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Resumo
O licenciamento ambiental é um mecanismo de fundamental importância para governança ambiental e se
relaciona diretamentamente com a gestão de riscos e procedimentos de compensação e mitigação dos impactos
ambientais, além de envolver mecanismo de participação e transparência, visto que os impactos de grandes
empreendimentos podem afetar significativas parcelas da população, territórios, riquezas naturais e a sociedade
como um todo. Em maio de 2021, foi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 3.729/2004, que
ameaça importantes fundamentos de proteção ambiental, estabelecidos na Constituição Federal e na política
ambiental brasileira como um todo. Nesta nota técnica, apresentamos uma análise geral do PL, apresentando o
contexto e a complexidade do processo de licenciamento, abordando os aspectos mais críticos da flexibilização
da legislação ambiental, que estão inseridos no PL, avaliando possíveis consequências de tais iniciativas, além
de analisar especificamente os possíveis efeitos deste projeto de lei para o setor de extração mineral. O projeto
de lei seguiu para o Senado Federal, portanto, trata-se de uma importante ameaça à política ambiental brasileira,
em pleno trâmite, que demanda por esforços na disseminação de informações que contribuam com a promoção
de um amplo debate público, fundamental diante da importância das regras a serem afetadas. Em um contexto
em que os mecanismos de participação vêm sendo cerceados, é necessário defender os avanços construídos, a
participação e a transparência.

Contexto

O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos de proteção ambiental
estabelecido pela Política Nacional do Meio Ambiente, a partir da Lei 6.938/1981, e
tem a importante função de prevenir danos ambientais. Ele pode ocorrer na esfera
municipal, estadual ou federal, podendo envolver um Estudo de Impacto Ambiental
(EIA), acompanhado do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), realizado por uma
equipe multidisciplinar, contratada pelo empreendedor. O EIA-RIMA é exigido para
empreendimentos que a legislação classifica como “potencialmente” causadores de
significativa degradação ambiental.

1

SÉRIE DE TEXTOS - CIÊNCIA PÚBLICA

O Projeto de Lei (PL) 3.729, proposto em 2004

conflitos

socioambientais

por

e aprovado em 2021, na Câmara, ainda aguarda

mecanismos de participação social.

meio

de

os trâmites no Senado, onde tramita como PL
2.159/2021 sob a relatoria da Senadora Kátia
Abreu. Também denominado de Lei Geral de
Licenciamento Ambiental, o projeto flexibiliza
radicalmente as regras do licenciamento, ao
ponto de ser percebido pelos críticos como o
próprio fim do licenciamento ambiental. Em
um momento em que vivemos grandes desafios
mundiais na temática ambiental quando, cada
vez mais, todos os olhos se voltam para o
alcance da meta do Acordo de Paris (COP 26),
de limitar a elevação da temperatura global
abaixo de 2ºC, a fim de manter as condições de
vida na terra, nada mais adequado do que uma
governança ambiental que estabeleça critérios
rígidos em relação aos impactos ambientais
causados por atividades humanas. E o
licenciamento ambiental é um mecanismo
fundamental para regulamentar e minimizar os
impactos ambientais das atividades econômicas
e

se

configura

como

um

instrumento

multifuncional.

tem como prerrogativas: oferecer fundamento
técnico às decisões públicas relativas às
econômicas

socioambiental;

ocorrem disputas dos setores da sociedade
sobre a realização de empreendimentos ou de
determinada atividade. Esse aspecto tornou-se
particularmente complexo pois (i) os projetos
não são debatidos no momento de seu
planejamento, postergando essa participação
para o licenciamento; (ii) a complexidade
institucional pós-88 prevê a inclusão de
diversas instituições no procedimento, tais
como a Fundação nacional do Índio (Funai),
Ministério Público, Agências Reguladoras,
Tribunal de Contas da União, entre outras.
Atualmente, as decisões que autorizam a
localização, instalação, ampliação e operação
de

atividades

ou

empreendimento

potencialmente lesivas ao meio ambiente estão
sujeitas a esse instrumento, previsto na Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e na
Constituição Federal de 1988, regulamentados
pela Lei Complementar nº 140 e resoluções do

O processo de licenciamento ambiental (LA)

atividades

É no processo de LA em que, frequentemente,

estabelecer

com

impacto

condicionantes

ambientais, evitando ou minimizando impactos
negativos, e gestão ambiental contínua do
projeto; fomentar um espaço de gestão de

Conselho

Nacional

do

Meio

Ambiente

(Conama). A resolução 237/97 do Conama, traz
uma

lista

de,

no

atividades/empreendimentos

mínimo,
sujeitos

cem
ao

processo de LA, envolvendo setores da
mineração, madeira, indústria química e obras
civis. O EIA-RIMA, por sua vez, é exigido para
empreendimentos

de competência federal

(estabelecida em lei) e dezesseis tipos de
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atividades previstas em normativas do Conama,

empreendedor a chancela da própria iniciativa.

como ferrovias, portos e terminais de minério,

A partir de critérios bastante vagos, como não

barragens para fins hidrelétricos acima de

ser causador de “significativa” degradação ao

10MW, extração de combustíveis fósseis,

ambiente, permite que o licenciamento seja

dentre outras.

feito online, por meio de simples declaração do
empreendedor. O PL permite, ainda, que até

Por outro lado, PL 3.729/2004 dispensa a
agricultura, pecuária e silvicultura do LA, além
de mais treze tipos de atividades que geram
impacto ambiental, como obras de redes de
distribuição de energia e de manutenção e

mesmo um requerente que esteja em processo
de

Licenciamento

categoria

na

Ambiental

qual

se

Corretivo,

inserem

os

empreendimentos que estejam operando sem
licença ambiental, possa aderir à LAC.

melhoramento da infraestrutura em instalações
pré-existentes, como dragagens, por exemplo.

Essa nova proposição legislativa estabelece

O projeto de lei propõe, também, a Licença

normas gerais para o licenciamento de

Ambiental Única (LAU), Licença por Adesão e

atividades ou de empreendimentos que fazem a

Compromisso (LAC) e Licença de Operação

utilização

Corretiva (LOC).

ambientais,

ou

modificação
podendo

ser

dos

recursos

efetiva

ou

potencialmente poluidores, ou capazes, sob
Atualmente, o LA envolve (i) Licença Prévia,
que

atesta

a

viabilidade

ambiental

da

localização e concepção; (ii) Licença de
Instalação,

autorizando

a

instalação

do

empreendimento ou atividade, de acordo com

qualquer forma, de causar degradação dos
processos

ambientais

que

sustentam

o

equilíbrio ambiental ecológico, responsável
pela qualidade e proteção à vida das atuais e
futuras gerações.

os planos e as condicionantes; (iii) Licença de
Operação, que autoriza a operação da atividade

O projeto traz uma quantidade significativa de

ou empreendimento por tempo limitado e

novos problemas relacionados ao LA, agrava

depende de renovação, após verificação do

os atuais e parte de justificativas contraditórias

cumprimento das condicionantes. Nos casos

e incoerentes para sua adoção, além de

em que o PL 3.729/2004 estabelece a LAU, este

modificar dispositivos de marcos regulatórios

processo fica reduzido a uma etapa.

ambientais que integram a sustentação do
arcabouço jurídico brasileiro, tais como a Lei

A Licença por Adesão e Compromisso também
está

sendo

classificada

como

Nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), Lei
Nº 9.985/00 (Sistema Nacional de Unidades de

autolicenciamento, visto que deixa nas mãos do
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Conservação) e Lei Nº 7.661/88 (Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro).
Duarte, Dibo e Sanchéz (2017, p. 259)

1

revisaram mais de 131 artigos científicos sobre
o tema e, de forma geral, destacam que a
literatura sobre a Avaliação de Impacto
Ambiental no Brasil apresenta os seguintes
pontos negativos do processo: deficiências no
processo de LA, com a aprovação de projetos
com impactos adversos significativos; pressão
política sob alguns procedimentos; desconexão
entre o planejamento do projeto e as exigências
socioambientais;

frágil

consideração

dos

impactos sociais e à saúde; deficiências na
qualidade dos documentos e consequentes
diagnósticos do EIA e do RIMA. Como pontos
positivos, os autores ressaltam:

[...] o reconhecimento da boa estrutura da
legislação brasileira, relatos das contribuições da
AIA que evitam a aprovação de alguns projetos
considerados ambientalmente inaceitáveis, ênfase
na importância de se avançar na inclusão da
participação da sociedade nos processos
decisórios, e relatos de experiências bemsucedidas na etapa de acompanhamento.

Conforme conclusão dos autores, não há uma
maturidade nesse campo de estudos e, apesar de
muitas hipóteses e

conclusões sobre a

participação, ela está concentrada em estudos
de caso, não havendo, portanto, uma visão
sistêmica sobre a influência dos mecanismos de
participação no processo decisório da AIA.
Importante notar que apenas um artigo conclui
que o processo de AIA é excessivamente
demorado, atrasando o desenvolvimento da
infraestrutura do país (KAISER et al., 2013
apud DUARTE; DIBO; SANCHÉZ, 2017

Análise sobre o parecer do Relator

fundamental partir do princípio de que o meio

Deputado Neri Geller

ambiente ecológico precisa ser protegido em
primeiro lugar e não apoiar o enfraquecimento

É basilar que o objetivo principal do LA é

dos dispositivos de sua proteção, em face do

proteger, em primeiro lugar, o meio ambiente

ultrapassado

equilibrado do ponto de vista ecológico, em

“desenvolvimento

face das atividades e intervenções que

princípio que deve reger a discussão e

porventura podem modificá-lo, inviabilizando

formulação das leis ambientais e não o seu

a qualidade de vida das atuais e futuras

contrário. A proteção ambiental, promovida

gerações.

por uma lei, não pode ser, contraditoriamente,

argumento

em

econômico”.

favor
É

do
esse

colocada como sendo o motivo principal para o
Neste sentido, na formulação de leis ambientais

seu relaxamento.

ou que modificam as já existentes, é
1

DUARTE, C. G.; DIBO, A. P. A.; SÁNCHEZ, L. E.
O que diz a pesquisa acadêmica sobre avaliação de

impacto e licenciamento ambiental no Brasil. Ambiente
& Sociedade, n. 1, p. 34, 2017
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É contrariando este princípio que parte os

relacionadas à falta de concurso público e

argumentos

servidores

do

deputado

Neri

Geller,

nos

órgãos

ambientais

são

agropecuarista eleito pelo Partido Progressista

apresentadas. Um dos grandes problemas da

(PP) do Mato Grosso, nomeado Relator do

administração pública em todos os seus

Projeto de Lei Nº 3.729/2004. O seu texto é um

aspectos, não somente na esfera ambiental.

emaranhado de argumentos em favor do
chamado

“desenvolvimento

econômico”,

oriundos de 23 projetos de lei apensados ao
referido projeto, e apresentados à Câmara dos
Deputados a partir do ano de 2004 2 , que
modificam

a

legislação

ambiental.

A

proposição legislativa que originou o Projeto de
Lei Nº 3.729/2004 é de autoria do Deputado
Luciano Zica, que no ano da proposição
pertencia ao Partido dos Trabalhadores (PT).

No entanto, é importante salientar que existem
importantes pesquisas acadêmicas e relatórios
institucionais demonstrando que o grande
problema que afeta a celeridade dos processos
de licenciamento são a baixa qualidade e
ineficiência dos estudos ambientais realizados
para

elaboração

dos

EIA-RIMAs,

que

determina, além da celeridade e dinâmica do
trâmite processual, a eficiência do processo
decisório, no que diz respeito às licenças

Os argumentos apresentados pelo relator

emitidas

e

partem do princípio de que o LA é burocrático,

estabelecidas.

condicionantes

ambientais

barra a celeridade da implementação de
atividades econômicas que poderiam gerar
empregos,

sendo

“desenvolvimento

um

problema

econômico”

do

ao
país,

gerando insegurança jurídica. Não há, ao longo
do parecer, nenhuma citação sobre estudos
acadêmicos e levantamentos institucionais que
tratem dos fatores responsáveis pela suposta
“falta de celeridade” no processo de LA. Nem
mesmo questões de estrutura administrativa
2

GELLER, N. PARECER PROFERIDO EM
PLENÁRIO AO PL Nº 3.729/2004. Disponível
emhttps://infoleg-autenticidadeassinatura.camara.leg.br/CD212459983000. Acesso em
junho de 2021, 64 p.

Scherer (2011)

3

, em pesquisa acadêmica

investigando a qualidade dos EIA-RIMAs, com
relação aos aspectos da fauna em ambientes de
Mata Atlântica, em Santa Catarina, demonstra
como os relatórios de impactos ambientais
apresentados pelas empresas são de baixíssima
qualidade, em referência às informações
básicas solicitadas pelo órgão ambiental. Esta
pesquisa demonstra como essa baixa qualidade

3

SCHERER, M. Análise da qualidade técnica de estudos
de impacto ambiental em ambientes de Mata Atlântica de
Santa Catarina: abordagem faunística. Biotemas, v. 24,
n. 4, p. 171–181, 8 dez. 2011.

2

SÉRIE DE TEXTOS - CIÊNCIA PÚBLICA

dificulta a capacidade de decisão na concessão

impactos ambientais, que deveriam subsidiar

da licença, solicitando complementações nos

uma boa governança ambiental.

estudos, que atrasam o LA requerido pelo
próprio empreendedor, que é o responsável por
essas informações. Importante salientar que, no
Brasil, os estudos e relatórios para elaboração
do RIMA são de responsabilidade de quem
requer a licença e não da autoridade
licenciadora estatal.
Em estudo posterior, Veronez e Montaño
(2017)

4

identifica resultados semelhantes.

Estudando EIA-RIMAs de 2007 a 2013, no
Espírito Santo, considera que a baixa qualidade
dos

relatórios

de

impactos

ambientais

apresentados pelas empresas dificulta as
análises ambientais, impedindo a celeridade no
licenciamento e no processo decisório de
concessão da licença. Neste estudo, ressalta-se
que a baixa qualidade dos relatórios se mantém,

Almeida e Montaño (2017, p. 98)5, estudando o
licenciamento nos estados de Minas Gerais e
São Paulo chega à importante conclusão de
que:
[...] a presente análise dos sistemas de AIA e
licenciamento nos dois estados permitiu
compreender que grande parte da demora nos
processos foi causada pela baixa qualidade dos
estudos entregues ao órgão ambiental e à demora
no
encaminhamento
das
informações
complementares solicitadas.

Neste estudo, realizado em dois importantes
estados do sudeste industrial brasileiro, fica
evidenciado que, não só a baixa qualidade dos
estudos de avaliação ambiental de impactos
prolonga o processo de LA, mas também a
demora do empreendedor em apresentar as
informações solicitadas nos TRs dos quais eles
próprios participam.

mesmo quando os Termos de Referência (TR)
são discutidos em conjunto com o próprio

Em estudo sobre a efetividade da avaliação de

requerente do LA. Ou seja, mesmo quando os

impacto

empreendedores participam da elaboração do

licenciamento ambiental, também no Espírito

TR que irá subsidiar os estudos de seus próprios

Santo, Veronez (2018, p.13)6 chega à seguinte

empreendimentos, eles, muitas vezes, não

conclusão:

ambiental

nos

processos

de

apresentam estudos aprofundados sobre os
4

VERONEZ, F; MONTAÑO, M. Análise da qualidade
técnica dos estudos de impacto ambiental no estado do
Espírito Santo (2007-2013). Desenvolvimento e Meio
Ambiente, v. 43, 24 dez. 2017.
5
ALMEIDA, M. R. R.; MONTAÑO, M. A Efetividade
dos sistemas de avaliação de impacto ambiental nos

Estados de São Paulo e Minas Gerais. Ambiente &
Sociedade, v. XX, n. 2, p. 79–106, 2017.
6
VERONEZ, F. A. Efetividade da avaliação de
impacto ambiental de projetos no Estado do Espírito
Santo. 2018. 214 f. Tese (Doutorado) – Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo,
São Carlos, 2018.
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A qualidade dos EIA é apontada como fator que
contribui decisivamente para o tempo de
tramitação dos processos e custos relacionados à
necessidade de reanálise de documentos
complementares. Além disso, é importante
promover a valorização dos princípios e
fundamentos que orientam a AIA, com vistas a
corrigir uma perspectiva desfocada quanto à sua
prática e ao papel do órgão ambiental identificado
no discurso dos atores que integram o órgão de
meio ambiente, o que sugere um posicionamento
basicamente reativo no âmbito do processo
decisório.

às quais estarão submetidos no processo de
licenciamento. Por segurança jurídica entendese, de forma geral, a existência de regras claras
e conhecidas sobre as quais as ações dos
sujeitos são reguladas. A judicialização dos
conflitos e a segurança jurídica são citadas, no
Artigo 2º do referido projeto de lei, como um
dos fatores a ser combatido pela nova lei.

Não há, portanto, nenhuma menção no parecer
do Deputado Geller a dados e informações

Ao serem fundamentados, esses dois elementos

sobre quem são os principais responsáveis pela

são exemplificados com casos que denotariam

falta de celeridade e suposta burocracia no

a falta de segurança jurídica causada pela

licenciamento ambiental, ou seja, os relatórios

judicialização do LA. Contudo, observa-se que

de impactos ambientais realizados com base em

os casos trazidos são relativos ao uso da Ação

Termos de Referência que são, muitas vezes,

Civil Pública (ACP) em empreendimentos de

elaborados em conjunto com os próprios

grandes impactos ambientais, tais como a UHE

empresários requerentes.

de Belo Monte. Ocorre que a ACP é um dos
instrumentos previstos na Constituição e na

Além disso, a análise do texto do relator, o

Política Nacional de Meio Ambiente para a

Deputado Neri Geller, nos mostra as razões que

proteção ambiental, garantindo inclusive que o

fundamentam

mudança

próprio Estado seja confrontado caso não

presentes no PL. Dentre essas razões ganham

cumpra com a função de protetor do meio

destaque dois elementos relacionados entre si:

ambiente. Além disso, este é o instrumento de

o que o texto chama de “segurança jurídica” e

controle fundamental quando lidamos com

“judicialização dos conflitos”.

situações de graves violações de direitos

as

propostas

de

humanos e comunidades tradicionais.
A segurança jurídica é apontada como uma das
principais razões para a aprovação do PL.
Argumenta-se que a profusão de legislações
sobre

licenciamento

não

traz

aos

empreendedores a segurança acerca das regras

4
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Sobre os dispositivos do Projeto de

participação são meramente consultivas e não

Lei Nº 3.729/2004

apresentam

qualquer

poder

de

vetar

o

licenciamento. Tal aspecto é exemplificado no
Dentre os elementos problemáticos presentes

relatório, citando instrumentos tais como a OIT

no PL e que se constituem como uma das

169, onde a participação de comunidades

origens do grau de alta conflituosidade do

tradicionais não teria, nessa interpretação,

licenciamento de grandes obras, diz respeito à

direito a vetar um empreendimento.

participação

das

comunidades

afetadas.

Destacamos que o momento da participação
continua sendo tarde, tendo em vista que ocorre
quando o planejamento econômico estratégico
que prevê tal obra já foi realizado. Além disso,
o PL traz expresso o fundamento da
participação atrelada ao interesse público, que
é, sabidamente, o fundamento que tem sido
utilizado para a implementação das obras,
quando se chega a instrumentos judiciais tais
como a Suspensão de Segurança. Diz o texto:

Outro problema no texto do PL diz respeito às
condicionantes ambientais que passariam a
ficar restritas àquilo que se entende como nexo
causal com a obra. O problema é que a noção
de nexo causal diz respeito à situação onde o
dano já existe e não à situação na qual o
impacto é previsto como risco. Além disso, o
PL atrelado ao conhecimento técnico-científico
consagrado, não prevê situações comuns de
controvérsias científicas ou de dificuldades
técnicas para medir riscos e prever impactos.

O licenciamento ambiental deve prezar pela
participação pública, transparência, pela
preponderância do interesse público, pela
celeridade e economia processual, pela prevenção
do dano ambiental, pelo desenvolvimento
sustentável, pela análise dos impactos e, quando
couber, dos riscos ambientais (BRASIL, 20047).

Exemplo maior dessa limitação está no desastre
causado pelo rompimento da barragem de
Fundão, em Minas Gerais, que atingiu, além
das comunidades do entorno, todo o Rio Doce
e chegou ao mar.

O PL prevê a participação nas modalidades já
conhecidas: consulta pública, que no texto

Mais um elemento que precisa ser considerado

aparece

“remota”;

é a definição de “pequeno porte” ou de

audiência pública, presencial ou remota;

“pequeno impacto”, tendo em vista que está

reunião participativa. Todas as modalidades de

prevista a simplificação do licenciamento

7

providências. Câmara dos Deputados, 2004. Disponível
em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetra
mitacao?idProposicao=257161 Acesso em: 04 out. 2021.

como

exclusivamente

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Nº
3.729, de 08 de junho de 2004. Dispões sobre o
licenciamento ambiental, regulamenta o inciso IV do §
1º do art. 225 da Constituição Federal, e dá outras
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nesses casos. Acrescentando-se, ainda, que não

no Senado. Portanto, a versão do texto que

foram considerados os aspectos cumulativos

iremos analisar é a que foi aprovada e enviada

dos impactos ambientais. Ou seja, seria

ao Senado. Para melhor compreender a análise

necessário

o

dos problemas técnico-científicos que ele

empreendimento em si mas o território como

possui iremos apresentar um quadro síntese

um todo para perceber se pequenos e médios

para

empreendimentos podem, juntos, gerar grandes

problemáticos

impactos.

problemas de aplicação, caso seja aprovada. O

considerar

não

apenas

cada

capítulo,
e

com

comentários

os

artigos

sobre

os

capítulo I trata das disposições preliminares.
O Projeto de Lei Nº 3.729-D possui, ao todo, 61
artigos, 03 capítulos e 01 anexo, com capítulos
subdivididos em seções e parágrafos e foi
aprovado em votação de urgência de 1º Turno

Não há neste capítulo, como é comum em leis
regulatórias

de

questões

ambientais,

o

estabelecimento de princípios gerais que
norteiam a aplicação da lei.

na Câmara dos Deputados, estando atualmente
Capítulo I – Disposições preliminares
Artigo - Assunto tratado – (palavras
chaves do art.).
Celeridade e economia processual
Quando couber, dos riscos ambientais
Art. 1º, § 2º O licenciamento deve prezar
pela
participação
pública,
pela
transparência, pela preponderância do
interesse público, pela celeridade e
economia processual, pela prevenção do
dano ambiental, pelo desenvolvimento
sustentável, pela análise dos impactos e,
quando couber, dos riscos ambientais.

Licenciamento de mineração de grande
porte em lei específica
Art. 1º § 3º Para licenciamentos de
atividades ou empreendimentos minerários
de grande porte e/ou de alto risco,
prevalecerão às disposições do Conselho

Problemas apresentados.

Como demonstrado por muitos estudos realizados (algumas referências
acima) um fator preponderante para falta de celeridade no trâmite
processual é a baixa qualidade dos estudos de avaliação de impactos
ambientais. Não há levantamentos ou estudos demonstrando que essa falta
de celeridade ocorre pelos dispositivos da lei atual.

Os riscos ambientais devem ser um dos principais princípios do
licenciamento ambiental, pois intervenções na natureza sempre possuem
margens consideráveis de risco, dependendo da natureza da atividade
licenciada, vide rompimentos de barragens como a da Samarco e Vale.
Portanto, deve ser obrigatório e decisivo no licenciamento a avaliação dos
riscos ambientais mesmo que, a princípio, a partir dos parâmetros técnicos
utilizados, ele não se apresente em determinadas atividades, o risco
ambiental é um fator inerente ao processo de intervenção na natureza.
Retirar a mineração de grande porte do sistema de licenciamento geral
para uma lei específica é desconsiderar o fracasso que está sendo, no
Brasil, licenciar esta atividade de forma separada. Uma das principais
causas do rompimento de barragens de mineração no Brasil tem sido
justamente o licenciamento frouxo e menos rígido dessa atividade, como
tem demonstrado os inquéritos policiais de investigação das barragens
rompidas da Samarco e Vale.
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Nacional do Meio Ambiente (Conama) até
que seja promulgada em lei específica.
Primeira ordem

Não há definição na lei do que seja impacto de primeira ordem, nenhum
critério ou princípio geral para definir este tipo de conceito é apresentado.

Art. 3º inciso XI – impactos ambientais
diretos: impactos de primeira ordem
causados pela atividade ou pelo
empreendimento sujeito a licenciamento
ambiental;
Segunda ordem
Art. 3º inciso XII – impactos ambientais
indiretos: impactos de segunda ordem em
diante, derivados dos impactos diretos
causados pela atividade ou pelo
empreendimento sujeito ao licenciamento
ambiental;

Também não há, no artigo, nenhuma definição do que seja impacto de
segunda ordem, estando este colocado como um desdobramento do
impacto de primeira ordem. Essa questão é de suma importância porque a
definição do que é considerado um impacto ambiental na lei irá determinar
toda a natureza dinâmica de licenciamento.

Quadro 01 – Análise do Capítulo I - Disposições Preliminares (elaboração própria).
Capítulo II – Do Licenciamento Ambiental
Artigo - Assunto tratado – (palavras Problemas apresentados.
chaves do art.)
Licenças específicas
Art. 5º § 2º Sem prejuízo das disposições
desta Lei, tendo em vista a natureza, as
características e as peculiaridades da
atividade ou do empreendimento, podem ser
definidas licenças específicas por ato
normativo
dos
entes
federativos
competentes, de acordo com a Lei
Complementar nº 140, de 8 de dezembro de
2011.
Alteração no enquadramento de atividade
Art. 5º § 6º Alterações na operação da
atividade ou do empreendimento que não
incrementem o impacto ambiental negativo
avaliado nas etapas anteriores do
licenciamento ambiental, alterando seu
enquadramento,
independem
de
manifestação ou autorização da autoridade
licenciadora.

O artigo delega aos entes federativos a possibilidade de definir outros
tipos de licenças específicas de acordo com a natureza, características e
peculiaridades da atividade. O precedente é perigoso porque estimula uma
espécie de guerra interinstitucional de licenças por parte dos entes da
federação no sentido de atrair essas atividades com base numa espécie de
facilitação processual na emissão das licenças, ou seja, cada estado ou
município tentará atrair empresas com base num sistema de facilitação de
emissão de licenças.

As atividades econômicas e ambientais são por natureza dinâmicas, e
mudam com o tempo, inclusive o avanço das tecnologias de mitigação de
impactos. Se ocorrem alterações na operação de uma atividade ou
empreendimento, o órgão ambiental precisa avaliar, analisar e decidir,
sendo que tal questão não pode simplesmente ser da vontade do
empreendedor. A mudança de enquadramento de uma atividade é algo
que pode apresentar certa complexidade e isso precisa ser fiscalizado e
continuamente avaliado pelo órgão ambiental não podendo ser
independente de sua manifestação. Inclusive, quem define se há
incremento de impacto ambiental, negativo ou não, na atividade precisa
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ser o Estado, por meio de seus instrumentos, e não um simples ato
declaratório por parte do empreendedor.
Prorrogação automática de licença
Art. 7º Quando requerida a renovação da
licença, com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias da expiração de seu
prazo
de
validade,
ficará
este
automaticamente
prorrogado
até
a
manifestação definitiva da autoridade
licenciadora.
Renovação automática de licenças
Art. 7º § 4º A licença ambiental pode ser
renovada automaticamente, por igual
período, sem a necessidade da análise
prevista no § 2º deste artigo, a partir de
declaração do empreendedor em formulário
disponibilizado na internet que ateste o
atendimento simultâneo das seguintes
condições:

Sobre a dispensa de licenciamento de
estações de água e esgoto
Art. 8º inciso VII – sistemas e estações de
tratamento de água e de esgoto sanitário,
exigível neste último caso outorga de direito
de uso de recursos hídricos para o
lançamento do efluente tratado, o qual
deverá atender aos padrões de lançamento
de efluentes estabelecidos na legislação
vigente.
Dispensa de licença para usinas de triagem
de resíduos sólidos.
Art. 8º inciso X – usinas de triagem de
resíduos sólidos, mecanizadas ou não, cujos
resíduos devem ser encaminhados para
destinação final ambientalmente adequada,
nos termos da Lei Nº 12.305 de 2 de agosto
de 2010.

O artigo acaba criando a figura da renovação automática de licença até o
órgão se manifestar definitivamente após requerimento de renovação.
Ora, muitas vezes para um pedido de licença é necessário requerer
informações, estudos e avaliações sobre a atividade, pois a sociedade não
é estática, ela é mutável, ainda mais se tratando de questões
socioambientais. Acontece que, como demonstrado por estudos
acadêmicos, a demora em responder à solicitação de informações e novos
estudos, por parte dos empreendedores, é um importante fator para o
prolongamento do tempo necessário ao licenciamento.
Este artigo cria dispositivos para renovação automática de licenças, desde
que não haja mudança das características e o porte da atividade ou do
empreendimento. Acontece que, na maioria dos casos, um
empreendimento pode estar situado em uma área desabitada e não
modificar sua atividade no pedido de renovação, com impactos muito bem
conhecidos. Entretanto, a concessão da licença foi realizada em outros
tempos, quando a região era desabitada e mesmo que não haja mudança
da atividade é necessário novo processo de licenciamento uma vez que a
sociedade, quando houve a concessão da licença, era diferente do período
atual, muitas vezes com novas tecnologias que podem até baratear os
custos ambientais do mesmo empreendimento. Portanto, a renovação
automática prejudica não só o meio ambiente ecológico, mas o bolso do
próprio empreendedor.
O sistema de coleta e tratamento de esgoto e de água potável são inerentes
à qualidade de vida proporcionada pelo meio ambiente ecologicamente
equilibrado. São milhares de cidades e toneladas de esgoto lançados todos
os dias no ambiente natural no Brasil, a maioria responsável por crises
sanitárias e doenças que estabelecem problemas seríssimos de saúde
pública. Fica a pergunta, como uma atividade dessa não é licenciada
ambientalmente? A falta de licenciamento dessa atividade pode,
contraditoriamente, trazer problemas para o objetivo à qual foi criada, de
evitar crises hídricas e de abastecimento, que ocorrem na metrópole
paulista há anos.

As usinas de triagem de resíduos sólidos são elementos componentes de
todo o sistema de coleta e tratamento de lixo de nossas cidades, ainda que
localmente situadas. Não querer licenciar essa atividade é fechar o olho
para um dos principais problemas ambientais urbanos, que é o descarte de
resíduos sólidos nas grandes cidades. Em geral, são empreendimentos
complexos que necessitam de tecnologias avançadas de controle
ambiental porque elas próprias geram também os seus resíduos, como
chorume, odor, ruído, entre outros fatores com muitos impactos
ambientais. Ademais, quem faz a fiscalização para verificar se a usina está
encaminhando os resíduos para destinação final de forma ambientalmente
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adequada, conforme a lei, é o órgão ambiental no processo de
licenciamento. Como será verificada tal questão se essa atividade não for
licenciada?
Idem inciso anterior

Idem inciso anterior.

Art. 8º inciso XI – pátios, estruturas e
equipamentos para compostagem de
resíduos orgânicos, cujos resíduos devem
ser encaminhados para destinação final
ambientalmente adequada, nos termos da
Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
Idem inciso anterior

Idem inciso anterior

Art. 8º inciso XII – usinas de reciclagem de
resíduos da construção civil, cujos resíduos
devem ser encaminhados para destinação
final ambientalmente adequada, nos termos
da Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
Dispensa de licença para a pecuária
Art. 9º inciso II – pecuária extensiva e semiintensiva.

Dispensa licenciamento de propriedades de
pequeno porte
Art. 9º inciso III – pecuária intensiva de
pequeno porte, nos termos do § 1º do art. 4º
desta Lei.

O artigo apresenta um rol de atividades que não precisarão mais de
licenciamento, entre elas a pecuária extensiva e semi-intensiva. Coloca as
duas atividades, que possuem características e dinâmicas diferentes, de
forma oportunista, no grupo de dispensa de licenciamento. Existe uma
literatura bastante vasta sobre os impactos ambientais que essa atividade,
realizada sem manejo, provoca nos mais diferentes ambientes naturais 8.
Não há, em sã consciência, a menor possibilidade de se pensar o contrário,
como demonstram as pesquisas.
O inciso deste artigo dispensa de licenciamento os empreendimentos
pecuários de pequeno porte. Esse dispositivo poderá provocar profundas
transformações fundiárias no campo, visto que muitos latifundiários com
empreendimentos de grande porte poderão fragmentar suas propriedades
em vários CNPJs, a fim de transformá-las em pequeno porte para fugir do
licenciamento, sem, contudo, ocorrer mudança na concentração fundiária.

Desvirtuamento da utilidade pública
8 AZEVEDO,

A. A., e MONTEIRO, J. L. G. Análise dos Impactos Ambientais da Atividade Agropecuária no Cerrado e
suas inter-relações com os Recursos Hídricos na Região do Pantanal. Relatório de pesquisa. WWF Brasil, julho de 2006,
98 p. disponível em https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/?3000. Acesso em junho de 2021.
WÜST, C., TAGLIANI, N. CONCATO, A. C. A pecuária e sua influência impactante ao meio ambiente. Anais do VI
Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2015.
SAMBUICHI, R. H. R. (et. al.). A sustentabilidade ambiental da agropecuária brasileira: impactos, políticas públicas e
desafios. Texto para discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Brasília, Rio de Janeiro, outubro de
2012.
MOREIRA, J. P. P. C. (et. al.). A pecuária extensiva e os impactos ambientais na bacia do Rio Machado - Região
Amazônica. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, novembro
de 2009.
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Art. 9º § 7º São de utilidade pública as
barragens de pequeno porte, nos termos do
§ 1º do art. 4º desta Lei, para fins de
irrigação.

Prerrogativas
ambientais

para

condicionantes

Art. 13. O gerenciamento dos impactos e a
fixação de condicionantes das licenças
ambientais devem atender à seguinte ordem
de objetivos prioritários.

Dispensa de condicionantes
Art. 13, § 5º As condicionantes
estabelecidas no licenciamento ambiental
não podem obrigar o empreendedor a
manter ou a operar serviços de
responsabilidade do poder público.

Transformação do licenciamento em mero
ato administrativo
Art. 16. O licenciamento ambiental
independe da emissão da certidão de uso,
parcelamento e ocupação do solo urbano
emitida pelos municípios, bem como de
autorizações e outorgas de órgãos não
integrantes do Sisnama, sem prejuízo do
atendimento, pelo empreendedor, da
legislação aplicável a esses atos
administrativos.
Estabelecimento de metodologia
amostragem para licenciamento

de

Art. 21 § 3º As informações apresentadas
pelo empreendedor no RCE devem ser
conferidas e analisadas pela autoridade

O parágrafo deste artigo faz desvirtuamento grave do conceito de
utilidade pública, transferindo para o interesse público aquilo que é de uso
privado, realizado por proprietários rurais, ou seja, barragens de cursos
d’água. Segundo a Lei 9.433 (art. 1º), os cursos d’água são de domínio
público não podendo, neste sentido, haver apropriação privada deles.

As condicionantes foram criadas para possibilitar a instalação, o
funcionamento, a operação, a dinâmica, enfim, o licenciamento de um
grande grupo de atividades econômicas. Portanto, não foram idealizadas
para trazer problemas ao empreendedor, mas para diminuir prejuízos
sociais e econômicos de atividades mal elaboradas, que pesam no bolso
privado e público da sociedade. Neste sentido, o estabelecimento de
prerrogativas para o uso desse instrumento pode inviabilizar a existência
de muitas atividades econômicas que só seriam passíveis de
licenciamento com o uso de condicionantes. Assim sendo, a autoridade
licenciadora precisa ter autonomia discricionária para estabelecê-las
quando assim se fizer necessário.
A instalação de grandes empreendimentos pode multiplicar a demanda
por serviços públicos. Por exemplo, uma mega usina hidrelétrica,
instalada numa cidade de 15 mil habitantes, que recebe um contingente
de 20 mil trabalhadores, só no ato da construção, gera demandas para os
sistemas de saúde, educação e infraestrutura em uma proporção
impossível de ser absorvida pelas estruturas existentes. Não é justo que
estas despesas sejam absorvidas pela municipalidade e que a sociedade
pague pelo impacto ambiental e social causado pelas empresas
interessadas na construção, que beneficiará economicamente grandes
empresários e acionistas.
O LA de um empreendimento é um processo técnico-científico e deve ser
feito com base em estudos ambientais e informações pertinentes aos
impactos gerados por essa atividade. Transformá-lo em mero ato
administrativo, despossuído de documentos importantes sobre
parcelamento e uso do solo, a não manifestação de órgãos como o
INCRA, FUNAI, entre outros (não integrantes do SISNAMA), por
exemplo, traz prejuízos incomensuráveis ao próprio processo, uma vez
que decisões importantes serão tomadas sem essas informações,
respondendo por omissão e negligência que prejudicam a própria
atividade licenciada.

O LA, além de ser processo técnico científico realizado pelos órgão
ambientais, deve ser considerado como ato discricionário, ou seja, é o
técnico ou corpo de técnicos dos órgãos ambientais, de forma
multidisciplinar, quem deve estabelecer as melhores metodologias de
avaliação de impactos conforme as especificidades das regiões e
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licenciadora por amostragem, incluída a
realização de vistorias, estas também por
amostragem, devendo disponibilizar os
resultados no subsistema de informações
previsto no art. 31 desta Lei.

atividades licenciadas. A lei não deve engessar a forma como,
discricionariamente, os técnicos devem trabalhar.

Extinção de pena para criminoso ambiental

Este parágrafo do artigo é muito grave, visto que propõe extinguir pena
de criminosos ambientais, que destroem o patrimônio social e ambiental
sem solicitar licenciamento ambiental, conforme art. 60 da Lei 9.605/98.
A LOC deve ser usada para corrigir atividades que foram implantadas em
épocas onde não se havia licenciamento ambiental das atividades no
período pré-1981, e não para inocentar cidadãos, grupos e organizações
criminosas que atuam sobre o meio ambiente.

Art. 22 § 5º Quando solicitada a LOC
espontaneamente, o cumprimento de todas
as exigências necessárias à sua expedição
extinguirá a punibilidade do crime previsto
no art. 60 da Lei Nº 9.605/98, e ficarão
suspensos, durante a vigência do termo de
compromisso referido nos §§ 2º e 3º deste
artigo, eventuais processos, cumprimentos
de pena e prazos prescricionais (grifo
nosso).
Responsabilidade pela informação
Art. 24 § 7º O empreendedor pode indicar a
fonte da informação à autoridade
licenciadora quando a informação estiver
disponibilizada em base de dados oficiais.
Dispensa de estudos em empreendimentos
localizados na mesma área
Art. 28. No caso de atividades ou de
empreendimentos localizados na mesma
área de estudo, a autoridade licenciadora
pode aceitar estudo ambiental para o
conjunto e dispensar a elaboração de
estudos específicos para cada atividade ou
empreendimento, sem prejuízo das medidas
de participação previstas na Seção VI deste
capítulo.
Aproveitamento de diagnóstico
Art. 29. Independentemente da titularidade
de atividade ou de empreendimento sujeito
a licenciamento ambiental, no caso de
implantação na área de estudo de outro já
licenciado, pode ser aproveitado o
diagnóstico constante do estudo ambiental
anterior, desde que adequado à realidade da

Toda informação apresentada para ser avaliada pelo órgão ambiental deve
ser de responsabilidade do empreendedor. Não é função dos órgãos
ambientais fazer o levantamento das informações necessárias para
licenciar atividades dos empreendedores.

Embora as tipologias de atividades a serem licenciadas sejam
estabelecidas por grupos, a natureza, nos seus aspectos físicos, bióticos e
sociais não é homogênea e possui ampla variação. Mesmo que as
atividades sejam agrupadas, existem motivos técnicos que justificam a
necessidade de estudos ambientais para cada uma delas. Deve-se
considerar, também, que os impactos, ainda que conhecidos, possuem
dinâmica cumulativa, ou seja, poucos impactos com grande quantidade de
ocorrências podem ser tão nocivos
quanto o impacto de um
megaempreendimento, mas em ocasião única. Portanto, é necessário que
os estudos sejam sempre reavaliados e apresentados quando se fizerem
necessários para a tomada de decisão.

Os estudos ambientais de impacto são sempre relativos à pertinência do
empreendimento e não ao grupo de atividades a qual pertence aquele
empreendimento. Portanto, informações sobre impactos de um
empreendimento é particularmente associada a ele, não devendo ser
aproveitada para outro, simplesmente porque o foco do licenciamento não
é a atividade em si, mas o empreendimento. Desta forma, a análise sendo
particular a um determinado requerimento será especialmente focada nele
e de acordo com os seus objetivos.
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nova atividade ou empreendimento e
resguardado o sigilo das informações
previsto em lei.
Sobre as formas de participação pública
Art. 35. O licenciamento ambiental será
aberto à participação pública, a qual pode
ocorrer nas seguintes modalidades:
I – consulta pública;
II – tomada de subsídios técnicos;
III – reunião participativa;
IV – audiência pública.
Sobre a importância da consulta pública
Art., 37. § 1º A consulta pública não
suspende prazos no processo e ocorre
concomitantemente ao tempo previsto para
manifestação da autoridade licenciadora,
devendo durar, no mínimo, 15 (quinze) dias
e, no máximo, 60 (sessenta) dias.
Participação de outros órgãos
Art. 39. Observadas as premissas
estabelecidas no art. 38 desta Lei, a
autoridade licenciadora encaminhará o TR
para manifestação da respectiva autoridade
envolvida nas seguintes situações: (...).

A participação pública no processo de LA, no Brasil, sempre foi
consultiva, objetivando dar caráter de legitimidade social ao processo.
Mais uma vez, a lei é modificada e este instrumento enganoso é mantido.
Para garantir uma verdadeira participação, esta deve ser deliberativa e
com poder, inclusive, de veto por parte das populações diretamente
atingidas por empreendimentos que ocasionam impactos sobre os seus
modos de vida, desde que de forma organizada.

Este parágrafo é a maior evidência de que a consulta pública está sendo
proposta como um instrumento formal, esvaziado de suas funções
participativas, para dar suposta legitimidade social ao processo. Se nem
os prazos puderem ser suspensos, qual a função da consulta pública?

Este artigo estabelece premissas básicas para participação de outros
órgãos no processo de licenciamento, inclusive com prerrogativas e
critérios baseados em distância por km (anexo à Lei) do empreendimento
licenciado. Este tipo de premissa permitirá que não se leve em
consideração as comunidades, mesmo as tradicionais, como ribeirinhos e
pescadores, que retiram o sustento de um rio, e podem ser impactados por
barragens ou usinas instaladas a quilômetros de distância do
empreendimento, em distância acima do estabelecido pelo anexo da Lei.
Não faltam exemplos graves, no Brasil, que justifiquem a precaução.

Quadro 02 – Análise do Capítulo II – Do Licenciamento Ambiental (elaboração própria).
Capítulo III – Disposições finais.
Artigo - Assunto tratado – (palavras
chaves do art.).
Dispensa de autorização de estudos e
levantamentos
em
Unidades
de
Conservação
Art. 49. Quando exigidos pelo órgão
licenciador, os estudos técnicos de atividade
ou de empreendimento, relativos ao
planejamento setorial que envolve a
pesquisa, e os demais estudos técnicos e

Problemas apresentados.

Este artigo possibilita dispensar a autorização prévia para estudos e
levantamentos de impactos ambientais em Unidades de Conservação de
todas as categorias. Acontece que algumas Unidades possuem tamanha
sensibilidade ambiental com ecossistemas tão complexos que a simples
presença humana para levantamento de dados pode ocasionar impactos,
prejudicando aspectos da fauna e flora. Abre-se, desta forma, brechas
para que, mesmo nos espaços territoriais especialmente protegidos possa
haver interferências humanas, muitas vezes injustificadas, para chancelar
a instalação desses empreendimentos.
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ambientais aplicáveis, podem ser realizados
em quaisquer categorias de unidades de
conservação, previstas na Lei nº 9.985, de
18 de julho de 2000.
Publicidade de empresas licenciadas e de
práticas a elas correlatas
Art. 56. As autoridades licenciadoras
elaborarão relatórios que contenham
avaliação dos impactos prevenidos,
minimizados e compensados, das boas
práticas observadas e dos benefícios
ambientais decorrentes dos processos de
licenciamento ambiental, com base no
desempenho ambiental das atividades e dos
empreendimentos licenciados.
Mudança no parágrafo da lei de proteção
(SNUC) das Unidades de Conservação
Art. 58 § 3º Quando o empreendimento
afetar unidade de conservação específica ou
sua zona de amortecimento, a unidade
afetada, mesmo que não pertencente ao
Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma
das beneficiárias da compensação definida
neste artigo.
Revogação de artigo de proteção aos
ecossistemas da orla costeira
Art. 60. Ficam revogados o parágrafo único
do art. 67 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, e o § 2º do art. 6º da Lei nº 7.661,
de 16 de maio de 1988.

O artigo cria uma espécie de ranqueamento de atividades e práticas
geridas pelas empresas, obrigando o Estado a fazer uso de sua estrutura
estatal para dar publicidade a práticas privadas. Não é função do Estado
dar publicidade às empresas privadas, ainda que elas tenham seguido a
lei, o que é uma obrigação. Neste contexto, é possível imaginar uma lista
publicada pelo Estado, de caráter oficial, sobre programas geridos por
empresas que cometeram crimes, como a Vale e Samarco, mas que
podem estar em dia com as obrigações consideradas necessárias.

Esse parágrafo faz uma mudança profunda no parágrafo 3º do artigo 36
da Lei 9.985/00, que estabelece a condição de que o empreendimento só
receberá licença caso seja autorizado pela autoridade responsável pela
Unidade de Conservação afetada diretamente ou em sua Zona de
Amortecimento. O texto retira a condição de autorização emitida pela
autoridade que faz a gestão para concessão da licença.

O § 2º do art. 6º da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988 estabelece a
necessidade de estudo de impacto ambiental e RIMA para
empreendimentos que ocasionam o parcelamento e remembramento do
solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades,
com alterações das características naturais da Zona Costeira. Portanto,
revogando este artigo não será mais necessário elaborar estudos de
impactos ambientais em empreendimentos que visam interferir nestes
ambientes, deixando a zona costeira à mercê de ocupações irregulares
realizadas há séculos no Brasil.

Quadro 03 – Análise do Capítulo III – Disposições finais (elaboração própria).
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Possíveis efeitos do PL para o

Sobre a exclusão das atividades de extração

licenciamento de atividades do setor

mineral, em seu artigo 1º, o PL define que para
o licenciamento de projetos de grande porte

de extração mineral

e/ou de alto risco “prevalecerão as disposições

Para além das questões descritas nos quadros

do Conselho Nacional do Meio Ambiente

acima, ao longo dessa seção debatemos alguns

(Conama) até que seja promulgada lei

aspectos específicos relativos ao setor mineral.

específica”. Com relação a este artigo, deve-se

Consideramos esse destaque necessário, não

ter em mente que a definição do que viriam a

apenas pela crescente participação deste setor

ser projetos de grande porte não é consensuado

nos conflitos ambientais que ocorrem no país,

na legislação, variando de estado para estado.

como também pelo tratamento diferenciado

Sobre a classificação de risco, essa é uma

que a mineração recebeu no texto do PL. O que

definição pouco utilizada em relação à extração

buscamos explicitar é que, mesmo com a

mineral e, ao que parece, o PL toma por base a

exclusão das atividades ou empreendimentos

Portaria MMA/Ibama 2.231/2020. Partindo

minerários de grande porte e/ou de alto risco do

dessa hipótese, existe o risco de uma alteração

escopo do PL, há uma série de modificações

discricionária de tal Portaria que poderia alterar

processuais

efeitos

quais projetos estariam ou não incluídos no

significativos no licenciamento de projetos do

escopo do PL, sendo passíveis de maior

setor. De forma breve, mencionaremos aqui

flexibilização.

que

poderão

ter

aspectos ligados às alternativas existentes para
alteração do licenciamento das atividades
minerárias para além do PL, da construção de
minerodutos,

do

tratamento

especial

a

atividades de controle de emergência e do
licenciamento

de

atividades

em

Terras

Indígenas9.

Um outro ponto relativo a essa questão diz
respeito à possibilidade de alteração das
normas de licenciamento pelo Conama. Nesse
sentido, é importante levar em consideração
que,

em

maio

de

2019,

houve

uma

reestruturação deste Conselho, que passou de
96 para 22 integrantes. Na atual composição do
Conama, o governo federal conta com oito
assentos, além da presidência e da secretaria

9

Para uma discussão mais aprofundada sobre a relação
entre o PL 3729/2004 e o setor mineral, sugerimos a
leitura de MILANEZ, B.; MAGNO, L.;

WANDERLEY, L. J. O Projeto de Lei Geral do
Licenciamento (PL 3.729/2004) e seus efeitos para o
setor mineral. Versos - Textos para Discussão
PoEMAS, v. 5, n. 1, p. 1-32. 2021.
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executiva, sendo as demais ocupadas por

utilizadas para a continuidade da instalação do

governos

entidades

trecho subsequente. A inclusão de minerodutos

ambientalistas (4), governos municipais (2),

neste grupo, porém, se mostra como uma

entidades empresariais

(2), e Ministério

distorção deste raciocínio, uma vez que a

Público Federal (1), não tendo este último

operação do mineroduto em nada contribui para

direito a voto. Portanto, o governo federal, em

sua instalação. Portanto, a flexibilização para

coalizão com as entidades empresariais, não

minerodutos

encontraria muita dificuldade para aprovar

simplificação do processo de licenciamento

alterações normativas que fossem do seu

sem a devida garantia de viabilidade ambiental.

estaduais

(5),

parece

ser

apenas

uma

interesse, por exemplo, no processo de
Uma segunda proposta do PL com forte relação

licenciamento de atividades de mineração.

com a mineração está relacionada à não
Para além da questão da extração em si, uma

necessidade de licenciamento ambiental de

alteração proposta pelo PL que poderá ter

atividades de emergência. No que se refere a

impacto direto para o setor mineral diz respeito

atividades de extração mineral e situações de

ao

para

emergência, este artigo gera preocupações

minerodutos. Em seu art. 5º do PL define que

sobre a falta de transparência na avaliação do

“empreendimento lineares” poderão obter o

risco de rompimento de barragens de rejeito de

início da operação logo após o término da

mineração e das medidas preventivas e

instalação, por meio da facilitação de um

corretivas tomadas.

licenciamento

licenciamento

diferenciado

bifásico

LI/LO.

Os

empreendimentos lineares incluiriam ferrovias,
rodovias, linhas de transmissão, oleodutos,

Estudos

têm

demonstrado

a

limitada

capacidade técnica e política da ANM em
regular, de fato, a atuação das empresas

minerodutos, entre outros.

mineradoras, particularmente na gestão da
O

tratamento

diferenciado

aos

segurança das barragens de rejeito (ABU-EL

“empreendimentos lineares” em parte tem uma
associação à sua arquitetura extensiva e
natureza construtiva. Essa distinção pode ser
explicada, por exemplo, pelo licenciamento de
rodovias e ferrovias, uma vez que concluído um
trecho dessas obras, elas passariam a ser

2
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HAJ, 2020) 10 . Dessa forma, elas têm tido a

texto parece adotar a mesma premissa do PL

liberdade, com pouca ou nenhuma avaliação

191/2020 que se propõe a regulamentar a

independente, de definir as áreas impactadas, o

mineração em TIs. Em ambos os textos, o que

nível de risco e as medidas corretivas para tais

se verifica é a predisposição a ignorar a

situações. Por exemplo, a partir de 2019

existência

identificaram-se

no

regulamentação. Dentre as 724 TIs listadas

de

pelo ISA (2021)12, ainda existem 237 (33%) em

instabilidade, em cidades como Itatiaiuçu,

processo de regularização. Assim, pela lentidão

Barão de Cocais, Nova Lima, Itabirito, entre

burocrática do processo de regularização, ou

outras. Essa identificação e a decisão de

pela explícita violação desse direito pelo Poder

medidas

sob

Executivo, essas propostas arbitrariamente

responsabilidade das empresas mineradoras,

excluiriam um terço das TIs existentes no

sem consulta às comunidades envolvidas, ou

Brasil dos sistemas de proteção ambiental.

Quadrilátero

várias

Ferrífero

barragens
em

corretivas

situação

ficaram

de

TIs

em

processo

de

mesmo uma avaliação criteriosa e participativa
pelos órgãos de licenciamento das medidas

Portanto, a partir da análise apresentada,
existem diferentes questões a serem debatidas

corretivas (LASCHEFSKI, 2020)11.

no escopo do PL em relação à mineração. Não
Por fim, cabe ainda mencionar como o PL trata

apenas a exclusão de tais atividades de uma

a questão do licenciamento ambiental em

norma mais flexível é problemática, como

Terras Indígenas. Em seu Art. 40, o PL arbitra

ainda o licenciamento de atividades que vão

que a manifestação de atividades envolvidas

além da extração mineral (como logística e

(no caso de Povos Indígenas, a Funai), somente

obras de emergência) precisam ser melhor

ocorrerá quando na Área de Influência Direta

debatidas.

(AID)

existir

demarcação

terras

indígenas

homologada.

com

Embora

a

esse

tratamento se aplique a qualquer setor, ele se
aproxima do debate sobre mineração, pois o
10

ABU-EL-HAJ, G. F. Aplicação de regulação
responsiva e redes de governança na regulação da
segurança de barragens de rejeitos de mineração no
Brasil. Revista de Direito Setorial e Regulatório, v. 6,
n. 1, p, 68-98. 2020.
11
LASCHEFSKI, K. A. Rompimento de barragens em
Mariana e Brumadinho (MG): Desastres como meio de

acumulação por despossessão. Ambientes: Revista de
Geografia e Ecologia Política, v. 2, n. 1, p. 98-143.
2020.
12
ISA. Terras Indígenas no Brasil. Instituto
Socioambiental. Acessado em: 06 Jun 2021, Disponível
em: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/brasil. 2021.
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Os problemas técnicos científicos de aplicação

Conclusões

desta

lei,

caso

seja

aprovada,

estão

O Projeto de Lei Nº 3.729-D é um texto do ano

representados na forma de comentários em

de 2004 apensado com outros 23 projetos que

quadros sínteses para cada capítulo. No geral, a

visam a alteração de dispositivos de diversas

lei isenta de licenciamento atividades que

leis ambientais integrantes de todo o sistema

causam significativos impactos ambientais,

jurídico ambiental. Contrariamente ao que tem

extingue pena para criminosos e organizações

sido propagado, este projeto de lei não trata

criminosas e incentiva processos de degradação

somente de licenciamento ambiental. Ele

ecológica,

aproveita da amplitude que envolve o tema do

atualmente são consideradas como ilegais pela

processo de licenciamento para modificar

Lei Nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

legalizando

atividades

que

outras leis de proteção ambiental, ocasionando
relaxamento
SISNAMA

da

estrutura

(Sistema

do

Ao longo do texto é possível observar o

Meio

interesse do relator em modificar o processo de

jurídica

Nacional

de

licenciamento

Ambiente).

ambiental

geral

do

país

conforme a conveniência do setor a qual ele
A Lei Nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais),

representa o chamado agronegócio que,

Lei Nº 9.985/00 (Sistema Nacional de

conforme

Unidades de Conservação) e Lei Nº 7.661/88

provoca significativos problemas de perda de

(Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro)

recursos hídricos, biodiversidade e de erosão

são modificadas em artigos que possuem o

do solo na Amazônia e, principalmente, no

objetivo de estabelecer proteção a diversos

Cerrado e Pantanal.

pesquisas

acadêmicas

citadas,

aspectos do meio ambiente ecológico, em
A isenção de LA para sistemas de coleta e

assuntos de amplo interesse público.

tratamento de esgoto e produção de água
No parecer do relator há omissão de pesquisas

potável trará consequências no longo prazo,

e relatórios institucionais que demonstram de

vez que estes sistemas urbanos no Brasil

forma bem fundamentada os verdadeiros

despejam todos os anos milhares de toneladas

culpados

de

de esgoto nos ambientes naturais. A falta de

celeridade, burocracia e insegurança jurídica,

licenciamento para propriedades agrícolas de

apresentados pelo relator como motivos e

pecuária intensiva e semi-intensiva de pequeno

justificativas para aprovação da lei.

porte provocará mudanças no campo brasileiro

pelos

problemas

de

falta
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com fragmentação de grandes propriedades
sem, contudo, modificar a concentração
fundiária, problema ambiental e social histórico
muito caro ao nosso país.
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Pós-graduação em Ciências Sociais da UFES. O tema central de trabalho é a ação coletiva desempenhada por
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política. Fazem parte do Organon o GETPol - Grupo de Estudos em Teoria Política contemporânea, o Mapa das
Mobilizações e o Observatório Conflitos Sociais e Sistema de Justiça.
Universidade e conhecimento
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