocorre a desova de tartarugas marinhas, no âmbito do disposto 

pela resolução CONAMA no 10/1996. 

 

 



 
 

1.3.2. OBJ E T IV OS E SPE CÍFICOS 

 
 Caracterizar e descrever os procedimentos de avaliação e manifestação dos 

processos de licenciamento nas esferas federal, estadual, distrital e municipal no 

Centro TAMAR, desde a criação do Instituto Chico Mendes, antes e após a 

publicação da Instrução Normativa ICMBIO nº 07, de 05 de novembro de 2014; 

 Avaliar os “handoffs” (transferê ncia de controle do objeto sem sua modificação) e o 

tempo médio, em dias, de atendimento das demandas; 

 Propor a atribuição de competê ncia prevista na Instrução Normativa ICMBio nº 07, 

de 05 de novembro de 2014 ao Centro TAMAR, para receber consultas advindas 

dos órgãos licenciadores (estaduais, distritais ou municipais), quanto ao conteúdo 

dos termos de referê ncia dos estudos ambientais.  

 
2.0 J UST IFICAT IV A 

Por força da resolução CONAMA no 10/1996, o licenciamento ambiental previsto 

na Lei 6.938/81 e Decreto 99.274/90, em praias onde ocorre a desova de tartarugas 

marinhas só poderá efetivar-se após avaliação e recomendação do IBAMA, que, por força 

da Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, é assumido atualmente pelo ICMBio, ouvido o 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas – Centro TAMAR, 

que deve avaliar em cada caso a viabilidade ambiental do projeto, a ser demonstrada pelo 

requerente no que se refere à conservação das espécies de tartarugas marinhas.  

Esta normativa ainda prevê  que a não observância ao disposto nesta Resolução 

implica na nulidade do licenciamento ambiental efetuado, sem prejuízo das demais sanções 

previstas em legislação específica. 

O Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB (por meio 

do Decreto Legislativo n. 2, de 08 de Fevereiro de 1994), a qual solicita a elaboração de 

metas nacionais e regionais, utilizando as metas de Aichi como marco. A  Resolução da 

Comissão Nacional de Biodiversidade CONABIO n. 06, de 03 de setembro de 2013, 

dispõe sobre as metas nacionais de biodiversidade até 2020, e, no que tange à Meta 12 do 

Objetivo Estratégico C das Metas de Aichi da CDB, o risco de extinção das espécies 

ameaçadas deverá ser reduzido significativamente, tendendo a zero, e sua situação de 

conservação, especialmente daquelas sofrendo maior declínio, melhorada. 

O Plano de ação nacional para a conservação das Tartarugas Marinhas – PAN 

Tartarugas marinhas, teve seu primeiro ciclo revisado em 2015 e manteve como meta a 



 
 

proteção das principais áreas de ocorrê ncia das tartarugas marinhas, cujo licenciamento 

ambiental é um dos instrumentos para mitigar potenciais impactos às tartarugas marinhas, 

principalmente as relacionadas ao desenvolvimento da zona costeira (dos Santos, et al, 

2011). 

Este instrumento se justifica devido ao fato de que todas as cinco espécies que 

ocorrem no Brasil estão incluídas na L ista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014), e na “L ista V ermelha da União Mundial para a 

Conservação da Natureza - IUCN” (IUCN, 2013). 

As tartarugas marinhas possuem um ciclo de vida complexo e migratório que utiliza 

vários ambientes marinhos, tanto costeiros como pelágicos. Necessitam de áreas de praias 

tropicais com boa qualidade ambiental, escuras e calmas para nidificar. Normalmente estas 

áreas de nidificação são distantes de suas áreas de alimentação (MARCOV ALDI & 

MARCOV ALDI, 1999). 

A  urbanização da orla, segundo Muehe (2001), a segunda principal causa da erosão 

costeira no Brasil, ocorre devido à destruição da vegetação costeira e pela construção de 

edificações que intervê m no processo de transporte sedimentar marinho e provocam 

desequilíbrios na estabilidade da linha de costa. 

Empreendimentos costeiros também podem impactar estas populações através da 

fotopoluição, que pode alterar comportamentos noturnos críticos para as espécies de 

tartarugas marinhas, em especial a forma como estes animais selecionam seus sítios de 

desovas, como retornam para o mar após a postura e como os filhotes localizarão o mar 

após a emersão dos ninhos (BERTOLOTTI & SALMON, 2005; LORNE & SALMON, 

2007; WITHERIGTON & MARTIN, 1996).  

Tartarugas marinhas também mostram-se vulneráveis a colisões com embarcações 

(GOLDBERG et al., 2010; HAZEL et al., 2007), ruídos (Samuel et al, 2005; Lenhardt, 

1994 e Lutcavage & Lutz,1997), trânsito de veículos, elevado fluxo de pessoas, animais 

domésticos, além serem comumente observadas junto às estruturas petrolíferas marinhas, 

atraídas pela presença das estruturas e disponibilidade de alimento, cuja permanê ncia nas 

imediações ou sob as plataformas implicará em condições de exposição à contaminação 

por compostos de hidrocarbonetos, outros elementos químicos tóxicos e resíduos 

descartados. 

Com a criação do Instituto Chico Mendes – ICMBio, por força da lei nº 11.516, de 

28 de agosto de 2007, a realização de atividades inerentes ao processo de licenciamento 

ambiental que envolvem unidades de conservação federais está sujeita a autorização 



 
 

específica nos termos das Instruções Normativas do ICMBio nº 4/2009 e 5/2009, sem 

prejuízo das demais análises e avaliações de competê ncia do órgão ambiental licenciador. 

A  Instrução Normativa nº 05 de 02 de setembro de 2009, já apresenta um maior 

detalhamento dos procedimentos administrativos quando estabelece procedimentos para a 

análise dos pedidos e concessão da Autorização para o Licenciamento Ambiental mas 

apenas de atividades ou empreendimentos que afetem as unidades de conservação federais, 

suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes. 

Mais recentemente, a Instrução Normativa ICMBIO nº 07, de 05 de novembro de 

2014, já considera a Resolução CONAMA nº 10, de 24 de outubro de 1996, além da 

Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 55, de 17 de fevereiro de 2014, que estabelece 

procedimentos entre o Instituto Chico Mendes e o IBAMA relacionados à Resolução nº 

428, de 17 de dezembro de 2010, do CONAMA, e estabelece os procedimentos para 

manifestação do Instituto Chico Mendes no processo de licenciamento ambiental. 

Esta última normativa dá competê ncia à Coordenação Regional para receber a 

consulta pelo órgão licenciador quanto ao conteúdo dos termos de referê ncia dos estudos 

ambientais, nos casos dos licenciamentos estadual, distrital e municipal, ou, para a Sede do 

Instituto Chico Mendes, em caso de licenciamento federal. O artigo 4, dispõe ainda que 

Caberá à Coordenação Regional à qual está vinculada a unidade de conservação afetada 

definir o analista responsável pela análise do Termo de Referê ncia apresentado e pela 

manifestação da Coordenação Regional. A  interlocução que se fizer necessária junto ao 

órgão licenciador nos casos dos licenciamentos estadual, distrital e municipal é de 

competê ncia da Coordenação Regional e, em caso de licenciamento federal, deverá ser 

realizada por meio da Sede do Instituto. 

O organograma do Instituto Chico Mendes prevê  uma certa hierarquização entre as 

Coordenações Regionais e as Unidades de Conservação, sendo claro o fluxo de 

procedimentos envolvendo estas duas entidades, conforme disposto na normativa. 

Entretanto, o Centro Especializado responsável pela manifestação exigida pela resolução 

CONAMA no 10/1996, o Centro TAMAR, não está vinculado às Coordenações Regionais.  

Dessa forma, o recebimento inicial pela Coordenação Regional, da consulta pelo 

órgão licenciador, quanto ao conteúdo dos termos de referê ncia dos estudos ambientais nos 

casos dos licenciamentos envolvendo tartarugas marinhas, e sua posterior distribuição para 

a Sede do Centro TAMAR ou para a Coordenação de Impactos Ambientais (COIMP-

ICMBio) na sede do Instituto, ocasiona um efeito “handoff” (transferê ncia de controle), 

atividades que passam o controle do processo para outro departamento ou organização. 



 
 

Esta transferê ncia, sem qualquer transformação ou modificação do “produto” é meramente 

protelatória, atrasa o processo que já obedece a prazos bastante exíguos. 

Fica evidente que, apesar da alta vulnerabilidade deste grupo de espécies frente às 

ameaças cada vez maiores e mais complexas e mesmo sendo foco específico de atenção 

pela normativa desde a década de 1990, o processo metodológico para o licenciamento 

ambiental de tartarugas marinhas proposto pela IN 07/2014 não considerou a realidade 

interna do Instituto Chico Mendes. 

 

3. ME T ODOL OGIA DE  R E AL IZAÇ Ã O DA PR Á T ICA 

3.1. Mapeamento e Gestã o por Processos 

Um processo, para Davenport (1994), é uma ordenação específica das atividades de 

trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, inputs e outputs claramente 

identificados, enfim, uma estrutura para ação. Harrington (1993), o define como sendo um 

grupo de tarefas interligadas logicamente que utilizam os recursos da organização para 

gerar os resultados definidos, de forma a apoiar os seus objetivos. Para Johansson et al. 

(1995), processo é o conjunto de atividades ligadas que tomam um insumo (input) e o 

transformam para criar um resultado (output). A  transformação que nele ocorre deve 

adicionar valor e criar um resultado que seja mais útil e eficaz ao recebedor acima ou 

abaixo da cadeia produtiva. Rummler e Brache (1994), afirmam ser uma série de etapas 

criadas para produzir um produto ou serviço, incluindo várias funções e abrangendo o 

“espaço em branco” entre os quadros do organograma, sendo visto como uma “cadeia de 

agregação de valores”. O BPM CBOK  v2, 2009 define ainda o gerenciamento de processos 

de negócio, ou BPM (do inglê s, Business Process Management) como uma abordagem 

disciplinada para identifica, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e 

melhorar processos de negócio para alcançar resultados pretendidos, consistentes e 

alinhados com as metas estratégicas de uma organização. 

Modelar os processos internos de uma organização, que nada mais é do que 

descrever ou desenhar a situação atual de cada processo, representando graficamente a 

sequencia de atividades que os compõem, ao mesmo tempo em que se analisa e objetiva 

modificações nesses mesmos processos, de forma a transformá-los e torná-los mais 

eficientes do ponto de vista dos clientes (Junior e Scucuglia, 2011). 

V árias metodologias de melhoria e mapeamento de processos vê m sendo 

elaboradas e estudadas ao longo do tempo. Essas metodologias, de forma generalizada, tê m 



 
 

como principal objetivo representar graficamente, através de fluxos, mapas ou diagramas, 

um processo a ponto de que este possa ser entendido e assimilado por todas as partes 

interessadas. Tais métodos possibilitam que se analisem os processos, como é a sua 

sequencia de atividades atuais, e quais melhorias possam ser desenvolvidas (Junior e 

Scucuglia, 2011). Essas melhorias, como por exemplo, os redesenhos e mapeamento de 

processos, permitem racionalizar o processo, minimizando desperdícios, removendo 

atividades que não agregam valor do ponto de vista do cliente e simplificando as 

operações, de forma a tornar as empresas mais competitivas e atraentes para seus clientes 

(Pradella et al., 2012). 

Para comparar as situações atual e desejada, de forma a gerar tensão estrutural que 

impulsionará a mudança organizacional, torna-se necessário mapear a organização como 

ela é (As-Is), identificando qual é o problema do processo para modelar como ela deverá 

ser (To-Be), para apresentar um mapa de “Como” o problema será resolvido ou da 

implantação do novo processo (Hunt, 1996). 

Desta maneira, a realização de uma mudança organizacional significativa necessita 

de um profundo conhecimento das atividades que constituem os processos essenciais de 

uma organização e os processos que os apoiam, em termos de sua finalidade, pontos de 

início, entradas, saídas e influê ncias limitadoras. Este entendimento pode ser melhor 

alcançado pelo “mapeamento”, “modelagem” e medida dos processos, utilizando-se várias 

técnicas que foram desenvolvidas e refinadas no decorrer dos anos (Johansson et al., 1995). 

Para iniciar a fase de representação do processo, Pentland et al. (1999) sugerem o 

desenvolvimento de uma lista de atividades através da realização de entrevistas 

semiestruturadas, que permitam aos atores dos processos falar aberta e claramente a 

respeito do seu trabalho diário. 

Dessa forma, iniciamos este trabalho com entrevistas com os pontos focais para 

atender demandas de manifestação de pareceres e notas técnicas de emprendimentos que 

possam causar algum impacto em populações de tartarugas marinhas, na área de 

abrangê ncia da Resolução CONAMA no 10/1996. 

Posteriormente foi aplicada a ferramenta de mapeamento de processo crítico com 

aplicação de análises de melhoria para o mesmo. 



 
 

3.2. E ntrevistas 

Foram realizadas entrevistas virtuais e por telefone com Analistas Ambientais do 

Centro TAMAR, visando o mapeamento dos processos de manifestação de pareceres e 

notas técnicas para fins de licenciamento ambiental, considerando todas as bases avançadas 

envolvidas. Foram então mapeados os processos desde a criação do Instituto Chico 

Mendes e avaliado se houve alguma alteração no seu fluxo após a publicação da IN 

07/2014. 

 

3.3. Identificaçã o e mapeamento de processo 

 

Foi utilizado o programa V isio 2014 para desenhar os fluxos de processos e 

identificar os “handoffs” do sistema, bem como para a elaboração de proposta alternativa 

deste fluxo com vistas a seu aprimoramento. As formas gráficas para utilizadas neste 

trabalho para representar as atividades e as raias para cada responsável seguiram os 

modelos recomendados pelo programa (Figura 2). 

Figura 2. Formas para o fluxograma representando cada etapa do processo. Fonte: Programa V ISIO 2014. 
 

Os fluxos foram avaliados pelas bases de Sergipe e pela Sede, por dois analistas 

ambientais com experiê ncia na emissão de pareceres e notas técnicas, e discutido 

virtualmente o quadro atual (“as is”), de como o procedimento ocorre atualmente, suas 



 
 

falhas e excessos de “handoffs”, e como considerou-se mais eficiente (“to be”), com vistas 

à proposição melhoria do sistema. 

 

4.0.  R E SUL T ADOS E  DISCUSSÃ O 

 

4.1. Mapeamento “As Is” do Processo 

 

O fluxograma delineado para a situação atual do procedimento de manifestação nas 

bases do TAMAR entrevistadas diferiu em pequenos aspectos, considerando o tipo mais 

frequente de empreendimento. Entretanto, como regra geral, os pedidos de manifestação 

que são protocolados na Sede e nas Bases do TAMAR veem de maneiras diversas (Figura 

3), divergindo bastante do definido pela Instrução Normativa ICMBIO nº 07, de 05 de 

novembro de 2014, no qual estipula que a consulta pelo órgão licenciador quanto ao 

conteúdo dos termos de referê ncia dos estudos ambientais deve ser protocolada na 

Coordenação Regional competente nos casos dos licenciamentos estadual, distrital e 

municipal, ou, na Sede do Instituto Chico Mendes, em caso de licenciamento federal. 
 

 
Figura 3. Mapa esquemático “As Is” do procedimento de demandas e manifestações de pareceres e notas 
técnicas de licenciamento no Centro TAMAR. 
 

O pedido de análise do empreendimento é geralmente remetido para o Instituto 

Chico Mendes de duas maneiras. A  primeira delas é através do órgão licenciador, das trê s 

esferas de governo, diretamente ao Centro TAMAR, em uma de suas Bases ou na Sede. 

Caso a análise seja de competê ncia da Base ou Sede, que depende da localização e da 



 
 

natureza do empreendimento, a avaliação técnica prossegue na unidade ou é remetida para 

a unidade competente e o procedimento se inicia. O empreendedor também protocola 

diretamente o pedido de análise em uma das Bases ou na Sede do TAMAR, que, após 

avaliarem a competê ncia da análise, iniciam o procedimento. 

Nestas duas vias, a Coordenação Regional não participa do processo, há o 

envolvimento da DIBIO apenas nas etapas finais, quando emite a manifestação final do 

ICMBio ao L icenciador. 

Neste conjunto de atividades, há a participação ativa do empreendedor, quando 

encaminha os pedidos de manifestação diretamente ao TAMAR, caminho que não é 

previsto pela Resolução CONAMA no 10/1996 e não é desejado pela Coordenação do 

Centro, um “caminho infeliz”, portanto, e que deve ser eliminado. 

A lém do empreendedor, atuam neste processo também os órgãos licenciadores, 

Bases do TAMAR, Sede do TAMAR, Coordenação de Avaliação de Impactos Ambientais 

- COIMP e a Diretoria de Avaliação, Monitoramento e Conservação da Biodiversidade – 

DIBIO, totalizando 6 raias. Nesta primeira avaliação, de como o processo ocorre 

atualmente (“As Is”), podemos perceber a existê ncia de 12 handoffs, identificados na 

figura 4 pelos asteriscos amarelos. 

 
Figura 4. Mapa esquemático destacando os handoffs no processo de licenciamento no Centro TAMAR. 

 

Ao analisar o AS-IS elaborado para o processo de Fiscalização, verifica-se que 

apenas as atividades relacionadas ao licenciador, às Bases e a Sede do TAMAR foram 

considerados essenciais.  



 
 

Boa parte destes handoffs estão associados ao empreendedor, que figura-se apenas 

em um caminho que deve ser evitado, também pela COIMP que elabora um novo parecer 

sobre o parecer ou nota elaborada pela Base do TAMAR, um trabalho meramente 

redundante, que utiliza técnicos altamente competentes que demandam emprego de tempo 

que poderia ser utilizado em questões mais estratégicas e pela DIBIO, que possui uma 

função meramente burocrática neste processo, encaminhando o ofício ao licenciador 

contendo as recomendações elencadas pelo Centro TAMAR. 

 

4.2. Mapeamento “T o Be” do Processo 

 

As informações obtidas por meio das entrevistas individuais realizadas foram 

sistematizadas e representadas na figura 5. 

 
Figura 5. Mapa esquemático “To Be” do procedimento de demandas e manifestações de pareceres e notas 
técnicas de licenciamento no Centro TAMAR. 
 

 

Neste novo modelo institucional, as competê ncias estão melhor definidas, 

mantendo a competê ncia das Bases Avançadas em avaliar o mérito e a relevância da 

análise, assim como da Sede do Centro TAMAR, evitando a manifestação da Sede quanto 

ao mérito do pedido e a competê ncia da Base (um “handoff” desnecessário). 

Esta avaliação também elimina a comunicação direta entre o empreendedor e o 

Centro TAMAR, apenas os órgãos licenciadores remeteriam os pedidos de análise e se 

responsabilizariam pelo envio de informações complementares, devidamente justificadas. 

Nestes casos, onde há encaminhamento direto das solicitações de análise, muitas vezes por 

orientação dos próprios licenciadores, geralmente há falta de documentos essenciais para a 



 
 

análise, já que o processo de licenciamento na autarquia competente não foi remetido, ou 

houve negligê ncia no procedimento. 

Como proposta de melhoria, destaca-se a eliminação das raias da COIMP e DIBIO, 

dando ao Coordenador do Centro TAMAR a autonomia de emitir os parâmetros para o 

estabelecimento e operação de empreendimentos, devidamente fundamentados pela equipe 

técnica nos pareceres, através de regras de negócio, legais (baseados na Resolução 

CONAMA no 10/1996) e conceituais (estabelecendo padrões para os parâmetros das 

condicionantes ambientais para cada tipo de empreendimento). 

Esta modelagem foi capaz de mostrar a sensível redução nas quantidades de 

handoffs para o sistema, passando para apenas 7, representados pelos asteriscos amarelos 

no mapa esquemático da figura 5.  

 

Figura 6. Mapa esquemático destacando os handoffs no processo de licenciamento no Centro TAMAR. 

 

5.0. CONCL USÃ O 

 

Essas melhorias, como por exemplo, os redesenhos e mapeamento de processos, 

permitem racionalizar o processo, minimizando desperdícios, removendo atividades que 

não agregam valor do ponto de vista do cliente e simplificando as operações, de forma a 

tornar as empresas mais competitivas e atraentes para seus clientes (PRADELLA et al., 

2012). Tais melhorias são visíveis se comparados os dois modelos, a redução dos handoffs 

é, por si só, um grande avanço na racionalização do tempo do processo. 

A  administração pública está associada a um papel preponderante do estado como 

executor direto no desenvolvimento, na gestão de políticas públicas e no provimento de 

serviços. O modelo de gestão alinhava-se principalmente com modelos burocráticos 



 
 

ortodoxos, espelhados em modelos organizacionais mecanicistas, dotados de características 

de hierarquia, verticalização, rigidez, insulamento.  

Dessa forma, a administração pública, baseia-se em múltiplos arranjos com a 

participação de diversos atores (estado, terceiro setor, mercado etc.) no desenvolvimento, 

na gestão de políticas públicas e no provimento de serviços (Palvarini, 2010). Este modelo 

não diminui a importância do estado, mas qualifica-o com o papel de orquestrador, 

direcionador estratégico, indutor e fomentador absolutamente essencial para a ativação e 

orientação das capacidades dos demais atores (Palvarini, 2010).  

Este paradigma promove a adoção de modelos de gestão pós ou neo-burocráticos, 

tais como: redes, modelos de gestão orgânicos (flexíveis, orientados para resultados, foco 

no beneficiário), mecanismos amplos de accountability, controle e permeabilidade. A  

orientação para resultados é uma fixação deste novo paradigma, ou seja, o que está em 

foco são as novas formas de geração de resultados em um contexto contemporâneo 

complexo e diversificado. Nesse contexto, uma boa gestão é aquela que alcança resultados, 

e alcançar resultados no setor público, é atender às demandas, aos interesses e às 

expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando valor público 

(Palvarini, 2010; FNQ, 2012). 

O conjunto de procedimentos envolvidos no modelo “As Is” do processo, por não 

seguir o disposto na Instrução Normativa, já que as Coordenações Regionais não 

participam deste processo, cada Unidade do TAMAR segue um procedimento próprio, 

recebendo demandas tanto do empreendedor, quanto do licenciador. Esta falta de 

padronização procedimental favorece diferentes interpretações da normativa, fragilizando 

o processo e causando insegurança na equipe técnica responsável pela análise. 

Percebe-se então, que o disposto na IN 07/2014 não se aplica à realidade atual do 

Instituto Chico Mendes que não prevê  uma hierarquização entre as Coordenações 

Regionais e o Centro TAMAR, responsável pela manifestação exigida pela resolução 

CONAMA no 10/1996, o Centro TAMAR. 

Recomendamos, desta forma, a revisão do texto da normativa, bem como a 

definição do procedimento interno do Centro TAMAR, sem o envolvimento direto da 

Coordenação de Avaliação de Impactos Ambientais – COIMP, podendo ter um papel 

preponderante no estabelecimento das regras de negócio, bem como assessorar 

tecnicamente o Centro TAMAR nas questões legais e institucionais inerentes ao 



 
 

licenciamento, apenas comunicado a Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da 

Biodiversidade – DIBIO, acerca das manifestações emitidas. 
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