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RESUMO 

 

A presente monografia versa sobre o licenciamento ambiental, um importante instrumento 

da Política Nacional do Meio Ambiente, que tem o condão de possibilitar o 

desenvolvimento sustentável. Tendo em vista o seu caráter procedimental, o licenciamento 

ambiental é analisado com base no Estado Racional de Weber, como um veículo para a 

decisão pública legítima. Em seguida, explicita-se que a racionalização da tomada de 

decisões da Administração Pública, no licenciamento ambiental, ocorre pela antecipação das 

consequências ambientais, econômicas e sociais, juntamente com o juízo de conveniência e 

oportunidade do Poder Público. Posto isso, as etapas do licenciamento ambiental são 

apresentadas, perpassando a análise dos estudos ambientais e das audiências públicas, como 

instrumentos que conferem um caráter consequencialista científico e social às decisões. 

Posteriormente, o trabalho versa sobre a necessidade de reformulação do licenciamento 

ambiental para que o desenvolvimento sustentável seja realmente possível. Apresenta-se 

como problema de fundo, a baixa capacidade institucional dos órgãos ambientais. Depois, 

as lacunas jurídicas do licenciamento ambiental sãoanalisadas, demonstrando os pontos que 

têm que ser revistos juridicamente para a efetiva proteção ambiental. Por fim, analisa-se o 

substitutivo ao Projeto de Lei no3.729/04, com o fulcro de examinar se suas alterações 

suprem ou criam mais lacunas jurídicas em comparação à realidade atual.  

 

Palavras-chave: Licenciamento Ambiental; Desenvolvimento Sustentável; 

Consequencialismo; Lacuna Jurídica; substitutivo ao Projeto de Lei 3729/04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

To present monograph it turns on the environmental licensing, an important instrument of the 

National Politics of the environment, that has the privilege of making possible the 

maintainable development. Tends in view your character procedimental, the environmental 

licensing is analyzed with base in the Rational State of Weber, as a vehicle for the legitimate 

public decision. Soon after, explicit her that the rationalization of the electric outlet of 

decisions of the Public Administration, in the environmental licensing, happens for the 

anticipation of the consequences environmental, economic and social, together with the 

convenience judgement and opportunity of the Public Power. Position that, the stages of the 

environmental licensing are presented, permeating the analysis of the environmental studies 

and of the public audiences, as instruments that check a consequentialist character scientific 

and social to the decisions. Later, the work turns about the need of reformulation of the 

environmental licensing so that the maintainable development is possible. It is presented as 

underlyng problem, low institutional capacity of environmental agencies. Then, the juridical 

gaps of the environmental licensing are analyzed, demonstrating the points that have to be 

reviewed juridically for the effective environmental protection. Finally, the substitutionary of 

the bill is analyzed in the 3.729/04, with the fulcrum of examining if your alterations supply 

or they create more juridical gaps in comparison with the current reality. 

 

Key word: Environmental licensing; Maintainable development; Consequentialism; Juridical 

gap; Bill in the 3729/04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL RESUMEN 

 

Esta monografia serefiere a La concesión de licencias ambientales, un importante instrumento 

de la Política Nacional Del Meio Ambiente, que tieneel poder de permitir queeldesarrollo del 

sostenible. Em vista de sucarácterprocesal, elotorgamiento de licencias ambientales se analiza 

com la base em el Estado Racional de Weber, como un vehículo para La decisión pública 

legítima. A continuación, se explica que La racionalización de la toma de decisiones de la 

Administración Pública, las licenciasambientales, es la anticipación de lãs 

consecuenciasambientales, económicas y sociales, junto com eljuicio de conveniencia y 

oportunidaddel Poder Público. Posicione que, se presentanlas fases de La autorización médio 

ambiental, perpassando elanálisis de los estúdios medio ambientales y de lãs audiencias 

públicas, como instrumentos que verificanun carácter elconsecuencialistacientífico y social a 

lãs decisiones. Después, las ofertas de trabajoconlanecesidad de refundirellicenciamento 

ambiental para que eldesarrolososteniblees realmenteposible. Se presenta comoel problema 

del fondo, baja capacidad institucional de losorganismos ambientales. Entonces, se 

analizanlaslagunas legales en elotorgamientode licenciasambientales, que muestralospuntos 

que tienen que ser revisado la leypara La proteccióneficaz Del médio ambiente. Por último, se 

analisa elproyecto de ley Del substituto em el 3.729/04, com elpunto de apoyo para examinar 

si susuministro de câmbios ocrearmás lagunas em comparación com larealidadactual. 

 

 

Palabras-clave: Licenciamiento Ambiental; Desenvolvimiento sustentable; 

Consecuencialismo; Vacío legal; Proyecto de ley 3729/04. 
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INTRODUÇÃO 

O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão ambiental, que possibilita 

o desenvolvimento sustentável, por meio do controle e da prevenção de danos ambientais. 

Porém, para o cumprimento de sua função, de forma a proteger o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, faz-se necessária sua reformulação. 

Com efeito, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um poder-

dever do Estado e da coletividade assegurado pelo art. 225 da Carta Magna. Assim, tanto o 

Poder Público, como a população devem zelar pela proteção ambiental, participando 

ativamente da tomada de decisões que envolvam a questão ambiental, buscando o 

cumprimento dos princípios da prevenção e da precaução. 

O princípio da prevenção encontra fundamento jurídico no art. 225 da 

Constituição Federal de 1988, bem como no artigo 2o, incisos I, IV e IX, da Lei no 6.938/81, 

determinando que em toda atividade que possa ocasionar um risco conhecido ao meio 

ambiente devem ser aplicadas medidas para evitar ou, ao menos, minorar, os efeitos advindos 

desse dano ambiental.  

Por sua vez, o princípio da precaução está embasado no Princípio 15 da 

Declaração do Rio de Janeiro de 1992, no artigo 3o da Convenção-Quadro Sobre a Mudança 

do Clima das Nações Unidas de Nova Iorque de 1992 e, implicitamente, no art. 225 da Carta 

Magna de 1988, indo além do princípio da prevenção, à vista que postula sobre a necessidade 

de atuação mesmo quando o dano for cientificamente incerto. Desse modo, a simples 

indicação da existência de riscos ao meio ambiente e à sociedade já impõe a adoção de 

medidas destinadas para evitá-lo.   

Adotam-se tais princípios em face de qualquer ação que possa afetar o equilíbrio 

ambiental, orientando, inclusive, a análise do Poder Público sobre a viabilidade ou não da 

construção de empreendimentos que possam causar potenciais ou efetivos danos ao meio 

ambiente, a ser feita mediante o licenciamento ambiental.   

Porém, a despeito de sua extrema relevância na proteção do meio ambiente, o 

licenciamento ambiental é alvo de várias críticas, por vários motivos, tais como a demora da 

Administração Pública na análise das demandas, a inexistência ou imprecisão de elementos 

essenciais para auxiliar a decisão do Poder Público ou a falta de efetividade na participação da 

população diretamente afetada. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho consiste em 

demonstrar a necessidade de sua reformulação, para o alcance do verdadeiro desenvolvimento 

sustentável.  
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Apesar de não resolver totalmente a questão, uma parte desses problemas pode ser 

resolvida por meio de uma regulamentação jurídica mais completa, de modo a preencher as 

lacunas normativas existentes. Ademais, é bem de ser ver que as regras nacionais desse 

instrumento são reguladas, na atualidade, majoritariamente pelas Resoluções nos01/86 e 

237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, atos normativos que possuem 

um caráter infralegal, o que, além de violar o princípio da legalidade (art.5o, II, da 

Constituição Federal), causam insegurança jurídica.  

A partir disso, tanto para suprir a falta de uma regulação legal sobre o tema, como 

para alterar o licenciamento ambiental, em pontos específicos ou em sua inteireza, vários 

projetos estão em andamento no Congresso Nacional. Alguns são claros retrocessos, como a 

PEC no 65/2012 - que desfigura completamente o licenciamento ambiental por estabelecer 

que a simples apresentação do estudo prévio de impacto ambiental já é suficiente para a 

continuidade da obra, sem que haja qualquer avaliação pela Administração Pública -, ao passo 

que outros precisam de uma análise mais detalhada para determinar se são benéficos ou não.  

Nesse contexto, possui especial relevância o substitutivo apresentado pelo 

Deputado Ricardo Tripoli ao Projeto de Lei no 3729/04 e seus apensos, uma vez que, 

provavelmente, culminará na Lei Geral do Licenciamento Ambiental (art. 1o). Importa 

ressaltar que tal proposta tramita em regime de prioridade e está ponta para a Ordem do Dia 

do Plenário da Câmara dos Deputados, podendo, assim, ser aprovada nessa Casa a qualquer 

momento.  

Destarte, ante a alta probabilidade desse projeto vir a regular o tema a nível 

federal, essa monografia visa identificar suas principais mudanças, averiguando se 

representam um avanço ou um retrocesso em relação às regras atuais, para constatar se a 

proposta auxilia ou não na necessária reformulação do licenciamento ambiental.     

Para tanto, inicialmente, parte-se do pressuposto que o licenciamento ambiental, 

pelo seu caráter procedimental, encarna o Estado racional de Weber, que enfatiza o 

procedimento como um instrumento de racionalização da decisão pública, pautando-a por 

regras claras e estáveis.   

Por conseguinte, analisa-se que a racionalização da tomada de decisões no 

licenciamento ambiental opera em um mínimo consequencialista, prevendo as consequências 

possíveis advindas com uma ou outra decisão, de forma a escolher a melhor entre elas, dentro 

dos parâmetros legais. Nessa seara, é visto como os elementos do licenciamento ambiental, 

tais como os estudos ambientais e as audiências públicas, atuam por meio de um viés 
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consequencialista para que, juntamente com o juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública, embasem a tomada de decisões. 

Em seguida, para uma melhor compreensão do licenciamento ambiental, o 

percurso a ser realizado para a verificação da viabilidade ou não de construção do 

empreendimento é minuciosamente explicitado, dispondo, inclusive, sobre a função de cada 

licença ambiental no âmbito desse procedimento, que, em geral, são a Licença Prévia – LP, a 

Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO. Tais licenças atestam, 

respectivamente, a viabilidade ambiental do empreendimento, a possibilidade do início das 

obras de instalação e a possibilidade do funcionamento do empreendimento, caso haja o 

cumprimento das condicionantes fixadas pelo Poder Público.  

Esclarecidos os aspectos centrais do licenciamento ambiental na atualidade, a 

necessidade de reformulação desse instrumento de gestão ambiental é examinada. Tem-se 

como base do problema atual a insuficiência institucional dos órgãos ambientais, 

demonstrando a carência quantitativa e qualitativa do corpo técnico a nível federal.  

Em seguida, passa-se a análise das lacunas do licenciamento ambiental, aqui 

compreendidas em sentido restrito, sendo atinentes apenas ao aspecto jurídico da questão. 

Dessa forma, tais lacunas são caracterizadas como a ausência ou deficiência de determinadas 

regras, que deveriam existir, considerando a totalidade daquele ordenamento jurídico. 

No licenciamento ambiental, as lacunas jurídicas abrangem desde um momento 

anterior à sua realização, por inexistir um planejamento de políticas públicas que envolva a 

questão ambiental; perpassando a falta de uma metodologia clara para definição do que é um 

impacto ambiental significativo, de modo a incluir entre os fatores atuais para a verificação do 

possível dano ambiental causado - porte e potencial poluidor-, a localização do 

empreendimento; culminando na falta de instrumentos que possibilitem uma participação 

pública efetiva. 

Assim, com a devida caracterização do licenciamento ambiental na atualidade e 

de suas lacunas normativas, construiu-se a base necessária para estudar o substitutivo ao 

Projeto de Lei no 3729/04 e seu papel na reformulação do licenciamento ambiental. Para 

realizar tal análise, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica, bem como a 

comparação de atos normativos aplicáveis a questão, tendo como base o método dedutivo.   

A presente monografia está dividida em dois capítulos. O primeiro se dedica a 

caracterizar o licenciamento ambiental atual, versando sobre sua base normativa e suas 

respectivas etapas. Por sua vez, o segundo visa demonstrar a necessidade de reformulação 

desse instrumento de proteção ambiental, por meio da análise do corpo institucional do órgão 
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federal de licenciamento ambiental e, principalmente, com base em suas lacunas normativas 

para aferir, ao fim, se as mudanças apresentadas pelo substitutivo são suficientes para resolver 

os problemas atuais do licenciamento ambiental do ponto de vista normativo.  
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CAPÍTULO I - O LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE 

CONTROLE E PREVENÇÃO 

Na condição de instrumento da Política Ambiental, inerente a um Estado 

Democrático de Direito, o licenciamento ambiental integra o rol das proteções constitucionais 

ao direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Por ser pautado por uma via 

procedimental de racionalização da decisão pública - na análise da viabilidade da concessão 

das licenças prévia, de instalação e de operação1, encarna o fundamento teórico do Estado 

racional de Weber (2004), que enfatiza a objetividade do Estado da dialética procedimental 

como veículo para uma decisão pública legítima, baseada, assim, em análises empíricas, com 

apoio em estudos de impacto, emprego de condicionantes todos a auxiliar a melhor condução 

da intervenção humana no meio ambiente. Por conseguinte, a decisão pública, por meio do 

licenciamento ambiental, é veiculada por etapas procedimentais e opera em um mínimo 

consequencialista2, acrescida de fundamentação pautada na análise da conveniência e da 

oportunidade. 

Para um melhor esclarecimento do acima exposto, primeiro depreende-se o 

fundamento constitucional do licenciamento e uma crítica do seu viés racional e 

consequencialista (1.1), para uma posterior construção sobre suas etapas e fundamentação 

infralegal, de forma a explicitar os tipos de licença existentes (1.2).  

 

1.1 – O consequencialismo e os fundamentos do licenciamento ambiental 

O entendimento da base consequencialista do licenciamento ambiental se faz 

importante aqui por ser o licenciamento um dos veículos da proteção ambiental como uma 

garantia constitucional, e cujo procedimento de racionalização (da proteção) se faz na 

antecipação das consequências da ação humana como suporte de tomada de decisão. 

Esclarece-se, aqui, uma análise sobre a racionalização da tomada de decisão do Poder Público 

- por meio da análise do viés racional weberiano - que nos leva a perceber o procedimento 

como racionalização da decisão pública (1.1.1) e, ainda, a base consequencialista da tomada 

de decisão estatal ambiental (1.1.2), sendo o licenciamento ambiental uma das formas de 

manifestação dessa tomada de decisão e, por fim, o embate sobre a natureza jurídica desse 

instrumento (1.1.3). 

                                                 
1 Conceitos a serem explicitados no tópico 1.2.3 
2 Conceito a ser esclarecido no tópico 1.1.2 
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1.1.1 O procedimento como racionalização da decisão pública 

A decisão pública tem os seus pilares de legalidade e de legitimidade no Estado 

Democrático de Direito3. Para a concretização de tais pilares, a Administração Pública se 

operacionaliza por meio de um procedimento para efetuar a tomada de decisão. Por sua vez, o 

procedimento, por constituir-se de “atos intermediários, preparatórios e autônomos, mas 

sempre interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final 

colimado pelo Poder Público” (MEIRELLES, 2013, p. 167), é o garantidor de uma decisão 

que analisa as consequências da atividade pleiteada, a sua importância, a sua justificativa, 

entre outros. Nesse diapasão, o licenciamento ambiental é o procedimento democrático que 

legaliza e que legitima a decisão pública acerca da autorização ou não de uma atividade 

causadora de impactos ambientais. Existe para que as decisões acerca das licenças ambientais 

analisem antes o seu impacto nos direitos fundamentais, dentre os quais se encontra o direito a 

um ambiente ecologicamente equilibrado. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 225, caput) estabelece que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, devendo o Poder Público e a 

coletividade atuar em sua defesa, de forma a defendê-lo e preservá-lo para a geração presente 

e para as futuras.  

Por sua vez, a legislação brasileira define meio ambiente como “patrimônio 

público a ser necessariamente assegurado e protegido para uso da coletividade”(art. 3º, I da 

Lei no6.938/81) (BRASIL, 1981). Destarte, por ser de uso público, o particular não possui 

direito subjetivo de utilizá-lo, de sorte que somente o Poder Público, por ato próprio, pode 

legitimar esse uso. 

Para tanto, por meio do exercício do seu poder de polícia, o Estado criou 

mecanismos de controle ambiental, que serão aplicados a todas as atividades que tenham o 

condão de alterar negativamente o meio ambiente. 

Com efeito, tais mecanismos de controle são exercidos por meio de uma base de 

tomada de decisão que se pretende racional e objetiva, voltada para o interesse público. Uma 

das formas de entender a tomada de decisão estatal racional pode ser feita com base nos 

ensinamentos de Max Weber (2004). Conforme o referido autor, o Estado racional – que se 

desenvolveu no capitalismo moderno - tem como pilares o funcionalismo especializado e o 

direito racional, que puderam se desenvolver adequadamente para culminar na burocracia, 

sendo que esta teve espaço em face do “natural interesse dos funcionários em dispor de um 

                                                 
3 Estado que visa realizar o princípio democrático como garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa 

humana (SILVA, 2011). 
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direito sistematizado, definitivamente fixado e, por isso, fácil de ensinar” (WEBER, 2004, p. 

518).  

A burocracia, ao invés de ter a conotação negativa atualmente atribuída, em seu 

sentido mais puro, seria originada da necessidade da racionalização da gerência do poder, em 

que são valorizados os aspectos de “precisão, disciplina, continuidade, calculabilidade, 

aperfeiçoamento técnico, enfim, de eficácia” (ARGUELLO, 1997, p 82-83). Para tanto, as 

atribuições conferidas a cada um seriam delimitadas de forma clara, sendo os funcionários, 

por sua vez, escolhidos com base no seu conhecimento e de forma impessoal.  

A burocracia, juntamente, com a formalidade das regras, seriam as bases para a 

racionalização estatal. Veja-se que, por si só, o processo de racionalização era: 

o resultado da especialização científica e da diferenciação técnica peculiar à 

civilização ocidental. Consiste na organização da vida, por divisão e coordenação 

das diversas atividades, com base em um estudo preciso das relações entre os 

homens, com seus instrumentos e seu meio, com vistas à maior eficácia e 

rendimento. Trata-se, pois, de um puro desenvolvimento prático operado pelo gênio 

técnico do homem. (FREUND, 1975, p. 19).  

 

Dessa forma, a racionalização do processo político-decisório do Estado seria feita 

por meio de procedimentos, sendo estes pautados por regras claras e fixas, de forma a 

legitimar a decisão tomada. 

A partir disso, o Estado pôde atuar legitimamente em diversos âmbitos da 

sociedade, inclusive no meio ambiente, desde que esteja pautado em procedimentos 

legalmente reconhecidos. Nesse sentido, em questões tangentes ao meio ambiente, o Estado 

deve se valer de estudos ambientais, da fixação de condicionantes, do planejamento 

ambiental, entre outros, para que a intervenção humana no meio ambiente não acarrete danos 

ou, caso isso seja impossível, que esses sejam mitigados.  

Costuma-se criticar as consequências do excesso do formalismo em detrimento do 

mérito da questão analisada pelo Estado. Nessa seara, há que se analisar que, atualmente, a 

tomada de decisão pelo Poder Público possui um mínimo de viés consequencialista, a partir 

da análise da conveniência e da oportunidade, juntamente com uma fundamentação baseada 

nos critérios formais preestabelecidos.  

 

1.1.2 O consequencialismo como parte da racionalização da decisão pública ambiental 

O consequencialismo é o método pelo qual a tomada de decisões é norteada pela 

análise das possíveis consequências advindas da adoção de uma ou outra posição no processo 

decisório. Assim como se aplica a outras áreas, tal conceito também é útil ao direito, podendo 
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ser definido como “qualquer programa teórico que se proponha a condicionar, ou qualquer 

atitude que condicione explícita ou implicitamente a adequação jurídica de uma determinada 

decisão judicante à valoração das consequências associadas a ela e às suas alternativas” 

(SCHUARTZ, 2011, p. 383-384). Para uma melhor compreensão, primeiro se analisa alguns 

fundamentos da teoria consequencialista pensada por Neil Marccomick, em específico, como 

uma decisão deve pautar a sua análise na consideração das consequências possíveis, com 

consistência e coerência. Em seguida, analisa-se a conjugação desse viés consequencialista 

com as características próprias da decisão pública administrativa, que são a conveniência e 

oportunidade, já que estes integram a tomada de decisão também no licenciamento ambiental. 

Posteriormente, verifica-se a base consequencialista no direito ambiental. 

Neil Marccomick (2008), um dos teóricos a versar sobre o consequencialismo, em 

sua teoria da argumentação, confere especial valor às sentenças judiciais, por servirem de base 

para a tomada de futuras decisões. Justamente por isso, a justificação que enseja determinado 

processo decisório seria importante, possibilitando a universalização do raciocínio lógico 

desenvolvido, ou seja, de forma a se tornar uma regra passível de aplicação em casos 

similares.  

Para alcançar a universalização almejada na análise de uma demanda, seria 

necessário, antes, comparar as decisões possíveis e concorrentes, bem como seus respectivos 

impactos. Nesse panorama, MacCormick (2008) defende a importância do raciocínio 

consequencialista na justificação das decisões jurídicas por ser o meio termo entre uma 

decisão que consideraria todas as consequências possíveis, em uma cadeia infindável, ou, o 

seu oposto, qual seja a total desconsideração dos possíveis efeitos a serem ocasionados.  

Além de possuir um padrão de universalização, o referido autor afirma que as 

decisões devem ser coerentes e consistentes.  A coerência poderia se verificar no âmbito 

normativo e narrativo que significariam, respectivamente, a justificação baseada no 

ordenamento jurídico e em elementos fáticos ou interpretações. 

É bem de se ver que, na coerência normativa, a decisão deveria estar de acordo 

com as normas jurídicas, levando em conta a satisfação de determinados princípios ou 

valores, que pudessem expressar uma forma de vida satisfatória (MACCORMICK, 2008). 

Dessa forma, a argumentação deve ser pautada na garantia de valores, como a educação, a 

segurança, a saúde e, inclusive, a proteção ambiental.   

Porém, frisa-se que a definição do que seria um valor abrangeria o 

reconhecimento do que seria essencial para a existência plena, de acordo com cada 

ordenamento. Os valores seriam, portanto, um “estado de coisas cuja busca é legítima, 
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desejável, valiosa ou mesmo (a escala ascende gradualmente) obrigatória, na condição de 

propósitos, objetivos e fins” (MACCORMICK, 2008, p. 251).   

Já a consistência seria um requisito interno da própria argumentação, de forma 

que, na tomada de decisões, os argumentos utilizados não fossem contraditórios entre si. 

Percebe-se, assim, que tais requisitos definiriam quais seriam os juízos logicamente possíveis 

e quais não seriam. A partir daí, avaliar-se-ia qual decisão, com base na potencialidade de 

suas consequências, pareceria melhor entre as logicamente possíveis (MACCORMICK, 

2008).  

Dessa forma, para MacCormick, a tomada de decisões por meio de um viés 

consequencialista perpassaria, necessariamente, a análise da universalização, da coerência e 

da consistência, sendo que, dentre as decisões que atendessem tais requisitos, a melhor seria 

escolhida com base nas consequências lógicas causadas. Percebe-se, assim, o papel central 

das consequências nesse tipo de argumentação jurídica.    

O consequencialismo jurídico, como elemento essencial na tomada de decisão, 

conta com a análise do que se busca proteger para o cumprimento do interesse público. Para 

tanto, o Poder Público se apoia em determinado nível de conveniência e oportunidade na 

escolha de qual seria a melhor consequência a ser alcançada para a efetivação de determinado 

bem ou princípio. Importa ressaltar que: 

Há conveniência sempre que o ato interessa, convém ou satisfaz ao interesse 

público. Há oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado à 

satisfação do interesse público. São juízos subjetivos do agente competente sobre 

certos fatos e que levam essa autoridade a decidir de um ou outro modo 

(GASPARINI, 2009, p. 97). 

Na mesma linha, Di Pietro (2008) ressalta que os critérios da oportunidade e da 

conveniência embasam a atuação discricionária da Administração Pública, quando se faz 

necessário escolher entre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito. Nesse cenário, a 

conveniência e a oportunidade se relacionam com o consequencialismo, permitindo que, 

dentre as possibilidades legais, analise-se a consequência de cada possível decisão, de modo a 

escolher aquela que esteja em maior conformidade com o interesse público.  

No licenciamento ambiental, a Administração Pública também faz uso do juízo de 

conveniência e oportunidade, contando, ademais, com a realização de estudos ambientais e de 

audiências públicas para embasar cientifica e socialmente a análise consequencialista da 

tomada de decisões4. Dessa forma, tais instrumentos conferem os meios necessários para que 

                                                 
4 A ser explicitado no tópico 1.2 
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a análise da viabilidade da concessão ou rejeição de licenças ao empreendimento seja a mais 

adequada para o interesse público. 

Frisa-se que o juízo de conveniência e oportunidade não retira a necessidade do 

seguimento de parâmetros objetivos pela Administração Pública – positivados por regras 

legais claras – na tomada de decisões. Com efeito, a subjetividade administrativa deve ter o 

condão de possibilitar o alcance do interesse comum, e não flexibilizar a garantia de 

determinado bem. Como a linha pode ser tênue, possibilita-se a análise de legalidade pelo 

Poder Judiciário dos atos administrativos realizados5.  

No direito ambiental, uma argumentação consequencialista analisa o impacto que 

determinada ação causaria no meio ambiente, de forma que a decisão tomada buscaria a sua 

proteção. Por isso, a Administração Pública teria uma margem de escolha na tomada de 

decisões, por meio da conveniência e a oportunidade, para a consecução do interesse público, 

qual seja a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Insta ressaltar que o consequencialismo jurídico não necessariamente precisa 

ocorrer por meio de uma decisão judicial, mas sim em todo o processo de tomada de decisões, 

o que envolveria as escolhas feitas quando do processo de criação das normas. 

Com efeito, Atienza (2003) sustenta que a argumentação jurídica pode ocorrer em 

três campos jurídicos argumentativos, a saber: na produção ou estabelecimento das normas 

jurídicas, na aplicação dessas em decisões judiciais e, por fim, na dogmática jurídica. Por uma 

questão de pertinência temática, ter-se-á como foco o primeiro campo.  

A primeira etapa argumentativa pode se subdividir em uma fase pré-legislativa e 

na fase legislativa em si. A fase pré-legislativa trataria da discussão da medida legislativa a 

ser produzida, sendo os argumentos majoritariamente de cunho político e moral. Por sua vez, 

a fase legislativa abordaria argumentos de caráter técnico-jurídico. Salienta-se que, “a 

argumentação jurídica de que dispomos não se ocupam praticamente de nenhum desses dois 

contextos de argumentação” (ATIENZA, 2003, p. 19), o que seria um ponto falho, haja vista 

que essa fase seria de grande importância ao culminar na edição de atos normativos. 

                                                 
5
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRAS DE RECUPERAÇÃO 

EM PROL DO MEIO AMBIENTE – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. 
1. Na atualidade, a Administração pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e 

oportunidade do ato administrativo. 2. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a 

realização de obras de recuperação do solo, tem o Ministério Público legitimidade para exigi-la.3. O Poder 

Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da administração, pois pode analisar, ainda, 

as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar critérios de 

moralidade e razoabilidade.4. Outorga de tutela específica para que a Administração destine do orçamento 

verba própria para cumpri-la.5. Recurso especial provido. (REsp 429570⁄GO, Rel. Min. Eliana Calmon, 

Segunda Turma, julgado em 11.11.2003, DJ 22.3.2004). (grifou-se). (BRASIL, 2004b). 
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De fato, nesse momento deveriam ser analisadas as diferentes repercussões da 

edição de determinada norma e, inclusive, os diferentes resultados obtidos de acordo com o 

conteúdo nela contido, ensejando, assim, a utilização de um viés consequencialista. Em 

questões atinentes ao meio ambiente, é nesse momento que se discute até que ponto a 

interferência humana pode ser permitida, de maneira a se preservar o equilíbrio ecológico, 

mesmo que a regulamentação não verse diretamente sobre direito ambiental. Como bem 

analisa Lima (2012), tais etapas podem ser, em realidade, exemplificações da aplicação dos 

princípios da prevenção – atuação ante o risco conhecido – e da precaução – atuação ante o 

risco desconhecido -, vez que os possíveis danos ao meio ambiente seriam analisados para que 

fossem evitados.  

O conflito de interesses advindos de uma argumentação consequencialista pode 

ser visto com clareza nessa etapa, justamente por resultarem em normas que tem o condão de 

orientar toda a sociedade. No âmbito ambiental, não é incomum que tais normas sejam 

percebidas como um obstáculo ao desenvolvimento econômico e, consequentemente, à 

realização do empreendimento, na medida em que seriam uma obrigação a mais a cumprir 

(LIMA, 2012). Do mesmo modo, quando da adoção de um consequencialismo puramente 

econômico, o meio ambiente pode ser colocado em risco, somando-se a isso o fato de que as 

populações diretamente afetadas com os possíveis impactos ambientais não possuem a voz 

necessária para se manifestar, ficando, igualmente, descontentes. 

 Nota-se, assim, como uma argumentação consequencialista pode gerar um 

conflito de interesses, independente do que se pretende priorizar. Tal situação poderia ser 

minimizada se as consequências – ambientais, econômicas e sociais – fossem analisadas em 

conjunto, e não separadamente. O consequencialismo majoritariamente econômico pode ser 

exemplificado com o PL no 654/15 (BRASIL, 2015c) e a PEC no65/12 (BRASIL, 2012). 

Embora os referidos projetos não sejam aqui o nosso principal objeto de análise, são 

exemplares que aqui se criticam por se vislumbrar neles o risco de degradação ambiental ao se 

priorizar regras voltadas quase que exclusivamente para o interesse econômico. O PL no 

654/15 “dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental especial para 

empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e de interesse nacional” e a PEC 

no65/12“acrescenta o § 7no ao art. 225 da Constituição, para assegurar a continuidade de obra 

pública após a concessão da licença ambiental”. Os projetos preveem, respectivamente, a 

simplificação do licenciamento ambiental em empreendimentos de grande porte – atinentes 

aos sistemas viário, hidroviário, ferroviário e aeroviário, bem como a portos e instalações 

portuárias, à energia e à exploração de recursos naturais - e a simples apresentação do estudo 
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prévio de impacto ambiental, sem o exame do documento pelo Poder Público, como requisito 

suficiente para a execução da obra. Nota-se, nesses casos, que o licenciamento ambiental é 

afrouxado – sendo que no segundo caso ele praticamente deixa de existir - para favorecer o 

empreendedorismo, sem que os significativos impactos socioambientais sejam considerados, 

colocando meio ambiente e a população em risco. 

Destarte, como uma medida de gestão ambiental, o licenciamento ambiental 

também está sujeito a uma abordagem consequencialista, a ser vislumbrada na análise da 

prevenção, da precaução, nos estudos de impacto ambiental e mesmo no exame da 

conveniência e oportunidade, pleiteando os aspectos consequencialistas ambientais, sociais e 

econômicos.  

Na qualidade de procedimento, o licenciamento legitima e legaliza a decisão 

tomada. Trata-se de uma “fórmula” veiculada por bases procedimentalistas de tomada de 

decisão que, se cumprida, possibilita que o Estado avalie os interesses ambientais, sociais e 

econômicos no momento da sua tomada de decisão. Em outras palavras, o licenciamento 

ambiental é de extrema importância, pois possibilita o desenvolvimento sustentável, tendo 

como base a prevenção e na precaução.  

Para tanto, faz-se necessária a existência de regras claras para nortear tal 

instrumento, de forma a facilitar a atuação do Poder Público, dos empreendedores e da 

população em geral, na defesa de seus interesses. Por outro lado, tal objetividade não elimina 

a análise de conveniência e oportunidade pela Administração Pública na consecução do 

interesse público, desde que isso ocorra em consonância com os parâmetros constitucionais e 

legais.   

Nessa seara, a tomada de decisões no licenciamento ambiental possui um aspecto 

consequencialista, como meio de prever as prováveis consequências negativas ambientais 

decorrentes da implementação e do funcionamento de empreendimentos para, assim, evitá-las 

ou mitigá-las.   

 

1.1.3 O licenciamento ambiental como veículo de decisão pública e a sua natureza 

jurídica 

Para compreender o licenciamento ambiental como um veículo de decisão 

pública, primeiro se analisa seu suporte normativo para, em seguida, analisar suas diferenças 

em relação ao conceito de licença, à vista que o licenciamento ambiental a engloba, mas não 

pode ser resumido a ela, perpassando, ainda, as diferenças entre a licença tradicional 
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administrativa e ambiental, de forma a culminar na análise da natureza jurídica desse 

instrumento de gestão ambiental    

Como um instrumento de gestão ambiental, o licenciamento ambiental foi 

definido pela Resolução no237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, da 

seguinte maneira: 

Art. 1. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

[...] 

I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 

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

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso. (BRASIL, 1997a).  

Já a Lei Complementar no140/2011 (BRASIL, 2011) define o licenciamento 

ambiental como "o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 

ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental”(art. 2º). 

Assim, o licenciamento é um instrumento de gestão do meio ambiente, que tem o 

condão de conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, para que se 

preserve o equilíbrio ecológico do meio ambiente. 

Insta ressaltar que o licenciamento não pode ser confundido com a licença 

ambiental. A Resolução CONAMA no237/97 conceitua licença ambiental da seguinte 

maneira: 

Art. 1º. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

(...) 

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. (BRASIL, 1997a).  

Com efeito, o licenciamento ambiental é formado por uma sequência de etapas - 

quando do cumprimento dos requisitos exigidos - que culmina na concessão da licença 

ambiental, ou seja, no direito de exercer a atividade. Sobre a questão, Talden Farias (2015) 

elucida que a licença não pode ser concedida sem que o licenciamento ambiental tenha sido 

realizado, ao passo que esse pode existir sem aquele, porquanto é durante o licenciamento 

ambiental que se apura a possibilidade ou não da concessão da licença.  

Todavia, frisa-se que a licença ambiental não se confunde com a licença 

compreendida no Direito Administrativo, uma vez que essa tem caráter definitivo, enquanto 

aquela possui um caráter vinculado (MACHADO, 2015). Tal diferença é essencial, pois 
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possibilita que o Poder Público realize o controle ambiental da atividade licenciada 

periodicamente, podendo, assim, suspender a outorga concedida ou renová-la, a depender se o 

empreendedor logrou cumprir o compromisso de manutenção da qualidade ambiental em sua 

área de influência.  

Outra questão que vem, aos poucos, tendo mais enfoque diz respeito ao 

enquadramento do licenciamento como procedimento ou processo. Com efeito, a literalidade 

da definição conferida pela LC no140/2011 e pela Resolução CONAMA 

no237/97caracterizam-no como um procedimento, entretanto alguns atos normativos já fazem 

menção ao caráter processual do licenciamento, como pode ser observado no caput dos arts. 

4º6e 5º7 do Decreto no 8.437/15 (BRASIL, 2015e) - que estabelece as tipologias e 

empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de competência da União-, 

bem como no art. 7º8 da Instrução Normativa no184/08 do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que estabelece os procedimentos 

para o licenciamento ambiental federal (IBAMA, 2008).  

Parcela da doutrina9corrobora com esse entendimento ao reconhecer o 

licenciamento ambiental como um processo administrativo, porquanto os atos normativos que 

o regulamentam, em linhas gerais, possibilitariam a garantia do exercício dos direitos 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a participação de todos os interessados e a 

motivação e o dever de decidir pelo Poder Público. 

Porém, a grande maioria da legislação em voga dá ênfase ao caráter procedimental 

do licenciamento ambiental ao invés do caráter processual. Vê-se que não é um conflito de 

interesses, em que existem partes opostas, mas sim uma análise da Administração Pública, por 

meio do juízo de conveniência e oportunidade, para garantir a proteção ambiental e o 

desenvolvimento sustentável, subsidiada pela cientificidade de estudos ambientais, em 

especial do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA, juntamente com o incentivo da participação popular, de forma a legitimar socialmente 

a decisão pública.  

                                                 
6 “Art. 4º  Os processos de licenciamento e autorização ambiental das atividades e empreendimentos de que trata 

o art. 3º iniciados em data anterior à publicação deste Decreto terão sua tramitação mantida perante os órgãos 

originários até o término da vigência da licença de operação, cuja renovação caberá ao ente federativo 

competente, nos termos deste Decreto.” (BRASIL, 2015e).  
7 “Art. 5º  O processo de licenciamento ambiental de trechos de rodovias e ferrovias federais que se iniciar em 

órgão ambiental estadual ou municipal de acordo com as disposições deste Decreto será assumido pelo órgão 

ambiental federal na licença de operação pertinente, mediante comprovação do atendimento das condicionantes 

da licença ambiental concedida pelo ente federativo.” (BRASIL, 2015e).  
8 “Art. 7º A instauração do processo de licenciamento obedecerá as seguintes etapas: [...].” (IBAMA, 2008).  
9Paulo de Bessa Antunes (2013); Talden Farias (2015); Eduardo Bim (2015); Odete Medauer (1996). 
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É bem de se ver que a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado não 

é só de responsabilidade do Poder Público, mas, também, da coletividade como um todo. 

Assim, o licenciamento ambiental, apesar de ser conduzido pelo órgão licenciador, é um 

veículo de decisão pública, em que os procedimentos são publicados e a participação popular 

na tomada de decisões é incentivada.  

 

1.2– O Procedimento do licenciamento ambiental 

Como todo procedimento administrativo, o licenciamento ambiental é formado 

por uma sequência de fases - cada uma com uma função específica-, sendo que, ao final, 

objetiva-se garantir a efetiva adequação da atividade aos padrões de qualidade ambiental, 

conforme os preceitos constitucionais e legais. Projetos de lei visam modificar a regulação 

atual e desfigurá-lo10, todavia, foca-se aqui, no regulamento do licenciamento ambiental 

atualmente vigente. 

O art. 10 da Resolução CONAMA no237/97 estabelece as etapas a serem 

cumpridas no licenciamento ambiental, nos seguintes termos: 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início 

do processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida 

publicidade; 

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias 

técnicas, quando necessárias; 

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo 

haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações 

não tenham sido satisfatórios; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 

publicidade. (BRASIL, 1997a).  

Em razão da complexidade do licenciamento ambiental, as etapas para a análise 

da viabilidade da concessão da licença e o seu viés consequencialista serão detalhadas a 

                                                 
10 PL no

 654/15(BRASIL, 2015c) e PEC no
 65/12(BRASIL, 2012).  
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seguir: os estudos ambientais (1.2.1), a participação popular (1.2.2) e definição das licenças 

(1.2.3). 

 

1.2.1- Estudos Ambientais: base consequencialista científica do licenciamento ambiental 

Os estudos ambientais são instrumentos que subsidiam a tomada de decisão do 

licenciamento. Trazem os aspectos científicos dos diferentes impactos, conforme o tipo de 

estudo, sendo possível afirmar que operam a base consequencialista científica do 

licenciamento ambiental. Vale ressaltar que, embora sejam a base científica, são apenas um 

suporte à decisão, porquanto as suas informações devem ser analisadas em conjunto com 

outras, advindas da conveniência e da oportunidade, bem como outros elementos do 

licenciamento ambiental, como as audiências públicas. O caráter científico advém de quem 

realiza o estudo ambiental, que deve ser o detentor da expertise demandada. O grau de 

elaboração dos estudos ambientais depende, outrossim, da dimensão do possível impacto 

causado pelo empreendimento.   

A Lei no 6.938/81 – que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente – 

prevê, entre os instrumentos preventivos para assegurar a preservação do meio ambiente, a 

avaliação de impactos ambientais – AIA (BRASIL, 1981, art. 9o, III). Especificamente, serão 

explicados os fundamentos para entender o que é a AIA (a) o estudo de impacto ambiental 

EIA (b) e, em seguida, devida a sua importância, as características do EIA serão analisadas 

em particular (c).  

 

a) Avaliação de Impacto Ambiental 

Esse tópico se destina a introduzir a avaliação de impacto ambiental – AIA como 

um instrumento essencial na avaliação técnica e prévia dos possíveis danos ocasionados ao 

meio ambiente. A origem desse mecanismo de política ambiental se deu nos Estados Unidos, 

em 1969, por meio da Lei da Política Nacional para o Meio Ambiente dos Estados Unidos 

(National Environmental PolicyAct– NEPA), a ser aplicado, tanto na aprovação de projetos 

específicos, como na produção de planos, programas, leis, entre outros (GANEMet al., 2014), 

tendo, assim, um importante papal consequencialista prevenção de danos ambientais.  

A AIA foi inserida no ordenamento brasileiro por meio da Lei no6.803/8011 – que  

“dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de 

                                                 
11 “Art. 10. Caberá aos Governos Estaduais, observado o disposto nesta Lei e em outras normas legais em vigor: 

[...] 
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poluição” -sendo aprimorada com a Lei no6.938/81, que a estabeleceu como um instrumento 

de Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA12 e diretamente relacionada ao 

licenciamento ambiental através da Resolução CONAMA no01/86 (BRASIL, 1986).  

Assim, pode-se definira avaliação de impactos ambientais como: 

um instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de procedimentos 

capazes de assegurar, desde o início do programa, que se faça um exame sistemático 

dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou 

política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados ao público e 

aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles considerados. (FERRAS; 

FELIPE, 2012, 149). 

Portanto, no licenciamento ambiental, a AIA teria o condão de realizar uma 

análise sistemática, por meio de procedimentos técnicos e administrativos, dos impactos da 

instalação ou da operação de uma atividade, bem como de suas alternativas, com a finalidade 

de embasar as decisões do Poder Público (FARIAS, 2015). 

Frisa-se que a Lei no 6.938/81 não estabelece qualquer condicionante ou limitação 

à aplicação da AIA, implicando na sua exigibilidade “tanto nos projetos públicos quanto 

particulares, industriais ou não industriais, urbanos ou rurais, em áreas consideradas críticas 

de poluição ou não” (MILARÉ, 2013, p. 743).  

Diante disso, tal mecanismo de controle e planejamento ambiental implica na 

consideração do meio ambiente, em momento prévio à tomada de decisões, em qualquer ação 

que possa exercer algum efeito negativo no meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

demonstrando seu viés consequencialista. 

Questão relevante diz respeito à confusão que costuma ser feita entre a AIA e o 

estudo de impacto ambiental – EIA, em razão da própria imprecisão dos instrumentos que 

regulamentam o tema, como será exposto o a seguir.  

 

b) Diferença entre a Avaliação de Impacto Ambiental e o Estudo de Impacto 

Ambiental:  

Tanto a AIA, como o EIA são mecanismos que demonstram o viés 

consequencialista do licenciamento ambiental, na medida em que preveem os possíveis 

impactos ambientais a serem causados, possibilitando que medidas sejam tomadas, com base 

na prevenção e na precaução, para evitar a ocorrência de consequências negativas ao meio 

                                                                                                                                                         
3º Além dos estudos normalmente exigíveis para o estabelecimento de zoneamento urbano, a aprovação das 

zonas a que se refere o parágrafo anterior, será precedida de estudos especiais de alternativas e de avaliações de 

impacto, que permitam estabelecer a confiabilidade da solução a ser adotada.” (BRASIL, 1980).  
12 “Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

[...] 

III - a avaliação de impactos ambientais [...].” (BRASIL, 1981).  
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ambiente. Dessa forma, os dois auxiliam no embasamento técnico da decisão da 

Administração Pública para que esta não delibere, unicamente, por meio de fatores subjetivos. 

Porém, apesar de ambos contribuírem com o processo decisório, a AIA e o EIA são 

diferentes.  

Com efeito, a AIA possui um caráter preventivo para evitar impactos ambientais, 

podendo ser utilizado amplamente, já que não possui nenhuma limitação. Por sua vez, o art. 

225, § 1o, IV da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de realização do estudo 

prévio de impacto ambiental em toda instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, conferindo-lhe a devida publicidade. 

Desse modo, à vista que a Carta Magna tratou apenas do EIA, sem citar expressamente a AIA, 

para parte da doutrina os dois instrumentos citados seriam sinônimos13.  

Soma-se a isso, o exposto por Édis Milaré (2013), segundo o qual tal equívoco 

seria ocasionado pela Resolução no01/86, que - a despeito de ter como objetivo o 

estabelecimento de definições, responsabilidades, critérios e diretrizes para a implementação e 

para o uso da avaliação de impacto ambiental- terminou por versar, unicamente, sobre o EIA 

e sobre seu respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA.  

Em realidade, a AIA seria uma análise técnica e prévia a respeito dos danos 

potenciais que determinada atividade pode causar ao meio ambiente. Portanto, é gênero de 

outros estudos ambientais, podendo se desdobrar em diversas avaliações, como: o Estudo de 

Impacto de Vizinhança – EIV (Lei no10.257/01), o Relatório Ambiental Preliminar – RAP 

(art. 1o, III, da Resolução CONAMA no237/97) e o próprio EIA. Esses estudos auxiliam no 

embasamento do licenciamento ambiental por um viés consequencialista científico, porém o 

grau de complexidade de cada um é distinto, sendo o EIA o mais complexo de todos, 

demandando um nível de expertise maior. 

O EIA/RIMA, a seu turno, é um estudo que deve ser realizado, unicamente, 

quando o empreendimento for capaz de ocasionar um impacto ambiental significativo. Na 

maioria das vezes, obras de grande porte são nocivas ao meio ambiente em uma escala maior 

e, justamente, para que haja uma proteção especial do Estado, o EIA foi criado, de forma a 

impedir ou mitigar os altos custos sociais e ecológicos advindos. 

                                                 
13 Paulo Affonso Leme Machado (2015); José Carlos Barbieri (1995).  
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Na visão de Talden Farias (2015), a própria literalidade do caput do art. 10 da Lei 

no 6.938/8114 corrobora com esse entendimento ao estabelecer que o licenciamento ambiental 

deve ser realizado em todas as atividades que sejam efetiva ou potencialmente poluidoras, ao 

passo que o EIA/RIMA deve ser elaborado em relação às atividades potencial ou efetivamente 

causadoras de significativo impacto ambiental.  

Ressalva-se, aqui, que o legislador não precisou o que seria um impacto ambiental 

significativo, optando, apenas, por fazer um rol exemplificativo mínimo, conforme será 

explicitado. Em função de sua relevância, a questão de conceituação sobre o que é significativo 

será tratada com mais cautela quando da análise das lacunas do licenciamento ambiental (tópico 

2.2).  

Saliente-se que, quando as atividades não ocasionarem um impacto ambiental 

significativo, devem ser utilizados os demais instrumentos de impacto ambiental, de menor 

complexidade, como o relatório ambiental, o plano e projeto de controle ambiental, o relatório 

ambiental preliminar, o diagnóstico ambiental, o plano de manejo, o plano de recuperação de 

área degradada e a análise preliminar de risco, consoante o art. 1o, III, da Resolução 

CONAMA no237/97 (BRASIL, 1997a), bem como o já citado EIV, o relatório ambiental 

prévio ou o relatório ambiental simplificado, previstos em outros atos normativos15. 

 Interessante observar que o projeto da nova resolução do CONAMA elucida 

minimamente a questão, quando prevê expressamente na definição de estudos ambientais, que 

nos estudos de avaliação de impacto ambiental se enquadram tanto os estudos acima citados, 

como o EIA/RIMA16.  

                                                 
14“Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores 

de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. (Redação dada pela Lei Complementar nº 

140, de 2011).” (BRASIL, 1981).  
15Lei 10.257/01 (BRASIL, 2001) e Resoluções CONSEMA 01/06 e 13/12 (SANTA CATARINA, 2006, 2012). 
16“IV - Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais, referentes à 

localização, instalação, operação e ampliação de um empreendimento ou atividade, apresentado como subsídio 

para a análise da licença requerida, compreendendo:  

a) estudos de avaliação de impacto ambiental: estudos ambientais elaborados de forma a subsidiar a análise da 

viabilidade ambiental de um empreendimento ou atividade, contemplando a avaliação da extensão e intensidade 

dos potenciais impactos ambientais decorrentes da sua instalação e operação, e a proposição de medidas 

mitigadoras, compensatórias e de monitoramento para a viabilização do projeto, tais como Relatório Ambiental 

Simplificado ou Preliminar, Estudo Ambiental Simplificado ou Preliminar, e Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental - EIA/RIMA.  

b) demais estudos ambientais: estudos técnicos necessários para subsidiar, no âmbito do licenciamento, as 

atividades de controle, mitigação e monitoramento do empreendimento ou atividade, tais como estudo de análise 

de risco, plano de controle ambiental, plano de recuperação de área degradada, estudo de dispersão de poluentes 

e relatório de auditoria ambiental.” (BRASIL, 2015d).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp140.htm#art20
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Haja vista a sua direta relação com o estabelecimento da base consequencialista 

científica da decisão pública sobre as licenças, suas características serão analisadas com maior 

atenção.  

 

c) Estudo de Impacto Ambiental: estudo de maior relevância do licenciamento 

ambiental 

De acordo com o art. 2o da Resolução CONAMA no01/86, o EIA/RIMA é 

obrigatório nos licenciamentos dos seguintes empreendimentos: 

Art. 2º Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 

estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA em caráter 

supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais 

como:  

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II - Ferrovias;  

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, 

de 18 de setembro de 1966158;  

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 

sanitários;  

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 

barragem159 para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de 

irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de 

cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;  

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 

Mineração;  

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos;  

XI - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW;  

XII –Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 

recursos hídrico); 

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;  

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 

hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou 

de importância do ponto de vista ambiental;  

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100 ha ou em áreas consideradas de relevante 

interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais 

competentes estaduais ou municipais;  

XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, em quantidade superior a dez 

toneladas por dia.  

XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos 

similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia. (nova redação dada pela 

Resolução n° 11/86)  

XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 ha. ou 

menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em termos percentuais 

ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção 

ambiental. (inciso acrescentado pela Resolução n° 11/86)  

XVIII - Empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico 

nacional. (inciso acrescentado pela Resolução n° 5/87).” (BRASIL, 1986).  
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É bem de se ver que o rol supracitado não é taxativo, de sorte que o Poder Público 

pode exigir a realização do EIA/RIMA em outras situações que não estão previstas nesse 

dispositivo, mas que possuem, igualmente, o condão de ocasionar um significativo impacto 

ambiental. Dessa forma, Álvaro Luiz Valery Mirra ressalta que: 

a resolução 1/1986 do CONAMA, na realidade, estabeleceu um mínimo obrigatório, 

que pode ser ampliado, mas jamais reduzido. Há, como dizem Antônimo Herman 

Benjamin, Paulo Affonso Leme Machado e Sílvia Capelli, verdadeira presunção 

absoluta de que as atividades previstas na referida resolução são potencialmente 

causadoras de significativa degradação ao meio ambiente. (MIRRA,2008, p. 71).  

Tal medida se faz necessária em face de o administrador não ter como prever 

todas as atividades capazes de gerar uma degradação ambiental significativa. Essa situação é 

mais agravada quando considerado que a norma é dos anos 80, visto que novas atividades 

surgiram desde então.  

Quanto às características do EIA, cabe analisar, inicialmente, o seu momento de 

apresentação. Os órgãos de gestão ambiental costumam exigir sua elaboração antes da 

concessão da primeira licença ambiental que o empreendimento pode receber: a Licença 

Prévia - LP.  A doutrina, majoritariamente, corrobora com a exigibilidade do EIA nesse 

momento preliminar do licenciamento, pois - por ser um documento capaz de avaliar a 

dimensão do dano que será ocasionado ao meio ambiente - o conteúdo nele apresentando 

influencia diretamente a decisão do Poder Público. Assim, o órgão licenciador pode analisar 

os efeitos positivos e negativos do projeto e, com base em parâmetros mais precisos, 

determinar que eventuais ajustes sejam feitos.  

Contudo, tal questão não é unânime da doutrina, uma vez que Paulo de Bessa 

Antunes (2013) defende que o EIA não deveria ser apresentado no início do licenciamento 

ambiental, principalmente, em momento anterior à concessão da LP. O autor ressalta que o 

Decreto no 99.274/90 (BRASIL, 1990) estabelece, em seu art. 19, que a primeira licença será 

concedida “na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a 

serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos 

municipais, estaduais ou federais de uso do solo”, o que deixaria claro que o empreendedor 

deveria apresentar, inicialmente, apenas sua localização e concepção, porquanto não 

existiriam elementos suficientes para a elaboração do EIA. Assim, o mesmo doutrinador aduz 

que:  

Do ponto de vista da eficiência, os ganhos seriam maiores se, efetivamente, a 

Licença Prévia se limitasse a uma aprovação genérica do empreendimento, o qual 

seria detalhado entre a Licença Prévia e a Licença de Instalação, nessa oportunidade, 

examinando-se o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Com isso, certamente, 

seriam evitadas as constantes e inevitáveis alterações do projeto que, normalmente, 
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ocorrem e que, em regra, não estão submetidas a qualquer controle (ANTUNES, 

2013, p. 216).  

Como apontando pelo referido autor, é possível que a exigência do EIA em outro 

momento diminuísse as alterações a serem realizadas no projeto do empreendimento. 

Contudo, é bem de se analisar que o EIA, assim como todo o Direito Ambiental, é norteado 

pelo princípio da prevenção – que impõe a aplicação de medidas em momento prévio à 

ocorrência de um dano concreto previsível para impedi-lo ou, no mínimo, minorá-lo.   

Conforme afirma Herman Benjamin (1992, p. 16) “o EIA objetiva influir no 

mérito da decisão administrativa de concessão de licença. Se esta já foi expedida ou mesmo se 

a decisão já está tomada, o EIA perde a sua ratio, não tendo qualquer valor”. Dessa sorte, a 

finalidade intrínseca do referido estudo, qual seja a prevenção do dano ambiental, não seria 

realizada com a devida presteza se sua realização ocorresse em momento posterior à 

concessão da primeira licença.  

Percebe-se o caráter consequencialista científico ambiental dessa prática, pois a 

exigência do EIA em momento anterior à concessão da licença tem o condão de embasar a 

decisão da Administração Pública, para que a decisão se dê com base em parâmetros mais 

técnicos e claros. Assim, prioriza-se atuação prévia do empreendedor e do Poder Público para 

proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado.   

Portanto, o EIA deve ser realizado na primeira etapa do licenciamento ambiental, 

devendo ser elaborado e aprovado antes da emissão da Licença Prévia. Frisa-se que, apesar da 

discussão teórica ter como base o estudo prévio de impacto ambiental, a elaboração dos outros 

estudos ambientais, respeitadas as peculiaridades, também devem ocorrer em momento 

anterior à emissão da licença, igualmente em função do caráter consequencialista científico, 

ainda que demandem um menor grau elaboração.  

Por ser um ato formal, o EIA deve seguir algumas diretrizes gerais, de modo a 

abordar um conteúdo mínimo de informações. Entre elas, Herman Benjamin (1992) ressalta a 

importância dos seguintes pontos, cuja abordagem pelo EIA é obrigatória, conforme 

apresentado pela Resolução CONAMA no 01/86: (i) o “diagnóstico ambiental da área de 

influência do projeto” (art. 6o, I), (ii) a “definição de medidas mitigadoras dos impactos 

negativos”(art. 6o, III) e a (iii) “elaboração de um programa de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos” (BRASIL, 1986, art. 6o, IV). 

Quanto ao primeiro, importa asseverar que a área de influência do projeto engloba 

toda a área geográfica que pode ser afetada, direta ou indiretamente, pela atividade, devendo 

abranger, em todos os casos, “a bacia hidrográfica na qual se localiza” (art. 5o, III, da 



33 

 

Resolução CONAMA no 01/86) (BRASIL, 1986). Paulo Affonso Leme Machado (2015) 

afirma que, dessa forma, a influência do projeto pode transcender não só a área de 

Municípios, mas também de Estados da federação e até mesmo do próprio país. O autor 

sustenta, ainda, que, nessa última hipótese, seria necessário que o outro país afetado 

autorizasse a realização do EIA em seu território, ressalvando que, caso a consulta ao Estado 

vizinho não seja realizada, em função da cooperação internacional, o Brasil deve avisá-lo dos 

possíveis impactos que ultrapassem o território pátrio.  

Quanto ao segundo ponto destacado do EIA, Édis Milaré (2013) afirma que, no 

estabelecimento das medidas mitigadoras, o empreendedor deve explicitar a natureza 

preventiva ou corretiva das medidas, a fase do empreendimento em cada uma deve ser 

adotada, o fator ambiental – físico, biológico ou socioeconômico – a qual se destinam, o prazo 

de permanência de suas aplicações e o seu custo.  

O monitoramento, por sua vez, seria responsável por acompanhar a evolução dos 

impactos causados – positivos e negativos – durante e depois da concessão das licenças, o que 

incluiria, inclusive, a eventual desativação quando da ocorrência de acidentes (MILARÉ, 

2013). Paulo Affonso Leme Machado (2015) diverge de tal posicionamento ao asseverar que, 

mesmo que sua previsão esteja no EIA, o monitoramento só seria devido após o 

licenciamento.  

Ademais, ressalta-se que, juntamente com o EIA, o empreendedor deve elaborar o 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, que apresenta as conclusões obtidas no estudo 

prévio de impacto ambiental para facilitar a compreensão da população. Assim como o estudo 

que o embasa, o RIMA deve abranger um conteúdo mínimo, devendo abordar, 

obrigatoriamente, os seguintes pontos: 

Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do 

estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo: 

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 

especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de 

influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e 

técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os 

empregos diretos e indiretos a serem gerados; 

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de 

influência do projeto; 

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 

atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de 

incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para 

sua identificação, quantificação e interpretação; 

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem 

como com a hipótese de sua não realização; 



34 

 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação 

aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o 

grau de alteração esperado; 

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários 

de ordem geral). (BRASIL, 1986).  

Exatamente por ser um relatório, o RIMA deve contemplar as informações 

fundamentais do EIA, de forma simplificada e clara para que, mesmo sem conhecimento 

técnico sobre o assunto, qualquer interessado possa ter acesso ao conteúdo apresentado no 

estudo de impacto ambiental. Para tanto, deve-se usar de cartas, mapas, gráficos, entre outros, 

para que as vantagens e desvantagens do projeto possam ser compreendidas (art. 9o, parágrafo 

único, da Resolução CONAMA no01/86) (BRASIL, 1986). 

Por fim, cabe asseverar que deve ser dada publicidade ao EIA, conforme dispõe o 

art. 225, §4o, da Constituição Federal e o art. 3o da Resolução CONAMA no237/97 (BRASIL, 

1997a), ambos já citados anteriormente. Salvo o sigilo requisitado pelo empreendedor em 

razão das peculiaridades do projeto, o RIMA também deve ser acessível ao público, devendo 

o órgão competente pelo licenciamento possuir cópias à disposição dos interessados (art. 11, 

caput, da Resolução CONAMA no01/86) (BRASIL, 1986).  

Com efeito, a publicidade conferida ao EIA/RIMA é tão relevante que sua 

obrigatoriedade foi estabelecida no Texto Constitucional. Tal importância advém, entre outras 

razões, por ser um canal para o cumprimento de outros princípios ambientais, em especial, do 

princípio da participação pública (BENJAMIN, 1992). Este último, por sua vez, constitui uma 

das fases do processo, sendo um dos grandes avanços do licenciamento ambiental pátrio, 

como será demonstrado a seguir.  

 

1.2.2 – Participação popular: parte da base consequencialista social da tomada de 

decisão 

O Poder Público e a coletividade possuem um dever solidário na preservação do 

meio ambiente e, em razão disso, mostra-se essencial que os cidadãos possam atuar em 

decisões ambientais que lhe afetarão direta ou indiretamente. É uma base consequencialista 

social, que deve ser incluída junto com a base científica e a base da conveniência e da 

oportunidade. 

A importância da participação popular foi expressamente assegurada no Princípio 

10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujo teor é o seguinte: 

Princípio 10 
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A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no 

nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 

indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 

disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 

atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 

dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 

participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 

proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive 

no que se refere à compensação e reparação de danos (CONFERÊNCIA DAS 

NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992). 

A referida participação pode se ocorrer de diversas formas, sendo que, no 

licenciamento ambiental, esse direito é exercido, majoritariamente, por meio das audiências 

públicas, em que os interessados são informados do conteúdo do EIA/RIMA, com o objetivo 

de solucionar dúvidas, bem como ouvir críticas e sugestões. 

Segundo o art. 2o da Resolução CONAMA no09/87 (BRASIL, 1987) – que dispõe 

sobre a realização de audiências públicas no processo de licenciamento ambiental – esse 

instrumento pode ser convocado em quatro situações, quais sejam: quando os órgãos 

competentes julgarem necessário, por solicitação da entidade civil, por solicitação do 

Ministério Público e em face do pedido de mais de 50 (cinquenta) cidadãos.  

Além das possibilidades de convocação expressamente previstas na Resolução 

CONAMA no 09/87, dentro do exercício de sua competência, algumas Constituições 

estaduais previram a obrigatoriedade da realização de audiências públicas, a saber: “Goiás 

(art. 132, § 3o), Maranhão (art. 124, VIII), Mato Grosso (art. 263, parágrafo único, IV), Mato 

Grosso do Sul (art. 222, §2o, VI), Pernambuco (art.215) e São Paulo (art.192, §2o)” 

(MACHADO, 2015, p. 301).  

Consoante o art. 2o mencionado, o órgão responsável pelo licenciamento pode 

requerer a realização da audiência de ofício, bem como tal pedido pode ser requisitado. Para 

que a população tenha acesso ao EIA e possa participar ativamente, cópias do RIMA serão 

disponibilizadas aos interessados, nos órgãos licenciadores competentes, até mesmo no 

período de análise técnica (art. 11, caput, da Resolução CONAMA no 01/86) (BRASIL, 

1986). A partir do recebimento do RIMA, o órgão competente deverá abrir edital para a 

solicitação de audiência pública, cujo prazo permanecerá aberto, ao menos, por 45 (quarenta e 

cinco) dias, sendo que tal instrumento de participação popular deve ser amplamente divulgado 

pela imprensa local (art. 2o, §1o, da Resolução CONAMA 09/87) (BRASIL, 1987). 

Nessa seara, Paulo Affonso Leme Machado (2015) defende ser razoável que o 

período em que o edital esteja aberto seja contado em dias úteis, que a divulgação realizada 

pela impressa local abranja não somente o Município sede do projeto, mas, sim, a área de 

influência do projeto (art. 5o, III, da Resolução CONAMA no01/86), o que inclui a bacia 
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hidrográfica onde se localiza, e que a publicação do edital possa ocorrer mais de uma vez para 

possibilitar a efetiva participação de todos os que serão possivelmente atingidos com os 

efeitos do projeto. Com efeito, o edital deve ser divulgado em toda a bacia hidrográfica para 

possibilitar que a maior número de interessados tenha ciência da realização das audiências 

públicas, podendo, assim, participar da decisão da Administração Pública. Assim, os impactos 

do licenciamento ambiental na sociedade podem ser analisados com maior amplitude, 

corroborando com o viés consequencialista social da decisão.  

Após a realização da audiência, caso ainda haja dúvidas, os interessados poderão 

requerer ao empreendedor a reposta de questionamentos não esclarecidos naquela ocasião.  

Ressalta-se que a solicitação da audiência pública vincula a atuação do Poder 

Público, de sorte que o descumprimento da convocação invalida a eventual licença concedida 

(art. 2o, §2o, da Resolução CONAMA no09/87). Dessa forma, quando solicitada, a audiência 

passa a ser um requisito formal essencial para a validade da licença (MILARÉ, 2013). Tal 

medida se justifica pela importância da análise consequencialista social na tomada de decisão. 

Importa destacar que a norma não estabelece como requisito de participação na 

audiência a comprovação da cidadania, ou seja, que os interessados sejam eleitores. Destarte, 

podem participar da discussão pessoas brasileiras ou estrangeiras, independentemente de 

residirem naquela localidade (MACHADO, 2015).  

Ao final de cada audiência, lavra-se uma ata sucinta (art. 4o da Resolução 

CONAMA no 09/87) (BRASIL, 1987), entretanto tal concisão não pode prejudicar a 

veracidade das informações ou ocultar fatos ocorridos na ocasião, bem como os documentos 

apresentados, sob pena de invalidade do referido registro, seja por via administrativa ou 

judicial. Tais cuidados são importantes, pois a ata, juntamente com o RIMA, servirão de base 

para auxiliar o órgão licenciador na análise e na elaboração do parecer final sobre a aprovação 

ou não do projeto (art.5o da Resolução CONAMA no 09/87) (BRASIL, 1987). 

É bem de se ver que a Lei no 10.650/03 (BRASIL, 2003), que dispõe “sobre o 

acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sinasma”, consoante o art. 1o desse diploma, prevê 

que os órgãos e entidades da Administração Pública, integrantes do SISNAMA, são obrigados 

a permitir o acesso ao público aos documentos, expedientes e processos administrativos 

ambientais, para fornecer todas as informações sob sua guarda, seja por meio escrito, visual, 

sonoro ou eletrônico (art. 2o da Lei no 10.650/03) (BRASIL, 2003). 

Ademais, esse diploma estabelece também que, tanto os pedidos de 

licenciamento, como sua concessão e renovação deverão ser publicadas no Diário Oficial da 
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União e ficar disponíveis, no respectivo órgão competente (art. 4o, I, da Lei 10.650/03) 

(BRASIL, 2003).Tais dispositivos, além de estarem em consonância com o art. 225 da 

Constituição Federal, ao dispor sobre a publicação de atos administrativos atinentes ao meio 

ambiente, reforçam a participação popular em processos ambientais, o que inclui o 

licenciamento ambiental.  

Diante disso, nota-se que a participação popular possibilita uma decisão mais 

fundamentada do Poder Público, conferindo à decisão pública um viés consequencialista 

social por possibilitar que os diferentes tipos de interesses sejam levados em consideração 

quando do exame da aprovação ou rejeição de um projeto. Nessa seara, a audiência pública é 

um importante canal para que a comunidade afetada possa participar da decisão sobre a 

aprovação de projetos que lhe afetarão diretamente. 

 

1.2.3 – Licenças: análise dos tipos, das medidas para correção do impacto e dos prazos 

Passadas todas essas etapas, três situações podem ser verificadas, a saber: o 

indeferimento do pedido, a concessão da primeira licença nos termos sugeridos pelo 

empreendedor e a concessão da licença, desde que os condicionantes exigidos pela 

Administração Pública sejam cumpridos. Na maioria das vezes, a última opção ocorre, sendo, 

portanto, fixadas medidas mitigadoras ou compensatórias na emissão da licença prévia – LP. 

Entretanto, para que uma atividade possa realmente funcionar, faz-se necessária a concessão 

de mais duas licenças, quais sejam: licença de instalação - LI e licença operação – LO, em que 

são exigidas do empreendedor o cumprimento de outros padrões de qualidade.  

Destaca-se que, em geral, cada licença condiciona a posterior, de forma que a 

concessão de uma é um pré-requisito para a concessão da próxima. Todavia, isso não implica, 

necessariamente, que as seguintes serão concedidas, tendo em vista que isso depende do 

cumprimento de condicionantes específicas impostas pelo Poder Público ao empreendedor em 

cada fase para assegurar a proteção ambiental (FARIAS, 2015). 

As três licenças foram inicialmente previstas no art. 19 do Decreto no 99.274/9017, 

sendo aprimoradas no art. 8o da Resolução CONAMA no237/97, verbis: 

                                                 
17 “Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: 
        I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a 

serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou 

federais de uso do solo; 
        II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações 

constantes do Projeto Executivo aprovado; e 
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Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as 

seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 

licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 

determinados para a operação. (BRASIL, 1997a).  

Outrossim, insta asseverar que, em caráter excepcional, tal divisão pode não ser 

seguida, em razão de a atividade licenciada possuir um menor potencial poluidor.Em tais 

situações, pode-se conceder a licença simplificada. Porém, tal licença possui um caráter de 

excepcionalidade, podendo ser emitida, unicamente, ante à baixa potencialidade de impacto 

ambiental.   

Para que não se corra o risco de a análise do projeto ocorrer indefinidamente são 

estabelecidos prazo de validade das licenças, a depender da fase do licenciamento e da 

natureza do empreendimento. Trata-se, dessa forma, de um fator de segurança para o meio 

ambiente, para o empreendedor e para o próprio órgão licenciador, em que a atuação dos 

agentes envolvidos é pautada por parâmetros temporais mais claros.  

A seguir as licenças serão analisadas com mais atenção, na seguinte ordem: 

licença prévia (a), licença de instalação (b), licença de operação (c) e licença simplificada e 

licenciamento em conjunto (d). Em seguida, alguns fatores norteadores das licenças também 

serão detalhados, a saber: medidas compensatórias e medidas mitigadoras (e), prazos (f) e o 

cancelamento e a suspensão das licenças (g). 

 

a) Licença Prévia (LP) 

A primeira licença que o Poder Público confere ao empreendedor é a LP, cuja 

concessão ocorre ao final da fase preliminar do planejamento do empreendimento, quando da 

aprovação dos estudos de viabilidade, conforme etapas já apresentadas. Nela se aprova a 

localização e concepção da atividade, bem como se atesta a viabilidade ambiental da futura 

execução do projeto, sendo, ademais, estabelecidos condicionantes a serem atendidas nas 

próximas fases de sua implementação. Talden Farias (2015) assevera que se trata de uma 

                                                                                                                                                         
        III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade 

licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas 

Licenças Prévia e de Instalação.” (BRASIL, 1990).  
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chancela prévia da Administração Pública para o início do planejamento da atividade, sendo, 

assim, mera expectativa de direito ao requerente, de sorte que sua concessão não autoriza o 

início da construção do empreendimento ou seu funcionamento. 

Apesar de não gerar direitos ao empreendedor, é notável a relevância da LP. 

Antônio Inagê de Asssis Oliveira defende, inclusive, que essa seria a licença mais importante 

de todas, uma vez que é nessa fase que é “nesta fase que são examinadas em profundidade as 

possíveis consequências que a implementação e operação do empreendimento sob licença 

acarretará ao meio ambiente” (OLIVEIRA, 2005, p. 362).  

Da mesma forma, a Cartilha de Licenciamento Ambiental do Tribunal de Contas 

da União - TCU entende que a “licença prévia possui extrema importância no atendimento ao 

princípio da precaução (inciso IV do artigo 225 da Constituição Federal)” (CARTILHA..., 

2004, p. 13), haja vista que nessa fase se analisam os possíveis impactos ambientais causados 

e em que se determinam medidas mitigadoras ou compensatórias para impedir ou minorar tais 

efeitos nocivos ao meio ambiente.   

Assim, percebe-se que, entre as licenças, a LP possui o condão de efetuar uma 

alteração maior no projeto, na medida em que as etapas seguidas para a sua concessão 

envolvem a aprovação dos estudos ambientais, assim como a participação da sociedade.  

 

b) Licença de Instalação (LI) 

Por sua vez, a LI é aquela que autoriza a instalação do empreendimento com base 

nos parâmetros estabelecidos pelo Poder Público, de forma a incluir, entre outras 

condicionantes, as medidas de controle ambiental. Nessa fase, o projeto original - que foi 

aprovado quando da concessão da LP – é aprimorado para a elaboração do Projeto Executivo, 

em que se adotam prescrições de natureza técnica com o fito de compatibilizar a instalação da 

atividade com a proteção do meio ambiente.  

Caso o Projeto Executivo seja aprovado, expede-se a LI, que, além de conter 

especificações legais e técnicas para a efetiva preservação ambiental, autoriza a 

implementação do empreendimento. Insta destacar que, se alguma alteração for efetuada no 

projeto ou em alguma medida que deveria ser tomada, deve ser comunicada ao órgão 

licenciador para a avaliação, que pode ser deferida ou não. 

Nessa seara, a Cartilha de Licenciamento Ambiental do TCU (CARTILHA..., 

2004), ao versar sobre os requisitos para a concessão da LI, mostra a importância da 

concordância entre o órgão de gestão ambiental e o empreendedor sobre as especificações 

constantes nos projetos ambientais, seus detalhamentos e o respectivo cronograma. Tal 



40 

 

especificação visa “garantir que a fase de implementação do empreendimento obedecerá aos 

padrões de qualidade ambiental estabelecidos em lei ou regulamentos e da fixação de 

condicionantes da licença” (FARIAS, 2015, p. 79). 

 

c)  Licença de Operação (LO) 

A última licença a ser concedida pelo Poder Público é a LO, que autoriza o início 

da operação da atividade, depois da verificação do cumprimento de todas as condicionantes 

exigidas nas fases anteriores. Para tanto, logo depois da instalação da atividade, o órgão de 

gestão ambiental competente deve vistoriá-la com a finalidade de verificar se o empreendedor 

atendeu as exigências de controle ambiental feitas previamente.  

Conforme dispõe a Cartilha de Licenciamento do TCU (CARTILHA..., 2004), 

somente após esse exame que a LO pode ser concedida e que, consequentemente, o 

empreendimento pode funcionar.  

Talden Farias sintetiza adequadamente a questão ao expor que: 

a licença de operação aponta as medidas de controle e padrões de qualidade 

ambiental que servirão de limite para o funcionamento da atividade, e especifica as 

condicionantes que devem ser cumpridas pelo responsável pela atividade sob pena 

de suspensão ou cancelamento da licença ambiental (FARIAS, 2015, p. 78).  

Resta claro, portanto, que a licença só poderá ser renovada posteriormente se os 

requisitos estabelecidos na LO forem devidamente cumpridos, de forma a assegurar o 

equilíbrio ambiental.  

 

d)  Licença Simplificada (LS) e Licenciamento em conjunto 

Até esse ponto, o processo comum de licenciamento foi analisado, no qual, ao 

final de cada etapa, expede-se uma licença com uma finalidade específica. Entretanto, 

excepcionalmente, o processo de licenciamento pode ser simplificado, ante do pequeno 

potencial de degradação da atividade analisada. Do mesmo modo, caso o impacto causado só 

possa ser verificado quando várias atividades forem analisadas grupalmente, pode-se realizar 

o licenciamento em conjunto. Tais hipóteses são previstas na Resolução CONAMA 237/97, 

nesses moldes: 

Art. 12 - O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos 

específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e 

peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do 

processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação. 

§ 1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades 

e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser 

aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente. 

§ 2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para 

pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles 
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integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão 

governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo 

conjunto de empreendimentos ou atividades. (BRASIL, 1997a) (grifou-se).  

A licença simplificada é utilizada, unicamente, para atestar a viabilidade 

ambiental de empreendimentos com baixo impacto ambiental. Porém, é bem de ser ver que 

um pequeno impacto ambiental não significa sua inexistência, de sorte que o Poder Público, 

como nos outros casos, deve fixar requisitos básicos e exigir condicionantes para seu 

funcionamento. 

Por sua vez, o licenciamento em conjunto pode ocorrer quando os 

empreendimentos só são potencialmente poluidores quando verificados como um grupo, o 

que não se verificaria quando as atividades fossem analisadas individualmente. Para Talden 

Farias (2015), o licenciamento em conjunto, além de ser menos burocrático e menos oneroso, 

seria importante para a própria efetividade do licenciamento nessas situações específicas, pois 

não faria sentido licenciar um empreendimento que, por si só, não acarreta dano algum.  

Ressalta-se que o licenciamento ambiental conjunto é atinente à realização dos 

estudos ambientais, o que não significa que as licenças devam ser concedidas para todos os 

empreendimentos de modo conjunto. Por certo, a possibilidade de concessão de licenças deve 

ser analisada para cada atividade “pois do contrário um empreendedor que cumpriu as 

condicionantes poderia ser punido pela irresponsabilidade de outrem, o que evidentemente 

não seria justo” (FARIAS, 2015, p. 81).  

Por fim, frisa-se que a definição dos casos a serem licenciados em conjunto ou 

que recebam a licença simplificada devem ser cuidadosamente, estudados pela Administração 

Pública, sob pena de colocar o meio ambiente em risco. 

 

e) Medidas mitigadoras e compensatórias 

Dificilmente as licenças são concedidas nos termos propostos pelo empreendedor. 

Na maioria das vezes, estas são aprovadas pelo Poder Público, contanto que sejam realizados 

ajustes – seja para que o empreendedor faça ou deixe de fazer alguma ação – para que a 

atividade possa funcionar sem comprometer o meio ambiente. Entre tais ajustes, encontram-se 

as medidas mitigadoras, que são “direcionamentos dados pela Administração Pública com o 

objetivo de diminuir ou de evitar um determinado impacto ambiental negativo (...). (FARIAS, 

2015, p. 96) 

Igualmente, o art. 6o, III, da Resolução CONAMA no01/86 dispõe que o estudo de 

impacto ambiental deve prever medidas mitigadoras, nos seguintes termos: 
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Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 

atividades técnicas: 

(...) 

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas. (BRASIL, 1986). 

Dessa sorte, além do empreendedor ter que prever tais medidas mitigadoras no 

estudo de impacto ambiental e no respectivo relatório de impacto ambiental18, o Poder 

Público pode estabelecer novas condicionantes, restrições ou medidas de controle ambiental 

na concessão das licenças ambientais (art. 1o, II, da Resolução CONAMA no 237/97). Nesse 

caso, cada uma das licenças ambientais concedidas deve versar sobre as medidas a serem 

adotadas pelo empreendedor, sendo estas, portanto, uma condição de validade daquelas 

(PRESTES, 2002). 

Assim, as medidas mitigadoras devem ser cumpridas pelo empreendedor com o 

fito de proteger o meio ambiente para evitar o dano ambiental ou, quando isso for impossível, 

diminuí-lo, sendo seu cumprimento de tamanha importância, que condiciona a validade da 

licença.   

As medidas mitigadoras podem ser preventivas – em momento anterior à 

ocorrência dos danos, sendo, assim, a maneira mais recomendada -, corretivas – em momento 

posterior ao dano, visando restabelecer o equilíbrio ecológico anteriormente existente – e 

compensatórias – por meio da reposição de bens socioambientais em contrapartida aos efeitos 

diretos e indiretos da realização da atividade.  

A última forma merece uma análise mais detalhada. De fato, as medidas 

mitigadoras compensatórias são propostas quando o impacto ocasionado pela atividade não 

for passível de ser evitado. Ressalta-se que, além de ser prevista no licenciamento, as medidas 

compensatórias têm sua base no princípio da responsabilidade objetiva ambiental (art. 14, §1o, 

Lei 6.938/81)19, sendo uma espécie de indenização (MACHADO, 2015).  

                                                 
18 “Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e 

conterá, no mínimo: 

[...] 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, 

mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado [...].”(BRASIL, 1997).  
19 “Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 

degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme 

dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, 

Territórios ou pelos Municípios.” (BRASIL, 1981).  
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A Lei no 9.985/2000 – que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - estabelece a necessidade de compensar os danos ao meio 

ambiente, como se vê na literalidade do art. 36:  

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste 

artigo e no regulamento desta Lei. (Regulamento). (BRASIL, 2000) (grifou-se). 

 

Especificamente no âmbito do licenciamento ambiental, a compensação é 

regulada pela Resolução CONAMA no 371/06 (BRASIL 2006), que estabelece diretrizes aos 

órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de 

recursos advindos de compensação ambiental, no licenciamento de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental.  

O enquadramento do empreendimento como causador de significativo impacto 

ambiental é feito pelo Poder Público com base nos estudos de impacto ambiental. Nessa seara, é 

razoável que, em todos os casos arrolados no art. 2o da Resolução CONAMA no 1/1986, a 

existência de impacto ambiental relevante deva ser obrigatoriamente analisada. Porém, “na 

dúvida, com precaução, deve-se optar pela obrigação de compensar” (MACHADO, 2015, p. 

283). 

Todavia, cabe asseverar que nem todo dano ambiental pode ser objeto de 

transação. Com efeito, alguns danos são tão prejudiciais que a Administração Pública não 

pode permiti-los para que, em troca, o empreendedor realize medidas compensatórias. Paulo 

Affonso Leme Machado (2015) toma como exemplo a necessidade de “preservar a 

diversidade e a integridade do patrimônio genético do País” (art. 225, §1o, II, CF). Nessa 

situação, o referido autor afirma que, se o empreendimento tiver o condão de ocasionar a 

extinção de alguma espécie, o projeto e, por consequência, a compensação não devem ser 

aprovados. 

Nesse sentido, a compensação ambiental é um instrumento relevante ao 

possibilitar que os danos que não podem ser evitados permaneçam em um limite aceitável. 

Porém, deve ser utilizado com cautela, pois nem todo dano, em razão de sua gravidade ou 

extensão, é passível de ser compensado.  

 

f) Prazos  

Como bem ressalta Paulo Affonso Leme Machado (2015, p. 326) “[a] busca do 

autêntico desenvolvimento sustentável deve conduzir o equilíbrio entre o tempo da economia 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
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e o tempo humano e da natureza”. Dessa sorte, o processo do licenciamento ambiental não 

pode ocorrer indefinidamente, sendo necessária a fixação de prazos para a análise do pedido 

de licença e para a validade daquelas que foram concedidas.   

Quanto à primeira situação, o Decreto no 99.274/9020 dispõe, em seu art. 19, §1o, 

que “os prazos para a concessão das licenças serão fixados pelo Conama, observada a 

natureza técnica de cada atividade”. A partir disso, a Resolução CONAMA no 237/97 fixou 

prazo para a análise do pedido das licenças, nos seguintes termos: 

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 EIA/RIMA e/ou audiência 

pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.(BRASIL, 1997a) (grifou-

se). 

Entretanto, segundo a Resolução acima mencionada, tais prazos podem ser 

suspensos “durante a realização de estudos ambientais complementares ou de preparação de 

esclarecimentos pelo empreendedor” (art. 14, §1o) ou podem ser modificados, desde que 

justificados ante a peculiaridade do caso, sendo necessária a concordância entre o órgão 

licenciador e o empreendedor (art. 14, § 2o) (BRASIL, 1997).  

Tais regras são atinentes ao processo comum de licenciamento, uma vez que 

alguns empreendimentos, por sua peculiaridade, possuem disciplina própria. Ademais, no 

exercício de sua autonomia, os Estados e Municípios podem estabelecer regras próprias mais 

restritivas (MILARÉ, 2013).  

Com razão, conforme preceitua o art. 14, §3o, da LC no140/11 (BRASIL, 2011), o 

descumprimento desses prazos não implica na emissão tácita da licença, nem autoriza a 

prática de atos dela dependentes ou decorrentes. As consequências advindas seriam a 

possibilidade de atuação do órgão que possui competência supletiva para atuar ou o 

arquivamento do processo, se a demora ocorrer por conta do empreendedor (art. 16 da 

Resolução CONAMA 237/97) (BRASIL, 1997a). Nessa última situação, Édis Milaré (2013, 

p. 802) sustenta que “a renovação do pedido de licença não desonera o empreendedor de 

percorrer todo o iter procedimental do licenciamento e de repetir o pagamento do custo da 

análise”.  

Quanto à atuação supletiva, que pode advir do descumprimento dos prazos, percebe-

se a intenção positiva do legislador de assegurar que a atividade seja licenciada, porém, do ponto 

                                                 
20 “Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, 

respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências.” (BRASIL, 1990).  
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de vista da gestão pública, tal atuação deve ser vista com cautela. Isso porque os órgãos 

ambientais originalmente competentes já têm dificuldade de cumprir sua demanda, em razão da 

falta de recursos humanos e materiais, o que só se agrava com a necessidade de atuar 

supletivamente. (FARIAS, 2015). Por isso, em função da própria realidade do Poder Público, é de 

extrema importância que o órgão licenciador originalmente competente cumpra os prazos 

estabelecidos  

Além do prazo para a análise do pedido de licença, há previsão sobre o período de 

validade dessas. Com efeito, a Lei no 6.938/81 prevê que, entre os instrumentos da PNMA, 

encontram-se “o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras” (BRASIL, 1981, art. 9o, IV), sendo corroborada pelo art. 10, §1o, que determina a 

publicação dos pedidos de licença e de renovação. Destarte, a expressa definição da 

necessidade de revisão das licenças demonstra que a validade dessas possui uma limitação 

temporal. 

A Resolução CONAMA no 237/97 definiu os prazos de validade das licenças no 

art. 18, verbis: 

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. (BRASIL, 1997a) (grifou-se).  

As licenças prévias e de instalação podem ter seus prazos prorrogados, desde que 

não ultrapassem o limite temporal estabelecido no referido artigo (art. 18, §1o). Frisa-se, 

também, que, se a atividade, por sua natureza, estiver sujeita a encerramento ou modificação, o 

prazo conferido para a licença de pode ser reduzido (art. 18, §2o). Da mesma sorte, o prazo para 

renovação da licença de operação, por meio de uma decisão motivada, pode ser aumentado ou 

diminuído, a depender do desempenho ambiental do empreendimento no período de vigência 

anterior, tendo como limite máximo os prazos fixados nos dispositivos (art. 18, §3o). Por fim, há 

a previsão de que a renovação da LO deve ser requisitada com antecedência mínima de 120 

(cento e vinte) dias, contados a partir da data de expiração do prazo de validade, ficando 

automaticamente renovado até a manifestação do órgão ambiental (art. 18, §4o). (BRASIL, 

1997).  
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Assim como dito anteriormente, respeitados os limites federais, podem os Estados 

e os Municípios fixar prazos distintos para a validade de cada licença, em razão das 

peculiaridades locais. Entretanto, o mesmo não se verifica quanto ao período de antecedência 

mínima de 120 (cento e vinte) dias para requisição de renovação da LO, haja vista que o § 4o 

do art. 14 da LC no 140/201121 também estabeleceu tal prazo. Dessa forma, esse prazo não 

poderá mais ser reduzido para 90 (noventa) 60 (sessenta) ou 30 (trinta) dias, como ocorreria 

em alguns Estados ou Município, já que se trata de uma determinação advinda de uma lei 

complementar. (FARIAS, 2015).   

A delimitação do prazo das licenças contribui para o controle da gestão ambiental, 

pois o Poder Público poderá averiguar se o empreendedor está cumprindo com as 

condicionantes estabelecidas, ao passo que o empreendedor tem a garantia mínima de que os 

requisitos fixados não serão alterados durante a validade da licença, ressalvadas situações 

especiais, como se verá no próximo tópico. Por outro lado, caso os padrões de qualidade 

ambiental sejam revistos durante o prazo da licença, o órgão licenciador terá como exigir o 

enquadramento da atividade nesses novos padrões quando a validade acabar, de forma a 

assegurar a proteção ao meio ambiente. 

 

g) Suspensão ou cancelamento das licenças 

Em casos excepcionais, o Poder Público pode suspender ou cancelar as 

respectivas licenças concedidas anteriormente, desde que a decisão seja motivada, e que se dê 

em razão do acontecimento de três situações, a saber: (i) quando da violação ou da 

inadequação de quaisquer condicionantes estabelecidas ou normas legais; (ii) quando da 

omissão ou falsa descrição das informações relevantes que subsidiaram a concessão das 

licenças; ou (iii) quando da superveniência de graves riscos ao meio ambiente e à saúde(art. 

19 da Resolução CONAMA no237/97) (BRASIL, 1997a).  

Essa possibilidade se coaduna com o art. 53 da Lei no 9.784, que dispõe que “a 

Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode 

revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos” 

(BRASIL, 1999), sendo conhecido como o princípio da autotutela administrativa. No mesmo 

                                                 
21 “Art. 14.  Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de 

licenciamento.  

[...]  

§ 4o A renovação de licenças ambientais deve 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.” (BRASIL, 2011).   
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sentido, prevê a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, ressalvando, apenas, a 

possibilidade de apreciação judicial do ato que foi anulado pelo Poder Público. 

Se a Administração Pública só pode agir dentro da legalidade é razoável que ela 

possa rever os próprios atos quando estes estiverem eivados de vício. No licenciamento 

ambiental, a intervenção do Poder Público para suspender ou cancelar licenças seria justificada 

justamente diante da gravidade dos efeitos que as situações elencadas podem causar ao meio 

ambiente. Entretanto, cabe ressalvar que, caso haja discordância, o empreendedor pode levar a 

questão para Poder Judiciário, para a apreciação da legalidade da medida tomada pelo órgão 

licenciador.  
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CAPÍTULO II – AS LACUNAS JURÍDICAS E INSTITUCIONAIS DO 

LICENCIAMENTO AMBIETAL COMO UM EMPECILHO PARA OS OBJETIVOS 

DE CONTROLE E PREVENÇÃO 

Apesar da importância do licenciamento ambiental para o controle das atividades 

causadoras de impacto ambiental, e, por conseguinte, para a prevenção ambiental, esse 

instrumento de gestão ambiental precisa ser reformulado, tendo em vista que sua atual 

configuração apresenta lacunas jurídicas e institucionais que dificultam o cumprimento da 

proteção ambiental e sua conjugação com os objetivos sociais e econômicos da tomada de 

decisão. São lacunas que tornam difícil o alcance dos objetivos inerentes ao próprio 

procedimento na condição de mecanismo de controle, objetivos estes de conferir à decisão 

pública (da licença) legitimidade (via procedimento e exame discricionário) e objetividade (via 

análise consequencialista e racional). 

Com efeito, por lacunas jurídicas e institucionais são entendidas aqui como 

algumas críticas no procedimento do licenciamento. Do ponto de vista institucional, são feitas 

críticas à morosidade e ao excesso de burocracia na condução do licenciamento ambiental, ao 

passo que os órgãos licenciadores não possuem o amparo legal necessário para orientar 

devidamente as suas decisões. Em terceiro lugar, a população atingida não é adequadamente 

informada das consequências ocasionadas pelo empreendimento e, não raro, não têm suas 

preocupações incluídas no projeto.   

Por outro lado, o licenciamento ambiental possui lacunas jurídicas (sentido 

restrito) – entendidas como a ausência de regras necessárias dentro de um arcabouço 

normativo – que corroboram com o agravamento do quadro apresentado, sendo as principais 

atinentes à falta da previsão da avaliação ambiental estratégica – AAE, à inexistência da 

análise do fator locacional na verificação do impacto do empreendimento, à falta de diretrizes 

sobre o que considerar como um impacto ambiental significativo e à falta de instrumentos que 

possibilitem a efetiva participação da população. Nessa seara, importa ressaltar que alguns 

projetos de lei visam alterar o regramento atual do licenciamento ambiental, dentre os quais se 

destaca o substitutivo ao PL 3729/04 (BRASIL, 2004a), que pode dar novos direcionamentos 

à questão.  

Assim, para um aprofundamento do que foi apresentado, demonstrar-se-á os 

problemas institucionais dos órgãos ambientais (2.1); em seguida, passa-se à exposição dos 

principais gargalos atuais do licenciamento ambiental, em sentido restrito, por compreender 

apenas as lacunas de cunho normativo (2.2); para analisar, ao final, as principais  alterações 
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advindas com o substitutivo ao PL 3729/04, conhecido como o projeto que resultará na Lei 

Geral do Licenciamento Ambiental, avaliando se tais mudanças são suficientes para a solução 

das lacunas normativas existentes na atualidade. (2.3).  

 

2.1 – A incapacidade institucional dos órgãos ambientais como entrave à efetividade do 

direito ambiental 

 Para que a atuação dos órgãos da Administração Pública seja adequada, 

pressupõe-se a existência de um corpo técnico que seja quantitativa e qualitativamente 

suficiente para atender as demandas requisitadas. Entretanto, pelo menos a nível federal, o 

meio ambiente não parece ser um dos assuntos prioritários do Governo. Esse nível de 

importância pode ser, ainda que indiretamente, verificado pelo tamanho do quadro de 

servidores do meio ambiente em comparação com outros ministérios. Conforme dados 

governamentais22, o Ministério do Meio Ambiente - MMA apresenta, na atualidade, 7.504 

(sete mil quinhentos e quatro) servidores, ao passo que o maior e o menor ministério, no que 

tange ao corpo técnico, possuem, respectivamente, 435.783 (quatrocentos e trinta e cinco mil, 

setecentos e oitenta e três) e 476 (quatrocentos e setenta e seis) servidores.  

Tal situação se reflete, também, no órgão executor do SISNAMA, o IBAMA, que 

apresentava, em 2015, apenas 426 (quatrocentos e vinte e seis) servidores para resolver as 

demandas atinentes ao licenciamento ambiental (HOFMANN, 2015).  Esse quadro pode 

implicar, a nível federal, em uma baixa capacidade de produção e no excesso de demora durante 

a análise do processo licenciatório, como ressaltado em nota pelos próprios analistas desse 

órgão:  

O aumento progressivo na quantidade de processos de licenciamento ambiental 

ativos no Ibama não foi acompanhado por crescimento proporcional de seu quadro 

de servidores. Em 2004, eram 157 técnicos atuando em 563 processos ativos; em 

2014, passamos a 428 técnicos em 1.884 processos ativos (dados de set/2014). Ou 

seja, o aumento no número de técnicos foi de 273%, enquanto que o de processos 

ativos foi 335%. Já havia sobrecarga para os técnicos naquele momento, mas é 

evidente que a situação atual é ainda mais grave. Ressaltamos ainda que a autarquia 

como um todo se encontra ameaçada de esvaziamento, pois já conta com quase 700 

cargos vagos e 51,6% de seus aproximadamente 4.000 servidores ativos em todo o 

país podem se aposentar ainda em 2015. (LICENCIAMENTO..., 2015, p. 1-2). 

Ademais, nota-se que a qualificação do corpo administrativo não é suficiente para 

abarcar os diferentes fatores atingidos com a tomada de decisões do licenciamento. Em 

mapeamento realizado em 2014 da Diretoria de Licenciamento Ambiental – Dilic, a partir de 

                                                 
22Informações retiradas do Portal da Transparência (SERVIDORES..., 2016). Pesquisa realizada no dia 18 de 

junho de 2016. 
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uma amostra de 225 (duzentos e vinte e cinco) servidores, informou-se, por exemplo, que o 

conhecimento sobre a legislação ambiental e sobre a avaliação de impacto ambiental é médio, 

sendo esses temas, por sua vez, de extrema importância para o licenciamento ambiental 

(HOFMANN, 2015). 

De outra sorte, em parecer técnico23 elaborado em 2015 pelos analistas ambientais 

do IBAMA, destacou-se a falta de profissionais para análise socioeconômica dos 

licenciamentos ambientais, o que enfraquece análise consequencialista da tomada de decisões 

ao dificultar a previsão dos impactos – ambientais, sociais e econômicos – resultantes do 

processo. Tal fator atinge de forma negativa, principalmente, as populações tradicionais 

afetadas, como exposto no referido parecer: 

o IBAMA não possui em seu corpo técnico especialistas suficientes para avaliar a 

pertinência de condicionantes e programas voltados para populações indígenas, 

quilombolas, residentes em região endêmica de malária e relacionados a bens 

acautelados. Em levantamento preliminar, constatou-se, por exemplo, que não existe 

nos Núcleos de Licenciamento Ambiental nenhum técnico com formação específica 

em Antropologia (formação básica para lidar com parte dessas populações 

impactadas). (IBAMA, 2015, p. 7).  

Nesse sentido, frisa-se que, para melhorar o licenciamento ambiental, é primordial o 

investimento na estrutura organizacional e operacional do SISNAMA, de forma a aumentar a 

quantidade e a qualidade dos servidores para que estes possam conduzir o processo de maneira 

mais eficiente, bem como conferir meios materiais para isso. Ressalta-se, ainda, a importância 

de fortalecer as carreiras ambientais com base no mérito, para diminuir a rotatividade de 

profissionais e estimular a permanência do quadro técnico de alta qualidade (HOFMANN, 

2015). 

Ademais, o aumento da autonomia dos órgãos ambientais e a modernização da 

gestão seriam importantes por reforçar o processo decisório, dificultando que as decisões 

fossem reduzidas ao formalismo excessivo – como, atualmente, é criticado pelos 

empreendedores. 

É bem de se ver que a lentidão do processo e o formalismo exagerado não serão 

resolvidos através do corte de etapas do licenciamento ambiental, como se verifica em alguns 

projetos de lei no Congresso Nacional24. A retirada de fases do licenciamento, na verdade, 

poderia gerar a ampliação dos conflitos, haja vista que os riscos - não só ambientais, mas do 

                                                 
23Parecer Técnico PAR. 02001.001210/2015-25 COEND/IBAMA, de 08 de abril de 2015, elaborado pelos 

analistas ambientais do Ibama responsáveis pela avaliação de impactos de empreendimentos e atividades no 

meio socioeconômico. Foi apresentada uma análise comparativa entre a Portaria Interministerial nº 419/2011 e a 

Portaria Interministerial nº 060/2015, apontando as implicações desta norma na avaliação de impacto ambiental e 

propondo encaminhamentos. (IBAMA, 2015).  
24 PL 654/15 (BRASIL, 2015c) e PEC 65/12 (BRASIL, 2012).  
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próprio empreendedor - não teriam sido prevenidos ou mitigados adequadamente. Portanto, o 

mais adequado seria o fortalecimento dos órgãos ambientais no processo decisório, e não a 

flexibilização dos procedimentos que embasam a decisão da Administração Pública.  

Ressaltada a necessidade do investimento nos órgãos ambientais e no seu corpo 

técnico, passa-se a enfrentar as lacunas do licenciamento ambiental que podem resultar na 

falta de proteção socioambiental, aqui analisadas em seu sentido restrito, ou seja, apenas no 

tocante ao seu aspecto jurídico.  

 

2.2 – Lacunas normativas do licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental, por possibilitar o desenvolvimento sustentável, é um 

instrumento de máxima relevância, porém lacunas normativas atuais dificultam sua execução. 

Segundo Bobbio (2011), um ordenamento é completo quando existe uma norma para regular 

qualquer caso que se apresente. Quando isso tal completude não for verificada, há uma lacuna 

jurídica. De forma mais específica, para Engisch (1968, p. 223) “lacuna é uma imperfeição 

insatisfatória dentro da totalidade jurídica”. Assim, tendo como base esse último conceito, 

considera-se que lacuna é a ausência ou deficiência de determinada regra, que deveria existir 

ou ser complementada, considerando a totalidade daquele ordenamento jurídico.  

A partir disso, frisa-se que há pontos centrais para a realização do licenciamento 

ambiental que ainda não são previstos ou são previstos de forma incompleta, omitindo 

conceitos essenciais para a correta aplicabilidade da norma. Assim, era de se esperar que tais 

regras existissem, tendo em vista a totalidade das normas do licenciamento ambiental e da 

consecução do desenvolvimento sustentável.  

Nesse contexto, far-se-á uma análise mais detalhada das lacunas que precisam ser 

sanadas na legislação para o aprimoramento do licenciamento ambiental, a saber: (a) a 

previsão da avaliação ambiental estratégica – AAE; (b) o fator locacional; (c) a definição do 

que representa um impacto ambiental significativo; e (d) instrumentos que possibilitem a 

efetividade da participação pública.  

 

a) Previsão da avaliação ambiental estratégica 

Um dos pontos criticados atualmente é o fato de que as questões ambientais só 

passam a ser analisadas quando se busca construir um empreendimento, ou seja, quando o 

processo de licenciamento ambiental está prestes a começar, levando consigo todos os 

problemas socioambientais da localidade ocasionados em momento anterior. Nesse sentido, a 
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então Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República – SAE/PR, em 

proposta preliminar, esboçou a situação da época nestes termos: 

Na Administração Pública brasileira, os impactos ambientais provocados pelo 

empreendimento são aferidos e levados em consideração, com a profundidade 

devida, em momento posterior ao planejamento de ações, à realização de estudos 

específicos e mesmo à formulação dos projetos básicos. Não há planejamento 

ambiental, e o meio ambiente é frequentemente visto como mais uma das etapas no 

árduo e longo caminho para se concretizar um empreendimento de infraestrutura. 

(BRASIL, 2009a, p. 15).  

Esse quadro se estende até hoje, de sorte que a AIA, por meio dos estudos 

ambientais, é utilizada tardiamente, não sendo suficiente para analisar alternativas ao projeto 

que protejam mais o meio ambiente e que sejam viáveis ao empreendedor. Cabe apenas 

esclarecer que o problema “não está no mau emprego da AIA de projetos no âmbito do 

licenciamento ambiental, mas sim no fato de recaírem sobre esse instrumento questões que 

deveriam ter sido previamente definidas por meio de ferramentas de maior abrangência” 

(GANEM et al., 2014, p. 11). 

Nesse cenário, a inclusão da análise ambiental no planejamento das políticas, 

planos e programas – PPP tem especial importância, ocorrendo por meio da avaliação 

ambiental estratégica – AAE, sendo esta definida como: 

um processo sistemático e contínuo de avaliação da qualidade do meio ambiente e 

das conseqüências ambientais decorrentes de visões e intenções alternativas de 

desenvolvimento, incorporadas em iniciativas de políticas, planos e programas, de 

modo a assegurar a integração efetiva dos aspectos biofísicos, econômicos, sociais e 

políticos, o mais cedo possível, nos processos públicos de planejamento e tomada de 

decisão (PARTIDÁRIO, 2003, p. 11, tradução nossa). 

Dessa forma, a AAE contribui com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

na medida em que analisa alternativas sustentáveis no planejamento das políticas públicas, 

criando, até mesmo, um contexto mais favorável à existência de empreendimentos 

ambientalmente mais corretos. 

É bem de se ver que a discussão feita pela AAE no planejamento de PPPs é mais 

ampla do que aquela que busca implementar um projeto em específico. Exatamente por isso, 

há uma disponibilidade maior de alternativas, sejam essas técnicas ou institucionais, chegando 

até a concatenar diferentes áreas ou setores. Ademais, por ter uma maior flexibilidade 

temporal, podem ser discutidas e incorporadas novas alternativas ambientais sem as usuais 

pressões existentes quando se objetiva a concessão de licenças para o funcionamento de um 

empreendimento (EGLER, 2011).  

A AAE promoveria o desenvolvimento sustentável, bem como diminuiria o 

número de questões a serem analisadas na AIA (EGLER, 2011), de maneira a facilitar o 
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licenciamento ambiental posteriormente realizado, uma vez que parte das exigências feitas 

pelo órgão licenciador já teriam sido pensadas e inseridas na época do planejamento.  

Nesse sentido, apesar de não diminuir o número de empreendimentos a serem 

licenciados, a AAE poderia auxiliar na diminuição do tempo médio de licenciamento 

ambiental a nível federal, estadual e municipal, haja vista que as diretrizes gerais ambientais 

teriam sido fixadas previamente (GANEM et al., 2014).  

Ademais, poderia haver uma redução do número de condicionantes exigidos pela 

Administração Pública durante o processo de licenciamento ambiental, porquanto estas são 

requisitadas, em sua maioria, para uma melhor adequação ambiental, social e econômica dos 

empreendimentos, ante a incompletude da previsão desses fatores nos estudos de viabilidade. 

Assim, com a AAE, o empreendedor teria como saber as diretrizes gerais das PPPs setoriais, 

tendo uma noção mais objetiva das condições e dos pré-requisitos para a implementação da 

atividade, podendo, assim, realizar uma adequação dos estudos ambientais desde a fase inicial 

(GANEM et al., 2014).  

De fato, além de uma maior qualidade do planejamento governamental, a AAE 

corrobora com a segurança jurídica dos setores empresariais, reduz potencialmente os 

impactos ambientais e garante a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(GANEM et al., 2014), sendo um bom exemplo de como a junção da análise 

consequencialista ambiental, social e econômica são importantes para a qualidade ambiental. 

A primeira regulamentação da AAE no Brasil se deu no Estado São Paulo, por 

meio da Resolução SMA no 44/95, que foi revogada em 2013. Porém, tal instrumento também 

foi previsto em outros Estados, como no Estado da Bahia, pelo Decreto estadual no 

11.235/200825. Entretanto, dada a sua relevância, seria importante a sua previsão em um 

âmbito federal.  

Não constam decisões demonstrando a necessidade de realização da AAE, apesar 

de existirem apontamentos sobre a questão. Em 2013, a Justiça Federal do Mato Grosso do 

                                                 
25“Art. 115 - A avaliação dos impactos socioambientais de planos, programas, projetos e políticas públicas 

setoriais dar-se-á mediante Avaliação Ambiental Estratégica (AAE).  

§ 1º - A Avaliação Ambiental Estratégica é um estudo coordenado pelo Poder Público Estadual que avalia os 

impactos socioambientais de suas políticas, planos e programas setoriais que envolvam o uso de recursos 

ambientais ou tenham interface com as políticas, planos e programas de proteção do meio ambiente, com a 

finalidade de subsidiar suas decisões, assegurando a inserção da variável ambiental na fase de planejamento.  

§ 2º - O CEPRAM poderá requerer aos órgãos e entidades competentes a elaboração de AAE, nos termos 

definidos no caput deste artigo, e manifestar-se-á sobre o estudo elaborado.  

§ 3º - A Avaliação Ambiental Estratégica caberá aos órgãos responsáveis pela formulação e implementação das 

políticas, planos e programas, com base em termo de referência por eles elaborado, juntamente com os órgãos 

vinculados à Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e à Secretaria do Planejamento (SEPLAN).” (BAHIA, 

2008).   
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Sul concedeu liminar interrompendo a construção de complexos de hidrelétricas, pela falta de 

realização de AAE. A decisão foi, posteriormente, cassada pelo Tribunal Regional 

Federal26pela inexistência de previsão desse instrumento no ordenamento jurídico pátrio, 

ressaltando que eventual lacuna normativa não poderia ser resolvida por meio daquele ato 

judicial. Apesar disso, sua importância foi afirmada no acórdão no 464/2004-TCU- Plenário27, 

pelo potencial positivo como indutor de boas práticas. Em tal assentada, foi recomendado, 

também, que as autoridades competentes analisassem a possibilidade de sua implementação.  

Portanto, a inclusão da AAE no ordenamento jurídico pátrio, em um âmbito 

federal, no planejamento de programas governamentais, principalmente os de maior impacto – 

energia, mineração, infraestrutura, entre outros - é essencial para a proteção do meio ambiente 

e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentável. 

 

b) Inclusão do fator locacional entre os parâmetros de avaliação do dano 

ambiental 

Atualmente, entre os parâmetros utilizados pela Administração Pública para 

orientar o processo do licenciamento ambiental a análise da classificação do empreendimento é 

baseada quanto ao porte e ao potencial poluidor. Há falta de clareza em muitos Estados sobre os 

parâmetros seguidos na relação desses fatores para a determinação do que é um impacto 

ambiental significativo, o que já é um ponto a se melhorar, como será demonstrado no próximo 

tópico. Contudo, falta um critério essencial para a verificação do impacto ambiental: o fator 

locacional. 

O lugar onde o empreendimento será construído é um grande diferencial na 

amplitude do possível impacto a ser causado. Com efeito, uma construção realizada no em 

grandes centros urbanos não tem o mesmo risco ambiental que outra construída em um 

ecossistema preservado, ainda que ambas sejam iguais em porte e em potencial poluidor.  

                                                 
26Agravo de instrumento n.º 0005872-20.2013.4.03.0000/MS. Agravo de instrumento interposto pela Associação 

Brasileira de Geração de Energia Limpa (ABRANGEL) contra decisão proferida em ação civil pública. 

(BRASIL, 2013).  
27“Sumário: Auditoria de Natureza Operacional. Análise da aplicabilidade, pelo Governo Federal, do 

instrumento Avaliação Ambiental Estratégica. Identificação do potencial papel positivo do instrumento 

como indutor de boas práticas. Identificação de falhas no cumprimento de normas ambientais em obras 

realizadas com recursos federais. Recomendações. Encaminhamento de cópia do Acórdão, acompanhado do 

Relatório e Voto que o fundamentam e do inteiro teor do relatório elaborado pela Equipe de Auditoria, a diversos 

órgãos. Autorização para a divulgação do inteiro teor do Relatório de Auditoria de Natureza Operacional 

elaborado pela Equipe de Auditoria. Arquivamento.  (TCU000. 876/2004-5, Relator: HUMBERTO 

GUIMARÃES SOUTO, Plenário, Data de Julgamento: 28/04/2004).” (BRASIL, 2004c, grifou-se)  

 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=00087620045
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Destaca-se que há indicativos normativos do reconhecimento da importância de 

tal fator, como se pode ver na Resolução CONAMA no462/14 – que “estabelece 

procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia 

elétrica a partir de fonte eólica em superfície terrestre” – cujo dispositivo prevê, 

expressamente, que o impacto ambiental do empreendimento de geração de energia eólica 

será analisado com base no porte, na localização e no potencial poluidor da atividade 

(BRASIL, 2014, art. 3o). 

Tal norma prevê que os empreendimentos eólicos considerados de baixo impacto 

ambiental não necessitarão de EIA/RIMA, passando por um processo simplificado de 

licenciamento ambiental (art. 3o, §2o). Entretanto, a norma dispõe que empreendimentos 

localizados em determinadas áreas ambientais não poderão ser considerados de baixo impacto 

potencial28, sendo, assim, necessária a realização de EIA/RIMA, ainda que o porte e o 

potencial poluidor sejam pequenos. Vê-se, portanto, a localização como um fator 

determinante no possível risco ambiental a ser ocasionado, fazendo com que a classificação 

do empreendimento como causador de baixo, médio ou grande impacto aumente conforme a 

vulnerabilidade ecológica do território (CARVALHO, 2013).  

Esse exemplo deveria ser seguido pelo licenciamento como um todo para que o 

Poder Público não baseie o exame do impacto em apenas dois critérios, como ocorre 

atualmente na maioria dos processos licenciatórios. A falta da análise da localização do 

empreendimento no licenciamento ambiental é grave e pode ocasionar sérios impactos 

ambientais, de sorte que tal critério precisa ser incluído entre os parâmetros de avaliação da 

potencialidade de dano ambiental causado pelo empreendimento.  

                                                 
28“Art. 3º 

[...]  

§ 3º Não será considerado de baixo impacto, exigindo a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), além de audiências públicas, nos termos da legislação vigente, os 

empreendimentos eólicos que estejam localizados:  

I – em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas úmidas;  

II – no bioma Mata Atlântica e implicar corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio 

avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006;  

III – na Zona Costeira e implicar alterações significativas das suas características naturais, conforme dispõe a Lei 

n° 7.661, de 16 de maio de 1988;  

IV – em zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral, adotando-se o limite de 3 km 

(três quilômetros) a partir do limite da unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não esteja ainda 

estabelecida;  

V – em áreas regulares de rota, pouso, descanso, alimentação e reprodução de aves migratórias 3 constantes de 

Relatório Anual de Rotas e Áreas de Concentração de Aves Migratórias no Brasil a ser emitido pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, em até 90 dias;  

VI – em locais em que venham a gerar impactos socioculturais diretos que impliquem inviabilização de 

comunidades ou sua completa remoção;  

VII – em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e áreas de endemismo restrito, conforme listas 

oficiais.” (BRASIL, 2014).  
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Destaca-se que, além da previsão normativa, para que esse parâmetro seja 

analisado adequadamente, faz-se necessário um investimento operacional em sistemas de 

informações geográficas, em geotecnologia e em tecnologia da informação. A análise da 

natureza locacional poderia ter, ainda, como referencial o zoneamento ecológico-econômico – 

ZEE29, a bacia hidrográfica - como já previsto pela Lei no 9.433/97 (Lei Nacional das 

Águas)30 -, a bacia aérea, o mapeamento da cobertura florestal, entre outros (ABEMA, 2013) 

para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Apesar de não falar expressamente sobre os efeitos da falta da análise locacional, 

o acórdão no2468/2009-TCU-Plenário (BRASIL, 2009b), que analisa a carência legislativa de 

previsão de ZEE, destacou expressamente31 que foi exitosa a experiência mineira de aplicar 

conjuntamente o ZEE – um dos possíveis referenciais para a análise do fator locacional - com 

o licenciamento ambiental, por antecipar regras ao setor privado, e, assim, promover o 

desenvolvimento sustentável.  

 

c) Definição do que é um significativo impacto ambiental  

O termo significativo impacto ambiental é utilizado com frequência no 

licenciamento ambiental para definir em que situações é necessário a realização do 

EIA/RIMA. Como citado no capítulo anterior, entende-se que todos os empreendimentos ou 

atividades listadas no art.2o da Resolução CONAMA no 01/86 causam um significativo 

impacto ambiental, tanto é que a realização do EIA/RIMA é obrigatória em tais situações.  

Porém, como o significado desse termo não foi especificado, é comum que, nos 

empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental que não foram abrangidos pelo 

dispositivo supracitado, grande parte dos eventuais impactos sejam tratados como 

significativos em função do princípio da precaução.  

O problema é que isso inviabiliza que empreendimentos de baixo risco sejam 

licenciados por meio de um processo simplificado, de forma a corroborar com a morosidade 

do licenciamento ambiental e, consequentemente, ensejando críticas dos empreendedores ao 

referido instrumento, que passam a vê-lo como um entrave ao desenvolvimento.  Por outro 

                                                 
29 Será explicado mais detalhadamente no tópico 2.2.  
30Art. 8º da Lei 9.433/97 “Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e 

para o País.” (BRASIL, 1997b).  
31 18. “[...] Assim, no escopo dos exames registro as seguintes experiências exitosas: 

[...] 

18.4. O ZEE mineiro e sua relação com as atividades de licenciamento no estado, que antecipando regras ao 

setor privado incentiva a instalação de empreendimentos que, a rigor, são apropriados ao desenvolvimento 

sustentável [...].” (BRASIL, 2009b).  
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lado, a falta de definição também é negativa para o Poder Público, que tem empregado 

esforços em atividades menores, enquanto falta pessoal para acompanhar o cumprimento das 

condicionantes dos empreendimentos cujo impacto ambiental é realmente maior 

(HOFMANN, 2015), o que dificulta a proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Nesse sentido, é importante definir uma metodologia para definição do que é um 

significativo impacto ambiental. Para tanto, pressupõe-se a definição dos critérios de 

avaliação do empreendimento por meio do porte, do potencial poluidor e da localização para a 

fixação de um referencial básico e claro para os entes federados, a partir da qual as atividades 

serão classificadas, observando, também, as peculiaridades locais (CARVALHO, 2013). 

Alguns Estados possuem regras mais claras da associação desses fatores, ao passo 

que, em outros, a questão é pouco regulada, dando margem a uma discricionariedade 

excessiva do Poder Público. Tem-se como exemplo positivo na definição de uma metodologia 

o Estado de Minas Gerais que, por meio da Deliberação Normativa no74/04do Conselho 

Estadual de Política Ambiental – COPAM (MINAS GERAIS, 2004), enquadra os 

empreendimentos com base nos requisitos acima citados, podendo o porte ser considerado 

pequeno, médio ou grande, ao passo que o potencial poluidor é analisado em relação aos 

impactos ocasionados no ar – incluindo a poluição sonora -, na água e no solo – incluindo os 

efeitos biótico e socioeconômico ocasionados.  A partir disso, os empreendimentos são 

classificados em 6 classes32, sendo que as classes 1 e 2 recebem apenas a Autorização 

Ambiental de Funcionamento - AAF, em função do pequeno impacto que ocasionam, 

enquanto os empreendimentos entre as categorias 3 e 6 devem receber as licenças ambientais 

para funcionar.  

Não bastasse a qualidade da metodologia já existente, as Diretivas nos01/08e 

02/09 do COPAM (MINAS GERAIS, 2008, 2009) previram a necessidade de inclusão do 

fator locacional na metodologia de análise de impacto ambiental para auxiliar na definição do 

que se considera como significativo. A partir disso, o número de classes passaria de seis para 

oito, levando em consideração a vulnerabilidade ambiental da área - baixa, média e alta - onde 

                                                 
32“Art.16 - As normas estabelecidas pelo COPAM referentes à classificação de empreendimentos conforme a 

Deliberação Normativa n.º 1, de 22 de março de 1990 passam a incidir segundo a seguinte correspondência:  

I – Pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor: Classe 1;  

II – Médio porte e pequeno potencial poluidor: Classe 2; 

III – Pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte e médio potencial poluidor: Classe 3;  

IV – Grande porte e pequeno potencial poluidor: Classe 4;  

V – Grande porte e médio potencial poluidor ou médio porte e grande potencial poluidor: Classe 5;  

VI – Grande porte e grande potencial poluidor: Classe 6.” (MINAS GERAIS, 2004).  
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se situará o empreendimento. Apesar de ainda não ter sido aprovada, as deliberações 

normativas resultantes certamente possibilitarão um enquadramento mais correto da atividade. 

Assim, deve-se definir o que se entende por impacto ambiental significativo 

através de uma metodologia clara que congregue os três parâmetros já comentados – porte, 

potencial poluidor e localização. 

 

d) Efetividade33 da participação pública 

A participação popular é um dos instrumentos mais importantes do licenciamento 

ambiental, sendo feita, em sua maioria, através das audiências públicas. 

Por sua vez, as audiências públicas são relevantes para dirimir as dúvidas dos 

interessados, bem como por possibilitar que a população diretamente afetada se manifeste 

sobre o projeto que se busca licenciar. Percebe-se que esse último fator demonstra que as 

audiências públicas são, também, um canal de racionalização da tomada de decisões, ao 

possibilitar que a Administração Pública tenha mais elementos para decidir sobre a concessão 

da licença.    

Justamente pelo fato de a participação popular possuir um grande peso no 

licenciamento ambiental, a reformulação desse instrumento é necessária. A audiência pública 

deveria ser o espaço adequado para que a comunidade e, principalmente, a população afetada 

diretamente, tomasse ciência dos impactos positivo e negativo do empreendimento a ser 

implantado, de forma a ter o conhecimento necessário para se posicionar frente à questão.  

Porém, da maneira como é feita atualmente, a audiência pública não é suficiente 

para possibilitar que a população afetada possa realmente entender e opinar sobre o processo. 

De fato, o que ocorre usualmente é a propaganda do projeto por parte do empreendedor e uma 

listagem sumária dos impactos ambientais à população, caso sobre tempo. A seu turno, a 

comunidade diretamente afetada utiliza, na maioria das vezes, o tempo que lhe é conferido para 

combater o projeto e o modelo econômico, introduzindo um debate que já deveria ter ocorrido 

anteriormente (CARVALHO, 2013). Assim, a audiência pública que poderia ser uma chance 

concreta de aprimorar o licenciamento ambiental, pode acabar por virar um requisito a mais a 

cumprir. 

                                                 
33“Uma norma se diz socialmente eficaz quando encontra na realidade condições adequadas para produzir seus 

efeitos. Essa adequação entre a prescrição e a realidade de fato tem relevância semântica (relação signo/ objeto, 

norma/ realidade normada). Efetividade ou eficácia social é uma forma de eficácia.” (FERRAZ, 2003, p. 197-

198). Assim, considera-se para esse trabalho a efetividade como a real capacidade de uma norma prevista ser 

eficaz perante a sociedade. 
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Alguns estudos de caso já demonstraram que as audiências públicas não foram 

suficientes para possibilitar a efetiva participação pública. Um desses estudos de caso diz 

respeito a Usina Hidrelétrica de Energia - UHE Ferreira Gomes, no Estado do Amapá, em que 

foram realizadas três audiências públicas - o que já é muito em relação ao que ocorre em 

outros processos - e, mesmo assim, a efetividade da participação popular é questionável.  

Exemplificando, notou-se, entre outros fatores, que a população local não possuía 

conhecimento suficiente – seja de informações prévias do projeto, seja uma mínima 

compreensão técnico-científica para compreender o EIA/RIMA - para argumentar e questionar 

a real dimensão dos impactos ambientais advindos da construção do empreendimento. Por outro 

lado, os empreendedores não conseguiram responder adequadamente as dúvidas da população, 

como visto no questionamento sobre a capacitação dos moradores para trabalhar na obra 

(SILVA, A.; SILVA, L., 2014). Percebe-se, assim, que a efetividade não está relacionada tão 

somente ao número de audiências, mas sim à qualidade e à acessibilidade da informação 

prestada.  

Em sentido similar, em um estudo feito do licenciamento da UHE da Fumaça, em 

Minas Gerais, percebeu-se que a participação popular foi dificultada, tendo em vista que: (i) 

nas audiências públicas realizadas, as reivindicações da população não foram satisfeitas; (ii) 

em reuniões entre as partes, instituiu-se um maior poder político do empreendedor por meio 

de constrangimentos à comunidade; e (iii) inexistiam procedimentos institucionais para 

garantir a livre discussão das propostas e de negociação entre as partes (REZENDE, 2003). 

No estudo relacionado ao licenciamento ambiental do OSX-Estaleiro/SC foi 

percebido que a divulgação, o horário e o deslocamento até a audiência pública foram feitos 

adequadamente, assim como a população afetada percebia a importância do comparecimento 

para se posicionar favoravelmente ou contra o projeto. Porém, ressalva-se que as opiniões 

relativas ao esclarecimento de dúvidas do EIA/RIMA foram conflitantes, na medida em que 

as associações de moradores que se mostraram favoráveis ao projeto relataram que as 

informações foram suficientes e completas, ao passo que as que foram contrárias ao projeto 

afirmaram que o documento era de difícil entendimento, sendo as dúvidas esclarecidas de 

forma insuficiente e incompleta (CHRISTMANN, 2013). 

Da análise dos casos citados, nota-se a necessidade de reformulação dos 

instrumentos de participação pública como um todo no licenciamento ambiental. Nas 

audiências públicas, em específico, é importante garantir que as populações atingidas possam 

realmente entender a dimensão das consequências do empreendimento para se manifestar 

adequadamente. Para tanto, não só o EIA/RIMA deve conter uma linguagem mais clara e 
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acessível, como o contato com tais populações deve começar em momento anterior às 

audiências públicas.  

Além do mais, outros instrumentos de participação popular devem ser previstos. 

Apesar de não ter relação direta com o licenciamento ambiental, um bom exemplo de como 

isso deve ocorrer pode ser visto com a Resolução no3705/11, da Agência Nacional de 

Transporte Terrestres - ANTT (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 

TERRESTRES, 2011), que “dispõe sobre instrumentos do Processo de Participação e 

Controle Social no âmbito da ANTT”. Nessa norma, além da audiência pública, são previstos 

outros instrumentos de participação para embasar a tomada de decisões da Administração 

Pública, como a tomada de subsídio, a reunião participativa e a consulta pública.  

A tomada de subsídios é utilizada “para a construção do conhecimento sobre dada 

matéria e para o desenvolvimento de propostas” (art. 2o, I), possibilitando que os interessados 

encaminhem contribuições sobre dada matéria. A reunião participativa possui o mesmo 

objetivo da tomada de subsídios, possibilitando, por sua vez, a participação oral ou escrita em 

discussões presenciais (art. 2o, II). Por fim, a consulta pública é utilizada para consolidar 

proposta final de determinada ação regulatória, sendo aberta ao público, em que é permitido o 

encaminhamento de propostas escritas em momento diverso da sessão (art. 2o, III). 

(AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, 2011).  

Portanto, o ideal seria que o direito de participação e informação de toda a 

população atingida, principalmente nas obras cujo impacto é maior, fosse garantido desde a 

fase de análise dos estudos ambientais até o acompanhamento do cumprimento das medidas 

de mitigação, por meio de audiências públicas, tomada de subsídios, pelas consultas públicas 

e por reuniões participativas. Especificamente quanto às audiências públicas, é necessário 

reformular seu procedimento para garantir que a população participe ativamente da tomada de 

decisões, pois, só assim, o verdadeiro desenvolvimento sustentável será possível.    

 

2.3 – Análise do substitutivo ao Projeto de Lei 3729/04 e seus apensos 

Esse tópico se destina a analisar o substitutivo ao PL no 3729/04 e seus apensos, 

averiguando seus pontos positivos e negativos, tendo como base as lacunas supracitadas, bem 

como outros pontos de significativa alteração.  

Inicialmente, cumpre asseverar que, em um âmbito legal, os diplomas mais 

relevantes para o licenciamento são a Lei no 6.938/81 e a LC no140/2011, que versam, 

respectivamente, sobre a PNMA e sobre regras de competência para determinar o ente 
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federativo responsável pelo licenciamento em cada caso. Por sua vez, o sistema nacional de 

licenciamento ambiental é atualmente regulado por atos normativos infralegais, sendo as 

principais as Resoluções CONAMAnos01/08 e 237/97.  

Esses resoluções foram editadas com base em dispositivo da Lei 6.938/81, que 

dispõe que compete ao CONAMA “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” (BRASIL, 1981, art. 8o, I). 

Porém, insta ressaltar que a Lei no 6.938/81 foi editada em um momento anterior à 

Constituição Federal de 1988, atribuindo poderes ao CONAMA que não mais se coadunam 

com o texto constitucional vigente, haja vista que são exclusivos do legislador, com base no 

princípio da legalidade (BRASIL, 1981, art. 5o, CF) que dispõe que as obrigações dos 

indivíduos só podem ser criadas em virtude de lei. Assim: 

sob o prisma do princípio da legalidade,somente a lei formalmente falando, como 

norma genérica e abstrata editada pelo Poder Legislativo, detém legitimidade 

democrática para impor ao cidadão a observância de normas sobre o licenciamento 

ambiental, e nunca um ato normativo emanado de autoridade administrativa, como é 

o caso do CONAMA, ao qual cabe tão somente a tarefa de regulamentar aquilo que 

está previsto de maneira imprecisa em lei. (LEMOS, 2013, p. 124). 

Portanto, nos moldes constitucionais vigentes, as resoluções CONAMA deveriam 

ter um o papel de complementar e especificar a questão, e não de regular o sistema de 

licenciamento ambiental como um todo sem prévia disciplina legal.  

O fato da regulamentação do licenciamento ambiental se dar por meio de normas 

infralegais constitui uma das grandes falhas do sistema atual, uma vez que a ausência de 

diretrizes gerais pode acarretar na discricionariedade excessiva, possibilitando aos Estados e 

Municípios a flexibilização das regras do licenciamento ambiental com o fito de atrair mais 

investimentos (ARAÚJO; HOFMANN, 2016).  

Assim, em virtude do princípio da legalidade, para uma maior segurança jurídica 

dos envolvidos no licenciamento ambiental e para diminuir eventual discricionariedade que 

pode ser maléfica ao meio ambiente, faz-se necessário a edição de regras norteadoras desse 

instrumento de gestão ambiental por meio de lei em sentido estrito. 

Em função disso, vários projetos de lei que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental tramitam no Congresso Nacional. Alguns projetos versam sobre pontos específicos 

desse instrumento – o que não significa que a alteração seja pequena –, ao passo que outros 

postulam sobre a matéria de uma forma geral, para preencher a lacuna da regulamentação 
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infralegal do licenciamento ambiental, sendo que, dentre esses, o mais relevante é o PL no 

3729/04 e seus apensos34, que tramita na Câmara dos Deputados em regime de prioridade. 

Esse processo tem especial importância, à vista que o substitutivo ao PL 

no3729/04 e seus apensos, que foi elaborado pelo Deputado Ricardo Tripoli e aprovado pela 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS), provavelmente, dará 

origem à Lei Geral do Licenciamento Ambiental (art. 1o)35. Depois de ter sido aprovado pela 

CMADS e ter passado pela Comissão de Finanças e Tributação – CFT e Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC, tendo sido devolvido por ambas sem 

manifestação, está, na atualidade, pronto para a Ordem do Dia no Plenário.  

Assim como os outros, o projeto de lei em questão também busca dar mais 

agilidade ao licenciamento ambiental. Em função da sua relevância, o substitutivo aprovado 

pela CMADS ao referido projeto de lei e seus apensos será analisado, tendo como enfoque os 

pontos de principais alterações: (a) obrigatoriedade da avaliação ambiental estratégica; (b) 

metodologia para definição de impacto ambiental significativo; (c) modalidades de 

licenciamento ambiental; (d) acesso à informação e participação popular e (e) desvinculação 

das autoridades no processo decisório. Em cada tópico, será feita uma análise se, no tocante 

aquele tema, o substitutivo conseguiu preencher as lacunas atualmente existentes.  

 

a) A obrigatoriedade da avaliação ambiental estratégica e o desvio de sua 

finalidade 

A previsão da AAE constitui um dos grandes avanços positivos do substitutivo 

aprovado pela CMADS. Após complementação ao voto pelo Deputado Ricardo Tripoli, que 

alterou, justamente, o teor dos dispositivos referentes à AAE, tal instrumento passou a ser 

definido nos seguintes moldes: 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

[...] 

III – avaliação ambiental estratégica: instrumento com o objetivo de avaliar o 

impacto ambiental, bem como os conflitos e oportunidades potencialmente 

associados a políticas, planos e programas governamentais, tendo em vista 

                                                 
34PL no 3.957/04, PL no 5.435/05, PL no 5.576/05, PL no 1.147/07, PL no 2.029/07, PL no 358/11, PL no 1.700/11, 

PL no 2.941/11, PL no 5.716/13, PL no 5.918/13, PL no 6.908/13, PL no 8.062/14, PL no 1.546/15 e PL no 

4429/16.   
35“Art. 1º Esta Lei, autodenominada Lei Geral do Licenciamento Ambiental, estabelece normas gerais para o 

licenciamento de empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 

capazes, sob qualquer forma, de causar degradação do meio ambiente, instituído pelo art. 10 da Lei nº 6.938, de 

31 de agosto de 1981, dispõe sobre o licenciamento corretivo de empreendimentos irregulares, disciplina o 

estudo prévio de impacto ambiental (EIA), previsto no inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, e 

institui a avaliação ambiental estratégica (AAE) de políticas, planos e programas governamentais, entre outras 

providências.” (BRASIL, 2015b).  
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fundamentar a decisão dos agentes públicos e privados e garantir o desenvolvimento 

sustentável; (BRASIL, 2015b).  

Além de estar prevista no artigo acima citado, o art. 54 do substitutivo inclui, 

adequadamente, a AAE entre os instrumentos da Política do Nacional do Meio Ambiente, 

expostos no art. 9o da Lei no 6.938/81. O art. 54 acrescenta, também, o art. 12-A na referida lei, 

que dispõe que os órgãos da Administração Pública direta e indireta responsáveis pelas PPPs são 

obrigados a realizar a AAE, abarcando aspectos ambientais, sociais e econômicos, de forma a 

contemplar: 

Art. 54[...] 

“Art.12-A [...] 

I – a opção por alternativas tecnológicas ou locacionais que previnam ou mitiguem 

os efeitos ambientais, sociais e econômicos adversos;  

II – a proposição de programas e ações compensatórias dos efeitos ambientais, 

sociais e econômicos adversos; 

III – a sinergia entre as diversas políticas, planos e programas previstos nas bacias, 

biomas, regiões e outras áreas de influência; e 

IV – a cumulatividade dos impactos ambientais, sociais e econômicos das políticas, 

planos e programas previstos em uma mesma área de influência.” (BRASIL, 2015b). 

Destaca-se a necessidade de análise dos efeitos sinergéticos e cumulativos dos 

impactos ambientais, que remete à ideia de avaliação ambiental integrada – AAI, cuja 

aplicação ocorre, atualmente, no licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas para a 

análise dos impactos de sua implementação na bacia hidrográfica como um todo, e não apenas 

na sub-bacia que engloba o empreendimento (MILARÉ, 2013). 

 A diferença é que, ao invés de ser aplicada ao licenciamento desse 

empreendimento de significativo impacto ambiental, seria, também, realizada no momento de 

planejamento de políticas pública, de forma a assegurar uma maior proteção ambiental.  

Entretanto, apesar do grande avanço ao positivar essa avaliação, o próprio 

substitutivo apresenta uma exceção que tem o condão de fragilizar a proteção ao meio 

ambiente. O art. 20 possibilita que empreendimentos considerados efetivo ou potencialmente 

causadores de significativa degradação ambiental possam ser submetidos ao licenciamento 

ambiental simplificado, se esses já tiverem sido objeto da AAE ou de outro instrumento 

semelhante de avaliação aprovado pelo órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA ou 

pelos Conselhos estaduais do meio ambiente (BRASIL, 2015b).  

Para tanto, prevê-se que o conteúdo mínimo dos estudos ambientais a serem 

realizados nesse caso deve ser previsto em resolução do órgão consultivo e deliberativo do 

SISNAMA (BRASIL, 2015b, art. 20, §1o). Entretanto, logo em seguida, o substitutivo 

estabelece que a inexistência dessa resolução não obsta a aplicação do licenciamento 



64 

 

ambiental simplificado, por decisão motivada, para empreendimento abrangido por AAE 

previamente aprovado (BRASIL, 2015b, art. 20, §2o).  

Ora, o licenciamento ambiental simplificado somente pode ser aplicado em 

empreendimentos de baixo impacto ambiental. Ainda que a AAE seja crucial, tal instrumento 

não retira a necessidade da realização do licenciamento ordinário, com base no EIA/RIMA, de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental. Com efeito, a elaboração do EIA em 

empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores de significativo impacto ambiental é 

prevista no art. 225, IV, da Constituição Federal, de modo que essa exigência não poderia ser 

modificada por lei ordinária.  

Ademais, há uma confusão de conceitos do planejamento e o licenciamento 

ambiental. A AAE, no âmbito do planejamento de PPPs, não pode ser utilizada para alterar 

regras do licenciamento ambiental, cujo foco está no empreendimento. Na verdade, os 

conceitos devem ser vistos como complementares, de forma a proteger mais o meio ambiente 

e assegurar o desenvolvimento sustentável, e não como está posto no projeto de lei.  

Ante o exposto, percebe-se que, mesmo suprindo a necessidade de previsão legal 

da AAE, o substitutivo terminou por ter um resultado negativo adverso ao esperado, pois 

implicou na fragilização do licenciamento ambiental quando possibilitou que 

empreendimentos de significativo impacto ambiental sejam licenciados por um procedimento 

simplificado, o que aumenta os riscos da ocorrência de desastres ambientais  

Portanto, sugere-se que a possibilidade de simplificação do licenciamento 

ambiental ante a existência de AAE seja excluída do substitutivo, sob pena de ser 

flagrantemente inconstitucional, se constar no corpo da lei efetivamente aprovada. O ideal 

seria que o projeto de lei mantivesse a previsão da AAE, salvaguardando, inclusive, a análise 

dos efeitos sinergéticos e cumulativos dos impactos ambientais, sendo umas das formas de 

positivar a AAI (CARVALHO, 2013). A aferição dos impactos que se acumulam em 

determinado espaço físico no âmbito do planejamento, facilitará, em um licenciamento futuro, 

a análise do impacto que cada atividade tem no ecossistema e, consequentemente, auxiliará o 

Poder Público na determinação das medidas mitigadoras. 

 

b) Metodologia para definição de impacto ambiental significativo e a inclusão do 

fator locacional 

O substitutivo aprovado na CMADS prevê critérios mais precisos para a definição 

do que seria um impacto ambiental significativo, nos seguintes termos: 
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Art. 15. O empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente causador de significativa poluição ou outra forma de degradação do 

meio ambiente, assim qualificado pelas matrizes constantes no Anexo I desta Lei, 

fica sujeito à emissão sequencial de LP, LI e LO. (BRASIL, 2015b).  

Primeiramente, chama-se a atenção que, devida à importância do conceito, os 

critérios para definir o que se entende por significativo deveriam estar expostos no teor do 

próprio artigo, sendo que o anexo, por sua vez, serviria para exemplificar visualmente como 

isso se daria e apresentar informações complementares. 

Após essa ressalva, cabe asseverar que, conforme o anexo I do substitutivo36 

(BRASIL, 2015b), os parâmetros aplicados para definir se o empreendimento possui um 

significativo potencial de degradação ocorre através da análise conjunta de três fatores, quais 

sejam: porte, grau de resiliência e o impacto ambiental esperado.  

O primeiro fator é o porte do empreendimento, que será verificado a cada caso no 

licenciamento da atividade. O anexo I, adequadamente, prevê três tabelas diferentes para 

definição do impacto ambiental, de acordo com o porte do empreendimento – pequeno, 

médio, grande -, sendo complementado pela análise dos outros dois critérios.  

O segundo fator seria o impacto ambiental esperado, cuja definição ficaria a cargo 

do órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA. Caso esse ato normativo inexista, deve-se 

utilizar como parâmetro as tipologias de atividades consideradas potencialmente poluidoras, 

conforme Anexo VIII da Lei no 6.938/81 (BRASIL, 1981), o que demonstra que o impacto 

ambiental esperado seria equivalente ao conceito de potencial poluidor. Se a atividade a ser 

licenciada não estiver abrangida entre o rol constante no referido anexo, esse enquadramento 

deve ser realizado pelo órgão licenciador, por meio de decisão fundamentada, no início do 

licenciamento ambiental. 

O último fator a ser considerado é o grau de resiliência, sendo que esta, por sua 

vez, pode ser entendida como a habilidade de um ecossistema retornar ao seu equilíbrio 

original após a ocorrência de um distúrbio. Destarte, quanto menor for o período de 

recuperação, maior será o grau de resiliência do ecossistema analisado. Pode ser, ainda, 

conceituada como “medida da magnitude dos distúrbios que podem ser absorvidos por um 

ecossistema sem que o mesmo mude seu patamar de equilíbrio estável.” (ANDRADE; 

ROMEIRO, 2009, p. 4-5). Dessa forma, quanto maior for a resiliência ambiental, menor será 

a fragilidade do ecossistema, o que acarreta em uma maior capacidade de suportar danos 

ambientais.  

                                                 
36 Consta no anexo da monografia. 
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Para a análise da questão adota-se a última definição, tendo em vista que essa se 

aproxima mais com o conceito conferido pelo substitutivo, que a define como a “capacidade 

de depuração e regeneração do ambiente após eventos de degradação, sem que suas funções 

ecológicas sejam comprometidas de forma irreversível” (BRASIL, 2015ª, art. 2o, XVI).  

No substitutivo ao projeto de lei, prevê-se que o grau de resiliência da área será 

definido pela autoridade licenciador a com base no zoneamento ecológico-econômico - ZEE 

aprovado mediante lei estadual em metodologia unificada fixada pelo órgão do SISNAMA 

ou, na inexistência dessa norma, será fixado através de decisão fundamentada do órgão 

licenciador competente para o licenciamento ambiental, com base nos dados existentes no 

SISNAMA.  

Vê-se, portanto, que o parâmetro principal para fixar o grau de resiliência está 

relacionado ao ZEE, que, por seu turno, é um dos instrumentos da PNMA (art. 9o, II, Lei no 

6.938/81), sendo conceituado pelo MMA como “um instrumento de estado que possibilita 

recuperar uma visão de conjunto da nação, bem como subsidiar políticas autônomas para uso 

estratégico do território” (CADERNO..., 2009, p. 18). Assim, o ZEE é um sistema de 

informação e avaliação de alternativas, que possibilita a articulação de ações públicas e 

privadas para uma adequada gestão do território pátrio, em que, segundo o Decreto 

no4297/0237, são estabelecidas “medidas e padrões de proteção ambiental destinados a 

assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da 

biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida 

da população” (art. 2o). 

Nessa seara, o ZEE é essencial por analisar o uso solo, não apenas em seu espaço 

físico ou social, mas também suas características ecossistêmicas (MILARÉ, 2013), de forma a 

vedar, restringir ou propor alternativas à exploração do território por atividades econômicas, 

podendo, inclusive, relocalizá-las, caso sejam incompatíveis com as diretrizes gerais fixadas 

(art. 3o, parágrafo único, do Decreto no 4.297/02).  

Posto isso, ressalta-se que o grau de resiliência é importante por analisar a 

vulnerabilidade do ecossistema em que o empreendimento será inserido e, como 

consequência, demonstra a inclusão do fator locacional entre os vetores para a aferição da 

potencialidade do impacto causado pelo empreendimento. 

Não obstante, apesar do avanço com a inclusão do fator locacional, a maioria dos 

Estados da federação não possui um ato normativo que disponha sobre os ZEEs. Segundo 

                                                 
37“Regulamenta o art. 9o, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências.” (BRASIL, 2002).  
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informações do Ministério do Meio Ambiente38, no âmbito de competência federal apenas a 

ZEE da Amazônia Legal possui regulamentação (Decreto no 7.378/10), ao passo que entre os 26 

(vinte e seis) Estados da federação e do Distrito Federal, a matéria é disciplinada somente em 

projetos de metade dos Estados39 - Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e 

Tocantins.  

Ante a inexistência de atos normativos que regulamentam o ZEE, o anexo I do 

substitutivo prevê que o grau de resiliência será estabelecido “por decisão fundamentada da 

autoridade licenciadora, no início do processo de licenciamento ambiental, com base nos 

dados existentes no Sinima40”. Percebe-se que, nessa situação – que pode ocorrer 

constantemente, baseado no número de projetos em que o ZEE não é previsto-, o órgão 

licenciador decidirá caso a caso, sem a fixação de parâmetros mais claros para orientar sua 

decisão.  

Mediante o exposto, nota-se que o substitutivo supre duas lacunas importantes, 

quais sejam a criação de metodologia para definição de impacto ambiental significativo e a 

inclusão da análise do fator locacional. Entretanto, ao fazer isso, o referido projeto acaba por 

criar outro gargalo legislativo por inexistir previsão legal de ZEEs em todos os entes 

federativos, culminado no aumento da discricionariedade do Poder Público, sem um 

parâmetro legal claro, para determinar o que de fato é um impacto ambiental significativo, 

possibilitando uma atuação que oportuniza a insegurança jurídica, que é justamente o que se 

busca evitar. 

A análise do grau de resiliência, por meio de ZEE, mostra-se uma regra positiva e 

que pode ser mantida. Porém, quando inexistir previsão legal de ZEE, pode-se ter como base 

o disposto no PL no1546/15 (BRASIL, 2015a) - apensado ao PL no3729/04 – que, mesmo 

sendo um retrocesso, pode embasar a solução desse aspecto em específico, uma vez que 

                                                 
38Informações retiradas do site do Ministério do Meio Ambiente (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016), 

acessado no dia 11 de junho de 2016.  
39Acre: Lei estadual 1.904/07; Amazônia: Leis estaduais 3.417/09 (Macro ZEE do Estado do Amazonas) e 3645/11 

(ZEE da sub-região do PURUS; Maranhão: Lei estadual 10.316/15; Mato Grosso: Leis estaduais 5.993/92 (Macro ZEE 

do Estado do Mato Grosso) e 9.523/11 (ZEE do Estado do Mato Grosso); Mato Grosso do Sul: Lei estadual 3.839/09; 

Minas Gerais: Deliberação normativa 129/08; Pará: Leis estaduais 6.745/05 (Macro ZEE do Estado do Pará), 7.243/09 

(ZEE da Zona Oeste do Estado do Pará) e 7.398/10 (ZEE da Zona Leste e Calha Norte do Estado do Pará); 

Pernambuco: Decretos estaduais 21.972/99 (ZEE do Litoral Sul do Estado de Pernambuco) e 24.017/02 (ZEE do 

Litoral Norte do Estado de Pernambuco); Rio Grande do Norte: Lei estadual 7.871/00; Rondônia: Leis 

complementares estaduais 52/91 (ZEE do Estado de Rondônia - 1ª aproximação) e 233/00 (ZEE do Estado de 

Rondônia - 2ª aproximação); Roraima: Lei complementar estadual nº 143/09; São Paulo: Decretos estaduais 49.215/04 

(ZEE do Litoral Norte do Estado de São Paulo) e 58.996/13 (ZEE da Baixada Santista) e Tocantins: Lei estadual nº 

2.656/12. 
40Significado explicitado em seguida (tópico c).  
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estabelece parâmetros gerais para orientar a Administração Pública, fixando áreas que, 

necessariamente, serão consideradas frágeis41.  

Além do PL no1546/15, o legislador pode optar, também, por utilizar como 

referencial a Resolução CONAMA no 462/14, já citada, que estabelece ecossistemas em que o 

EIA é obrigatório, podendo servir de referencial do que se entenderia por área frágil. 

 

c) Modalidades de licenciamento ambiental: aplicação alterada de sua finalidade 

O substitutivo estabelece três modalidades de licenciamento ambiental, quais 

sejam: o ordinário, o simplificado e o corretivo. Além de algumas já citadas nos tópicos 

anteriores, foi no escopo de tais modalidades que o substitutivo fragilizou o licenciamento 

ambiental ao delimitar uma regra geral e, logo após, prever graves exceções.  

O licenciamento ordinário abrange a concessão trifásica e sequencial da LP, LI e 

LO, devendo ser aplicada quando o empreendimento for efetiva ou potencialmente causador 

de significativa degradação do meio ambiento, o qual será objeto do EIA. 

Contudo, justamente no parágrafo primeiro do dispositivo que define o que seria o 

procedimento ordinário (BRASIL, 2015b, art. 15), prevê- se a possibilidade de dispensa da LI 

ou LO, caso o tipo de licença for incompatível com a natureza da atividade, de acordo com 

resolução do órgão consultivo e deliberativo do Sisnama. Ora, tendo em vista que a seção em 

questão trata do licenciamento de empreendimentos passíveis de ocasionar significativo 

impacto ambiental, tal possibilidade resta desarrazoada, já que o substitutivo não explicita o 

porquê dessa exceção. Destarte, além de gerar incerteza quanto às etapas a serem seguidas, 

esse dispositivo, indiretamente, cria uma espécie de licenciamento simplificado dentro do 

licenciamento ordinário, o que coloca em risco o meio ambiente.  

Em seguida, o parágrafo segundo do art. 15 postula que a inexistência de 

resolução que verse sobre a dispensa da LI ou LO não obsta a aplicabilidade dessa previsão 

pela autoridade licenciadora, que o fará por meio de decisão motivada. Essa norma, além dos 

                                                 
41“Art. 52. Na omissão do ZEE sobre a classificação das áreas em frágil, intermediária ou resiliente, serão 

considerados como frágeis os ambientes com as seguintes características:  

I – no bioma Mata Atlântica, quando implicar corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio 

avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006;  

II – em zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral, adotando-se o limite de 3 km (três 

quilômetros) a partir do limite da unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não esteja ainda estabelecida 

[...].  

III – em locais em que venham a gerar impactos socioculturais diretos que impliquem inviabilização de comunidades 

ou sua completa remoção;  

IV – em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e áreas de endemismo restrito, conforme listas 

oficiais.” (BRASIL, 2015a). 
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efeitos negativos acima citados, aumenta a discricionariedade do Poder Público, diminuindo a 

racionalização da tomada de decisões no licenciamento ordinário. 

Tais dispositivos criam novas regras quanto ao procedimento ordinário em relação 

ao ordenamento atual, de forma a prever algumas exceções que terminam por desnaturá-lo. A 

dispensa de licenças do licenciamento ambiental, por si só, não é algo necessariamente 

negativo, uma vez que algumas atividades passíveis de causar um menor dano ambiental 

podem não demandar a emissão trifásica de licença. O problema é estender tal possibilidade 

aos empreendimentos que são objeto de EIA/RIMA, em função da possibilidade de 

ocasionarem um impacto ambiental significativo, ainda mais quando essa análise ficar, 

unicamente, a cargo da autoridade licenciadora ante a inexistência de uma resolução sobre o 

tema. Portanto, o ideal seria a exclusão das exceções ao procedimento ordinário do corpo do 

substitutivo.  

Quanto ao licenciamento simplificado, o projeto de lei dispõe que essa 

modalidade pode ser aplicada em empreendimentos que não tenham o condão de causar um 

significativo impacto ambiental, de modo a ensejar a substituição do EIA por um estudo 

ambiental de menor complexidade, bem como a fusão das três etapas em duas ou em uma 

única, a critério do órgão licenciador (BRASIL, 2015b, art. 19). 

Após definir parâmetros temporais da validade da licença simplificada – a autoridade 

licenciadora fixará o prazo, não podendo ser inferior a 1 (um) ou superior a 10 (dez) anos– e 

condicionar a renovação das licenças conforme os parâmetros fixados no licenciamento 

ordinário42,  o substitutivo prevê a renovação automática da LO ou, se for o caso, da licença única, 

por igual período, a partir da declaração do empreendedor, através de um formulário a ser 

disponibilizado na internet, afirmando que as características e o porte do empreendimento não 

foram alterados, desde que o cumprimento simultâneo de dois requisitos, quais sejam: a atividade 

não ter sido objeto de sanções administrativas ou penais por infração às leis ambientais e a 

legislação ambiental aplicável ao empreendimento não ter sido alterada (BRASIL, 2015b, art. 19, 

§2o).  

Tem-se, aqui, outra exceção criada pelo substitutivo. A despeito de o 

licenciamento simplificado pressupor a existência de um impacto ambiental menor, esse fato 

                                                 
42 “Art. 18. As renovações das licenças ambientais devem observar as seguintes condições: 

I – a renovação da LP é precedida de análise sobre a manutenção ou não das condições que lhe deram origem;  

II – a renovação da LI ou LO é precedida de análise da efetividade das ações de controle e monitoramento 

adotadas, determinando-se os devidos ajustes, se necessários;  

III – na renovação da LO, a autoridade licenciadora pode solicitar a readequação do empreendimento, em razão 

de modificações na legislação ambiental ou no contexto socioeconômico, do surgimento de novas tecnologias ou 

de alterações ecológicas não identificadas anteriormente no licenciamento ambiental.” (BRASIL,2015b).  
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não justifica que a LO possa ser renovada automaticamente sem a análise da Administração 

Pública. Cabe relembrar que “o licenciamento ambiental é, juntamente com a fiscalização, a 

principal manifestação do poder de polícia pelo Estado sobre as atividades utilizadoras de 

recursos naturais” (ANTUNES, 2013, p. 196). Dessa forma, ainda que ocorra na modalidade 

simplificada, o licenciamento ambiental pressupõe a devida atuação do Poder Público, tanto 

na concessão, como na renovação de licenças. 

Por outro lado, na concessão da LO são estabelecidas medidas de controle 

ambiental e outras condicionantes que, normalmente, visam a implementação correta dos 

programas de monitoramento e acompanhamento ambiental do empreendimento para a 

prevenção de riscos à saúde e ao meio ambiente (BRASIL, 2004b), cujo cumprimento precisa 

ser averiguado para a renovação da licença. Assim, se a renovação ocorrer por simples 

declaração do empreendedor, o Poder Público não conseguirá fiscalizar adequadamente o 

cumprimento de tais medidas, o que pode ser prejudicial ao meio ambiente e à população.  

Por esses motivos, sugere-se, no mínimo, a alteração desse procedimento para que 

a renovação da LO ou da licença única não ocorra automaticamente, aferindo maior segurança 

ao ato e, consequentemente, à população.  

O substitutivo determina, ademais, que a autoridade licenciadora deve estabelecer 

critérios para simplificar os procedimentos atinentes ao licenciamento ambiental do 

empreendedor “que implantar planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à 

melhoria contínua e ao aprimoramento do desempenho ambiental” (BRASIL, 2015b, art. 22).  

Tal dispositivo tem seus pontos positivos, mas deve ser visto com cautela. De 

fato, a adoção de medidas voluntárias de gestão ambiental pelo empreendedor é algo benéfico 

e deve ser incentivado, porém é importante fixar parâmetros mais claros de como esse ato 

deve ocorrer, para não simplificar excessivamente o licenciamento ambiental e enfraquecer a 

proteção ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, seria recomendável comprovar, em momento 

anterior à simplificação dos procedimentos do licenciamento, a real efetividade de tais planos 

e programas na redução de impactos ambientais. Por outro lado, se comprovada sua 

efetividade, o Poder Público deveria fiscalizá-los posteriormente, pois não seria razoável 

simplificar o licenciamento ambiental sem que houvesse certeza da proteção ambiental, 

simplesmente pela implantação de programas pelo empreendedor.  

Não se pode olvidar que, dentre hipóteses de ocorrência do licenciamento 

ambiental simplificado, encontra-se a de atividades efetiva ou potencialmente causadoras de 

significativo impacto ambiental, caso sejam abrangidas por AAE, conforme já explicitado.  
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Insta ressaltar que a modalidade simplificada é importante para o licenciamento 

ambiental de atividades de menor impacto ambiental, devendo ser prevista e regulamentada 

por meio de lei, entretanto há que se tomar cuidado para não flexibilizar excessivamente o 

licenciamento ambiental – como ocorre nos casos de AAE – levando-se em consideração que 

o mais importante é a preservação do meio ambiente.  

Por último, aduz-se que o substitutivo estabelece que a Administração Pública pode 

aceitar estudos conjuntos – EIA ou outro de menor complexidade – em casos de 

empreendimentos de natureza semelhante, empreendimentos múltiplos ou compostos por fases 

autônomas, localizados na mesma área de influência. Nessa situação, o conjunto dos 

empreendimentos teria como base uma única LP, mantendo a necessidade de licenciamento 

ambiental específico para cada empreendimento a partir da instrução da LI (BRASIL, 2015b, 

art. 33). 

Trata-se de um dispositivo que deveria demandar maior discussão. Em tese, como 

aponta Farias (2015), o licenciamento ambiental conjunto se daria apenas em atividades em 

que a possibilidade de dano ambiental só fosse verificada conjuntamente. Ora, 

empreendimentos que demandam a elaboração de um EIA, por si só, são causadores de 

potencial ou efetivo impacto ambiental significativo, de sorte que essa modalidade de 

licenciamento ambiental, por meio de um EIA único, não seria a melhor opção, mesmo os 

empreendimentos sendo semelhantes e localizados na mesma área de influência. Sugere-se, 

então, a reformulação do artigo para que o licenciamento conjunto com base em um único 

estudo ambiental não seja aplicado às atividades que demandam a elaboração de EIA. 

Todos os dispositivos citados acabam criando exceções às regras centrais dos 

procedimentos - ordinário, simplificado e corretivo – estabelecidos pelo substitutivo e 

contribuem para o afrouxamento do licenciamento ambiental, necessitando, portanto, de 

revisão.  

 

d) Acesso à informação e participação popular: um indicativo de avanço em 

relação ao contexto atual 

Os capítulos 4 e 5 do substitutivo versam, respectivamente, sobre a 

“disponibilização das informações ao público” e sobre as “audiências e consultas públicas”, 

representando, de forma geral, um avanço em relação às normas atuais atinentes a esses 

assuntos.  

Em relação à disponibilização das informações, o art. 38 possibilita que todos os 

documentos do licenciamento ambiental sejam digitalizados – o que inclui o requerimento, 
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aprovação, rejeição e renovação de licenças, o fluxograma das ações e prazos da autoridade 

licenciadora, os estudos ambientais realizados, os pareceres técnicos e jurídicos elaborados 

pelo órgão licenciador, os laudos de vistoria do empreendimento durante e após o 

licenciamento ambiental, os incidentes, acidentes ou ocorrências anormais durante a 

instalação ou operação do empreendimento, eventuais termos de compromisso ou de 

ajustamento de conduta do empreendedor, entre outros - desde que haja viabilidade técnica e 

econômica.  

Cumpre ressaltar que, antes da aprovação na CMADS, um parecer preliminar do 

substitutivo foi disponibilizado para consulta pública43, o qual previa expressamente, no 

parágrafo 2o do art. 26 (que, atualmente, corresponde ao art. 38) a faculdade de qualquer 

cidadão ou organização da sociedade civil apresentar ao órgão licenciador estudos, informações 

e pareceres técnicos atinentes ao impacto ambiental do empreendimento ou ao cumprimento das 

condicionantes, sendo que estes deveriam ser considerados na decisão sobre a licença 

ambiental.  

Entretanto, o referido parágrafo foi suprimido no substitutivo aprovado pela 

CMADS. Tal prerrogativa caracterizaria um dos meios de aplicação da norma constitucional, 

que prevê o papel da coletividade no poder de defesa e de preservação ambiental (BRASIL, 

1988, art. 225, CF). Ademais, a manutenção dessa previsão torna-se essencial, não apenas por 

deixar clara a possibilidade de participação da população em todas as fases do processo 

decisório no licenciamento ambiental, mas também por incentivá-la, de maneira a fortalecer o 

viés consequencialista social das decisões tomadas pela Administração Pública. Nesse 

diapasão, por todos os pontos positivos que poderia agregar ao licenciamento ambiental, 

recomenda-se a reinserção do referido parágrafo no teor do substitutivo.   

A disponibilização de tais informações, ressalvadas as que são expressamente 

sigilosas, viabilizará um acompanhamento mais direto da população, tanto dos atos do 

empreendedor, como do Poder Público, o que se coaduna com o princípio da informação e 

corrobora para que a participação popular no licenciamento ambiental seja mais efetiva.  

Ademais, o substitutivo dispõe que os estudos e informações ambientais, além de 

compor o acervo da autoridade licenciadora, deverão integrar o Sistema Nacional de 

Informações Ambientais – SINIMA (art. 39), de modo que: 

Art. 39 

                                                 
43Disponibilizado no site da Câmara dos Deputados, seção com as publicações da Comissão de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/documentos-1/publicacoes>. Acesso em 14/06/2016. 

(COMISSÃO..., 2016).  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/documentos-1/publicacoes
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/documentos-1/publicacoes
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§ 1º A base de dados e os laudos de análise do diagnóstico e do monitoramento 

devem ser enviados à autoridade licenciadora em formato que permita sua 

rastreabilidade e utilização por terceiros.  

§ 2º Deve ser estimulada a disseminação das informações componentes do Sinima, 

bem como sua utilização em outros estudos por empreendimentos propostos para se 

instalarem em áreas de influência sobrepostas.  

§ 3º Os empreendimentos licenciados e em processo de licenciamento ambiental 

devem compor base georreferenciada no âmbito do Sinima, para facilitar a análise 

de impactos sinérgicos, bem como o aproveitamento de dados por novos 

empreendimentos, assegurada a identificação das fontes de informação.  

§ 4º Os estudos ambientais rejeitados pela autoridade licenciadora devem ser 

identificados no banco de dados, com a indicação dos motivos que ensejaram sua 

reprovação. (BRASIL, 2015b). 

No tocante ao SINIMA, independente da aplicação imediata dos dispositivos acima 

citados, o substitutivo fez por bem em prever a elaboração de uma resolução com o fulcro de 

dispor sobre a padronização dos dados atinentes ao licenciamento ambiental, assim como sua 

integração nos três níveis federativos – federal, estadual e municipal – e com outras bases 

governamentais.  

A criação da referida norma é fundamental, pois facilitará a disponibilização, o 

acesso e a visão global dos dados do SINIMA que, por sua vez, servirão como parâmetro para 

a atuação do Poder Público, dos empreendedores e da população e para a averiguação da 

qualidade do licenciamento ambiental. 

No tocante às audiências e consultas públicas, consta no substitutivo a 

obrigatoriedade da realização de, no mínimo, uma audiência pública antes da emissão da LP 

em todos os casos de licenciamento ambiental em que haja EIA/RIMA (BRASIL, 2015b, 

caput do art.41), o que não ocorre atualmente. Por certo, essa foi uma medida adequada do 

substitutivo, de modo a viabilizar a participação popular em todo licenciamento ambiental de 

empreendimento cuja probabilidade de impacto socioambiental é maior e, consequentemente, 

possibilitar uma qualidade maior das decisões do órgão licenciador. 

Pontua-se que o dispositivo determina o cumprimento de um quantitativo mínimo 

de audiências públicas, o que não impossibilita que outras sejam requisitadas, quando 

necessário, ante o grau de complexidade de cada licenciamento ambiental. No tocante ao teor 

desse artigo, o Ministério Público (BRASIL, 2016), em carta contra as alterações de cunho 

negativo realizadas pelos projetos que visam o afrouxar o licenciamento ambiental, critica, de 

forma adequada, a ausência de previsão de audiências públicas para o licenciamento 

ambiental simplificado e corretivo. Com efeito, a participação pública deve se afigurar tanto 

no licenciamento de empreendimentos em que se verifica a possibilidade de significativo 

impacto ambiental, como naqueles em que a probabilidade de impacto é menor. Desse modo, 

ao menos a previsão da possibilidade da realização desse instrumento nos procedimentos 
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simplificado e corretivo deve ser incluída no teor do projeto de lei, ainda que não seja de 

maneira obrigatória, como no procedimento ordinário.  

Por outro lado, o substitutivo, positivamente, dispõe que os interessados terão a 

oportunidade de obter esclarecimentos sobre os efeitos benéficos e maléficos do 

empreendimento em momento anterior à audiência (BRASIL, 2015b, art.41, §1o), sendo que 

para subsidiar a realização do referido instrumento de participação deverão ser observadas 

algumas diretrizes, a saber: a divulgação ampla e prévia do documento convocatório - 

especificando o objeto, metodologia, local, data e horário-, o livre acesso de qualquer 

interessado, a sistematização das contribuições recebidas, a publicidade – incluindo a 

disponibilização do conteúdo dos debates e de seus resultados e o compromisso de resposta 

em relação às demandas apresentadas pelos cidadãos (BRASIL, 2015b, art. 41, §3o). 

O esclarecimento prévio dos interessados juntamente com o devido cumprimento 

das diretrizes citadas é essencial para a solução ou, no mínimo, para a diminuição dos 

problemas enfrentados atualmente nas audiências públicas, de modo que a previsão expressa 

de tais medidas é outro ponto positivo do substitutivo nessa questão. 

O substitutivo em análise preceitua, ainda, a obrigatoriedade da realização da 

consulta pública, nas seguintes hipóteses: 

Art. 42.Além do previsto no art. 41, deve ser realizada consulta pública por meio da 

internet: 

I – antes da solicitação do EIA, na fase de planejamento, para definição dos 

principais critérios do TR pela autoridade licenciadora, se não houver padrão 

estabelecido previamente para empreendimento do mesmo tipo a ser implantado na 

mesma região geográfica; 

 II – antes da decisão final sobre a emissão da LP de empreendimento sujeito a EIA, 

a partir de requerimento do Ministério Público ou de cinquenta ou mais cidadãos;  

III – antes da renovação da LO de empreendimento sujeito a EIA, para coleta de 

informações, sugestões e opiniões da população das áreas diretamente afetada e de 

influência, que subsidiem o detalhamento ou a verificação do cumprimento das 

ações de controle e monitoramento ambiental; e 

IV – em outras situações que, motivadamente, a autoridade licenciadora julgar 

pertinentes. (BRASIL, 2015b). 

O acréscimo da consulta pública no licenciamento ambiental constitui outro ponto 

assertivo do substitutivo por ampliar a participação popular, de forma a abranger diferentes 

etapas do processo, que vão desde antes da solicitação do EIA até a renovação da LO, e não 

somente em momento anterior à concessão da LP, como é feito na atualidade por meio das 

audiências públicas.  

Porém, cumpre ressalvar que a consulta pública, na forma em que foi prevista, não 

necessariamente assegura a participação das populações indígenas e tradicionais, que muitas 

vezes são impactadas com a construção dos empreendimentos. Consoante o caput do referido 

artigo, as consultas deverão ser realizadas pela internet, um meio que nem sempre é de fácil 
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acesso para tais populações. Nesse cenário, é importante alterar a redação do artigo para que as 

consultas públicas ocorram não só por meio eletrônico, mas também presencialmente, 

possibilitando a participação efetiva das populações locais ao longo do licenciamento 

ambiental.  

Por fim, quanto a esse tópico, assevera-se que o projeto de lei determina que 

autoridade licenciadora se manifeste expressamente sobre as razões de acolhimento ou 

rejeição das propostas apresentadas nas consultas e nas audiências públicas, podendo originar 

novas condicionantes ou complementaras que já existem com base nas sugestões 

apresentadas, desde que demonstre a relação direta entre o possível efeito ambiental e o 

empreendimento (BRASIL, 2015b, art. 43). Tal medida é importante por garantir que as 

demandas da população sejam realmente analisadas e respondidas na tomada de decisões, 

possibilitando a diminuição dos efeitos negativos da construção do empreendimento nas 

populações atingidas, podendo, inclusive, diminuir a possibilidade de judicialização do 

projeto.  

Assim, diante dos argumentos expostos, percebe-se que o substitutivo buscou 

ampliar o acesso à informação e a participação popular, buscando suprir as lacunas 

atualmente existentes em relação a esses dois fatores. No entanto, para corroborar com a 

maior efetividade da participação da população buscada pelo projeto de lei, sugere-se, o 

acréscimo ou a complementação de alguns pontos nos dispositivos existentes, a exemplo da 

previsão da possibilidade de audiências públicas nos procedimentos simplificado e corretivo, 

assim como da realização de consultas públicas presenciais. Para aprimorar ainda mais a 

questão, além das audiências e consultas públicas, o substitutivo poderia prever outros 

instrumentos de participação, tais como a tomada de subsídios e a reunião participativa, 

conforme explicitado no tópico 2.2.  

 

e) Desvinculação das autoridades intervenientes no processo decisório: um 

retrocesso  

Como último ponto, destaca-se que o substitutivo, ao dispor que o poder decisório 

do licenciamento ambiental compete à autoridade licenciadora, prevê que a oitiva das 

autoridades envolvidas tem caráter consultivo e não vincula a decisão tomada, apesar de 

estabelecer que, na motivação da decisão, deve constar a análise do órgão licenciador sobre a 

manifestação de tais autoridades intervenientes (BRASIL, 2015b, art. 5o). 
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A maneira como se dá a participação dos órgãos intervenientes no processo 

decisório do licenciamento ambiental é uma das questões mais criticadas pelos 

empreendedores. A atuação dos órgãos intervenientes tem se dado de maneira fragmentada 

(HOFMANN, 2015), o que corrobora para o aumento da burocracia e da morosidade do 

processo decisório. Por isso, a relação entre o órgão licenciador e as autoridades 

intervenientes deve ser aprimorada, sendo decidido, apenas, como isso ocorrerá.  

Insta ressaltar que, quando foi aberto prazo para a manifestação do documento 

preliminar do que veio a se tornar o substitutivo aprovado na CMADS, a Seção Sindical no 

Ibama do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Distrito Federal - Sindsep/DF (2015), 

em nota, se posicionou pela supressão desse dispositivo, asseverando a importância das 

autoridades intervenientes na tomada de decisões, justamente, por colocar em pauta questões 

que o corpo técnico do órgão licenciador – no caso, o IBAMA - não consegue analisar de forma 

adequada.  

De fato, conforme já mencionado quando se tratou sobre a capacidade institucional 

dos órgãos licenciadores, ao menos os servidores do IBAMA não têm como verificar a 

pertinência das condicionantes em relação às populações indígenas, quilombolas e residentes 

em região endêmica de malária, que são afetadas com o licenciamento de determinado 

empreendimento. Assim, a efetiva consideração do que é apresentado pelas autoridades 

intervenientes é importante, pois corrobora com a racionalidade da tomada de decisões ao 

concatenar uma visão consequencialista ambiental, social e econômica no licenciamento 

ambiental. 

Da mesma forma, as Estâncias de Meio Ambiente do Ministério Público Federal e 

do Ministério Público do Estado de São Paulo (2016), em carta já citada, ressaltaram que a 

intervenção de outros órgãos deve ser estimulada para prestigiar a multidisciplinaridade, a 

prevenção a desastres e calamidades públicas, para que, assim, sejam aplicadas as medidas 

cabíveis na condução do processo de desenvolvimento socioeconômico.   

Com base nesses argumentos, vê-se que a desvinculação completa das autoridades 

intervenientes pode não ter sido a melhor escolha para a resolução do problema. Tendo em 

vista a qualidade do processo decisório, seria mais razoável a formulação de um regramento 

mais claro entre os próprios órgãos, de modo a fixar prazos de manifestação que pudessem 

efetivamente ser cumpridos por essas autoridades. Assim, se daria mais agilidade à tomada de 

decisões, sem prejudicar a análise consequencialista ambiental, econômica e social do 

licenciamento ambiental. 
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CONCLUSÃO 

A presente monografia buscou analisar o licenciamento ambiental, demonstrando 

a sua importância como um instrumento para concretizar o desenvolvimento sustentável, ao 

mesmo tempo em que foram demonstrados alguns empecilhos para que tal finalidade seja 

realmente alcançada. 

Critica-se a morosidade e o excesso de burocracia, a falta de amparo para orientar 

devidamente as decisões dos órgãos licenciadores e, por último, o fato de a população 

atingida não conseguir participar efetivamente da tomada de decisões.  

Nesse sentido, a reformulação do licenciamento ambiental, perpassa, 

necessariamente, pela solução de questões institucionais. Com efeito, grande parte dos 

problemas atuais, inclusive as críticas atinentes à lentidão e ao excesso de burocracia, podem 

ser resolvidos pelo fortalecimento dos órgãos ambientais, aumentando e qualificando o seu 

corpo institucional, bem como conferindo meios técnicos suficientes para atender a 

quantidade de demandas que lhe são apresentadas.  

Ressalta-se, aqui, que tal investimento possibilitaria, também, que os órgãos 

ambientais não só emitissem as licenças, mas conseguissem monitorar regularmente os 

empreendimentos, um dos papeis principais do licenciamento ambiental, que, na atualidade, 

não é cumprido como deveria. 

Assim, o investimento nos órgãos ambientais não só tornaria o licenciamento 

ambiental mais eficiente, como possibilitaria um acompanhamento mais direto dos 

empreendimentos, o que, consequentemente, diminuiria o risco da ocorrência de danos ao meio 

ambiente. 

Posto isso, a reformulação do licenciamento ambiental também tem como 

pressuposto a solução das lacunas jurídicas atualmente existentes, que corroboram com o 

agravamento do quadro apresentado.  

Em um nível de planejamento, é essencial que outros setores – energia, transporte, 

entre outros – incluam, na tomada decisões, os fatores socioambientais, evitando, assim, que 

as limitações de planejamento tenham que ser resolvidas no licenciamento de projetos 

individuais, tendo em vista que o instrumento é inadequado para isso. Nesse contexto, é 

essencial prever legalmente a realização da avaliação ambiental estratégica – AAE, para que 

muitas das questões que têm que ser solucionadas no licenciamento, sejam solucionadas em 

um momento anterior, na fase de planejamento dos planos, programas e projetos – PPPs.     
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Quanto ao licenciamento ambiental propriamente dito, mostra-se de extrema 

importância a inclusão do fator locacional na avaliação do impacto ambiental do 

empreendimento, que, atualmente, é feita apenas pela verificação do porte e do potencial 

poluidor do empreendimento. Á título exemplificativo, é bem de se ver que um 

empreendimento a ser construído no meio de um ambiente ecologicamente equilibrado causa 

um impacto muito maior do que aquele a ser instalado no meio de centros urbanos, ainda que 

ambos possuam igual porte e potencial poluidor. Dessa forma, para que o enquadramento da 

atividade seja feito corretamente, dever-se-ia analisar seu porte, seu potencial poluidor e sua 

localização.  

Ademais, deve-se definir o que é um impacto ambiental significativo. Tal 

conceito é importante quando da determinação do estudo ambiental a ser utilizado para 

embasar o licenciamento ambiental, bem como para definir a possibilidade ou não do 

empreendimento ser licenciado por meio de um procedimento simplificado. Assim, a inserção 

desse conceito, através de uma metodologia clara que inclua a análise do porte, do potencial 

poluidor e da localização do empreendimento, é essencial.  

Por derradeiro, é necessário prever instrumentos que possibilitam uma 

participação pública efetiva. Com efeito, a realização de audiências públicas é prevista no 

licenciamento ambiental, contudo tal instrumento, da forma como ocorre na atualidade, 

mostra-se insuficiente para possibilitar que a população afetada realmente entenda os 

impactos positivos e negativos a serem ocasionados com o empreendimento e, por 

consequência, possa se manifestar adequadamente sobre a questão. Destarte, o ideal seria 

possibilitar outros meios de participação popular, tais como a realização de consultas 

públicas, ou até mesmo a tomada de subsídios e a reunião participativa, como já ocorre no 

âmbito da Administração Pública nos procedimentos da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT, por meio da Resolução 3705/2011.  

Um regramento a nível federal pode preencher tais lacunas, solucionando, ainda, o 

fato de o licenciamento ambiental ser regulado, nos dias atuais, por atos infralegais, em 

violação ao princípio da legalidade. Nesse contexto, o aprimoramento jurídico do 

licenciamento ambiental poderia ser realizado pelo substitutivo ao Projeto de Lei nº 3729/04 - 

que, provavelmente, dará origem à Lei Geral de Licenciamento Ambiental. 

Entretanto, em sua redação atual, o substitutivo não conseguiria solucionar 

adequadamente as lacunas normativas do licenciamento ambiental. Tal proposta até apresenta 

pontos positivos ao prever a obrigatoriedade da AAE, ao incluir o fator locacional na 

metodologia de definição de impacto ambiental e ao aprimorar os meios de acesso à 
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informação e à participação popular. Porém, o projeto peca ao estabelecer diversas exceções 

que, muitas vezes, desconstroem suas próprias propostas de aprimoramento.  

Tem-se como um exemplo claro disso, a possibilidade de realização de um 

procedimento simplificado de licenciamento ambiental em atividades potencial ou efetivamente 

causadoras de significativo impacto ambiental, desde que tenham sido objeto de AAE. Tal 

permissivo, além de confundir o planejamento com o licenciamento ambiental, ainda será 

inconstitucional por violação do art. 225, IV, da Constituição Federal, caso realmente conste no 

texto final aprovado. Sugere-se, portanto, a exclusão dessa possibilidade do corpo do projeto de 

lei.  

Para um melhoramento da proposta, além da exclusão do permissivo supracitado, 

são propostas outras medidas. A primeira é atinente à metodologia para determinação do 

impacto ambiental, de forma a incluir uma previsão sobre o que se considera um ambiente 

frágil, quando não houver legislação sobre ZEE – que é a forma para a verificação do grau de 

resiliência estabelecido pelo projeto, mas que inexiste em muitos Estados da Federação.  

Sugere-se, ainda, a exclusão das exceções dos procedimentos previstos das 

modalidades de licenciamento. Dessa forma, é importante retirar o permissivo que prevê a 

dispensa da LI ou LO no licenciamento ordinário. Só assim essa modalidade será realmente 

trifásica, sem correr o risco de virar outro tipo de procedimento simplificado.  

No licenciamento simplificado propriamente dito, sugere-se a supressão ou, ao 

menos, a modificação do dispositivo que prevê a possibilidade de renovação automática da 

licença de operação, haja vista que mesmo em empreendimentos cujo potencial de causar 

dano é menor é necessária a análise do Poder Público para acompanhar o cumprimento das 

condicionantes fixadas.  

Quanto à possibilidade da simplificação de procedimentos caso o empreendedor 

implante voluntariamente planos e programas de gestão ambiental, preconiza-se que a real 

efetividade de tais medidas na redução de danos ambientais seja assegurada em um momento 

anterior à permissão da simplificação. Ademais, o Poder Público deve fiscalizar os 

empreendimentos posteriormente, pois não seria razoável simplificar o licenciamento 

ambiental sem que haja uma garantia que o meio ambiente será realmente protegido.  

Outrossim, a possibilidade de licenciamento conjunto por meio de um estudo 

ambiental único em casos de empreendimentos de natureza semelhante, múltiplos ou 

compostos por fases autônomas, localizados na mesma área de influência deve ser vista com 

cautela. O dispositivo tem que ser, no mínimo, modificado para que o licenciamento conjunto 
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não seja aplicado em situações em que se tenha como base o EIA, sob pena de colocar em 

risco o meio ambiente.  

Quanto à participação popular, ainda que tenha sido um dos pontos de avanço sem 

que fossem criadas exceções – como ocorre nos demais pontos destacados -, para corroborar 

com a maior efetividade da participação da população buscada pelo projeto de lei, sugere-se o 

acréscimo de dispositivos existentes, de forma a prever a possibilidade de audiências públicas 

nos procedimentos simplificado e corretivo e a ocorrência de consultas públicas, também, de 

forma presencial para possibilitar que a participação seja a mais ampla e abrangente possível. 

Em caráter complementar, além das audiências e consultas públicas, o substitutivo poderia 

prever outros instrumentos de participação, tais como a tomada de subsídios e a reunião 

participativa, conforme a Resolução da ANTT supracitada, possibilitando que a população 

atingida participasse ativamente desde o planejamento do projeto. 

Por fim, outro ponto que deve ser modificado é relativo à desvinculação dos 

órgãos intervenientes, prevista pelo substitutivo. Com efeito, a manifestação de tais entidades 

auxilia na demora do licenciamento, porém, tem-se, aqui, o mesmo problema de fundo que se 

estende para todo o licenciamento ambiental, qual seja a falta de capacidade técnica para 

responder adequadamente às demandas. Então, o ideal não seria desvincular a decisão dos 

órgãos, mas sim possibilitar que a tomada de decisões fosse feita em tempo hábil. Destarte, 

paralelamente à reformulação institucional, poderia ser criado um regramento mais claro entre 

as próprias autoridades intervenientes para solucionar a questão. 

Ante o exposto, vê-se que o substitutivo necessita ser modificado para que possa 

preencher, de maneira adequada, as lacunas jurídicas atuais. Contudo, ainda que resolvidos as 

inconsistências do substitutivo, outros projetos no Congresso Nacional, que visam fragilizar 

esse instrumento de gestão ambiental, são preocupantes. O PL nº 654/15 cria um novo tipo de 

licenciamento ambiental para empreendimentos de infraestrutura de grande impacto ambiental, 

tais como os referentes ao sistema viário hidroviário, ferroviário e aeroviário; aos portos e 

instalações portuárias; à energia; a telecomunicações; ou que explorem recursos naturais, 

simplificando excessivamente seu procedimento, sem prever, inclusive, a realização de 

audiências públicas. Não bastasse isso, a PEC nº 65/12 visa alterar a Constituição Federal, 

estabelecendo que a simples apresentação do estudo prévio de impacto ambiental já é suficiente 

para permitir a instalação da obra, sem que haja qualquer manifestação da Administração 

Pública.  

 Tais projetos, ao tentar simplificar o licenciamento ambiental, terminam por 

colocar em grave risco o meio ambiente ecologicamente equilibrado, provavelmente, por 
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enxergá-lo como um entrave ao desenvolvimento. Porém, o verdadeiro desenvolvimento 

sustentável só ocorre com a análise conjunta dos fatores ambientais, econômicos e sociais.  

Portanto, o licenciamento ambiental precisa ser reformulado, mas isso deve 

ocorrer pelo aprimoramento dos órgãos ambientais, bem como pela fixação de regras mais 

claras e eficazes, que tenham o condão de equilibrar os aspectos ambientais, econômicos e 

sociais, e não pela flexibilização desse instrumento de gestão ambiental.  
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ANEXO – Substitutivo ao PL 3729/04 - Potencial Degradação Ambiental 

 

MATRIZ 1: EMPREENDIMENTO DE PEQUENO PORTE 

Impacto ambiental esperado  

da categoria do  

empreendimento2 

 

 

 

Grau de resiliência1 

Alto Médio Baixo 

 

 

Área frágil 
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ambiental- 
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ordinário 
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potencial de 
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ambiental – 

Licenciamento 

ordinário 

Licenciamento 
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inexigibilidade de 

EIA 

 

 

Baixa resiliência 
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potencial de 

degradação 

ambiental – 

Licenciamento 

ordinário 

Licenciamento 

simplificado e 

inexigibilidade de 

EIA 

 

Licenciamento 

simplificado e 

inexigibilidade de 

EIA 

 

 

 

Média resiliência 

 

Licenciamento 

simplificado e 

inexigibilidade de 

EIA 

 

Licenciamento 

simplificado e 
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EIA 

 

Licenciamento 

simplificado e 
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Alta resiliência 
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EIA 
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simplificado e 
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EIA 
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simplificado e 

inexigibilidade de 

EIA 

 

Fonte: Anexo I do substitutivo ao Projeto de Lei nº 3729/04 e apensos 
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MATRIZ 2: EMPREENDIMENTO DE MÉDIO PORTE 

Impacto ambiental esperado  

da categoria do  

empreendimento2 
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Fonte: Anexo I do substitutivo ao Projeto de Lei nº 3729/04 e apensos 
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MATRIZ 3: EMPREENDIMENTO DE GRANDE PORTE 

Impacto ambiental esperado  

da categoria do  

empreendimento2 
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Fonte: Anexo I do substitutivo ao Projeto de Lei nº 3729/04 e apensos 

 

Notas: 

1. O grau de resiliência da área do empreendimento é definido pela autoridade licenciadora a 

partir de zoneamento ecológico-econômico aprovado mediante lei estadual com base em 

metodologia unificada estabelecida pelo órgão consultivo e deliberativo do Sisnama ou, na 

inexistência desse ato normativo, por decisão fundamentada da autoridade licenciadora, no 

início do processo de licenciamento ambiental, com base nos dados existentes no Sinima.  

2. O impacto ambiental esperado da categoria do empreendimento é o definido em resolução 

do órgão consultivo e deliberativo do Sisnama ou, na inexistência desse ato normativo, o 

estabelecido na qualificação do Potencial poluidor/Grau de utilização de recursos naturais 

(Pp/Gu) constante no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, incluído pela Lei 

nº 10.165, de 17 de dezembro de 2000. Nas obras de infraestrutura e outros empreendimentos 

não abrangidos por essa qualificação, deve haver decisão fundamentada da autoridade 

licenciadora nesse sentido, no início do processo de licenciamento ambiental.  


