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O licenciamento ambiental 

• Definição legal (art. 2º, I, LC 140/2011) 
– 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. 

• Fundamentos 
– Controle 

• Das atividades pelo Poder Público 
• Dos impactos ambientais por elas geradas 

– Identificação de fontes potenciais de poluição 
– Contribuição para a formação de políticas públicas mais 

eficazes 
• Limites de emissão e imissão 
• Ordenamento territorial (zoneamento) 



Fundamentos jurídicos 
Direito internacional ambiental 

• Declaração de Estocolmo, 1972 
– Pr. 17. Deve-se confiar às instituições nacionais 

competentes a tarefa de planejar, administrar ou 
controlar a utilização dos recursos ambientais dos 
Estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio 
ambiente. 

• Carta Mundial da Natureza, 1982 

• Declaração do Rio de Janeiro, 1992 

• Convenção de Helsinki, 1992 

• Convenção de NY, 1997 

 



Fundamentos jurídicos 
Direito brasileiro 

• Art. 9º, IV e art. 10, Lei 6.938/1981 

• Art. 170, par. ún. e art. 225, § 1º, IV, CF/1988 

• Art. 2º, res. 237/97/CONAMA 

• Art. 5º, lei n. 8.544/78 (Goiás) 
– A instalação, a construção ou ampliação, bem como a 

operação ou funcionamento das fontes de poluição 
que forem enumeradas no regulamento desta lei, 
ficam sujeitas à prévia autorização do órgão estadual 
de controle de poluição do meio ambiente, mediante 
licenças de instalação e de funcionamento. 



Competência para licenciar (pré-LC 140) 
alcance dos impactos, e não titularidade do bem ambiental 

• IBAMA 
– Supletivamente 
– Configuração de veículos, patrimônio genético, agrotóxicos 
– Interesse regional, nacional, transfronteiriço. 

• Estados 
– Prioritariamente e supletivamente 
– empreendimento: 

• Situado em mais de um município 
• Com impacto em mais de um município 
• Delegado pela União aos Estados ou ao DF 

– Unidades de conservação em domínio estadual ou distrital 
– Florestas e APP's 

• Municípios 
– Supletivamente (com Cons. ½ Ambiente) 



Competência para licenciar 
(regime atual) 

– União (art. 7º, XIV, LC 140/2011): 

• Empreendimentos localizados em APAs (tipologia...). 

• + tipologia comissão tripartite... 

– Estados/DF (art. 8º, XIV, LC 140/2011): 

• Competência residual. 

• Empreendimentos em UCs instituídas pelos Estados/DF. 

• Supressão de vegetação. 

– Municípios/DF (art. 9º, XIV, LC 140/2011): 

• Impacto local (tipologia definida pelos Conselhos Estaduais 
de meio ambiente). 

• Empreendimentos em UCs instituídas pelos Municípios. 



O “guichê único” 
Res. 237/97/CONAMA e LC 140/2011 

– Art. 7º Res. 237. Os empreendimentos e atividades 
serão licenciados em um único nível de competência 
(Federal, Estadual, Distrital, Municipal). 

– Art. 13 LC 140. Os empreendimentos e atividades são 
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um 
único ente federativo, em conformidade com as 
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei 
Complementar. 

• Possibilidade de manifestação não vinculante dos demais 
entes federativos. 

– Leme Machado (2014, p. 322): deve ser vinculante. 

• Supressão de vegetação decorrente de licenciamento é 
autorizada pelo órgão licenciador. 



O licenciamento supletivo 

• Casos em que ocorre (art. 15) 

– Inexistência de órgão ambiental capacitado* ou 
conselho de meio ambiente. 

– Desrespeito aos prazos máximos para licenciar. 

• Supletividade vinculada, e não discricionária. 

 

 Município  Estado/DF  União 

 
*com técnicos: a) próprios ou em consórcio; b) devidamente 
habilitados; c) em número compatível com a demanda. 



Prazos para licenciamento 
art. 14 LC 140 

• Observação pelo órgão competente para 
licenciar. 

• Em caso de inobservância dos prazos: 

– Não há silêncio positivo da Administração. 

– Ensejo à competência supletiva. 

 

É válido falar em prazo 

para o licenciamento ambiental? 

 



Atividades sujeitas ao licenciamento 

• “...empreendimentos e atividades [...] efetiva 
ou potencialmente poluidoras...” Art. 2º res. 
237/97/CONAMA. 

– Anexo 1, Resolução 237. 

– Atividades indicadas por normas federais, 
estaduais e municipais 

• Competência comum e supletiva. 

• Quid do “guichê único”? 

– Listagens positivas, listagens negativas 



Quem licencia? 

• Órgãos ambientais (U, E, DF, M) 
– Quid da imparcialidade quando a obra é pública? 

• Copa’14, Angra 3, Belo Monte, PAC, PAI, Viaduto T-63... 

– As obras de interesse do governo. 
• Leme Machado (2014, p. 332): necessidade de um 

órgão imparcial quando se tratar de obras públicas. 

– Os fatores de pressão 
• Econômico 

• Político 

• Social 

• Ambiental 



Características e prazos 

• Características: 

– Publicidade (informação) 

– Estudos técnicos devem ser realizados por equipe 
multidisciplinar (pode ser vinculada a 
empreendedor, cf. art. 11 res. 237) 

– Não pode haver fragmentação do licenciamento. 

• Prazos para análise dos pedidos de licença 

– 6 a 12 meses (art. 14 res. 237) 



Tipos de licenças 

• LP - prazo máx. 5 anos 

– Art 8º, I, Res. 237: aprova localização e concepção, 
atesta a viabilidade ambiental, fixa requisitos 
básicos e condicionantes p/ LI. 

– AIA/EPIA. 

• LI - prazo máx. 6 anos 

• LO – prazo máx. 10 anos (art. 18 res. 237) 



Fases do licenciamento 
(art. 10 Res 237/97) 

1. Definição dos documentos, projetos e estudos 
ambientais exigidos. 

2. Requerimento da licença ambiental (+ publicidade). 

3. Análise documental, vistorias técnicas. 

4. Pedido de esclarecimentos e complementos, uma só vez 
(art. 14, § 1º, LC 140/2011). 

5. AIA (pode ocorrer: audiência pública em EIA). 

6. Solicitação de esclarecimentos e complementos, qdo 
couber. 

7. Emissão de parecer técnico conclusivo e/ou parecer 
jurídico. 

8. Deferimento ou indeferimento do pedido de licença. 





Alteração, retirada das licenças (1) 

• Modificação de ato administrativo negocial 

– Durante o prazo da licença: condições mantidas 

– Na renovação da licença: possibilidade de 
exigências mais rígidas 

– Inexistindo licença: licença de operação corretiva 
ou retificadora (art. 34 dec. 4.340/2002) 

– Cláusula rebus pro ambiente (art. 225 CF) 



Alteração/retirada das licenças (2) 

• A licença não legitima dano ambiental 

– Responsabilidade por dano, mesmo sob 
licença 

• Em caso de dano/falso: 

– possível cancelamento da licença 

• Indenização em caso de suspensão ou 
cancelamento? 

 



Avaliação de impacto ambiental 

• AIA e EIA 

• O que é “impacto ambiental”? (art. 1º Res. 1/86) 

– qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 
e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as 
atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as 
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - 
a qualidade dos recursos ambientais. 



Avaliação de impacto ambiental 

• Fundamentos 

– Princípio de prevenção/precaução 

– Conhecer efeitos ambientais de obras/atividades 

– Mitigar efeitos negativos, potencializar benéficos 

– Verdadeira análise custo/benefício do 
empreendimento 

• Impactos ambientais, sociais, econômicos 



Fundamentos jurídicos 
Direito internacional ambiental 

• Convenção de Montego Bay, 1982 
• Carta Mundial da Natureza, 1982 

• Pr. 11. As atividades que possam ter um impacto sobre a natureza 
serão controladas e as melhores técnicas disponíveis, suscetíveis de 
mitigar os riscos ou outros efeitos danosos à natureza, serão 
empregados... 

• Protocolo de Madri (Tr. Antártida), 1991 
• Declaração do Rio de Janeiro, 1992 

• Pr. 17. Deverá ser empreendida a avaliação do impacto ambiental, 
enquanto instrumento nacional, de certas atividades susceptíveis de 
terem impacto significativo adverso no ambiente e que estejam 
sujeitas a uma decisão por parte de uma autoridade nacional 
competente. 

• Convenção de Espoo, 1991 
• Convenção de Helsinki, 1992 



Fundamentos jurídicos 
Direito brasileiro 

• Instrumento da PNMA: art. 9º, lei 6.938/81 

• Art. 2º, res. 1/86/CONAMA 

• Art. 225, § 1º, IV, CF/1988 

• Art. 2º, res. 237/97/CONAMA 

• Resolução 305/2002/CONAMA 

– EIA em matéria de OGM’s 



Atividades sujeitas ao EPIA 
(art. 2º Res 1/86) 

• Estradas de rodagem, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos 
químicos, aeroportos , oleodutos, gasodutos, mineriodutos, coleta e emissão de 
esgotos, linhas de transmissão de energia elétrica, obras hidráulicas (barragens , 
abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos 
d'água..., diques 

• Extração de combustível fóssil, de minério,  

• Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos 

• Usinas de geração de eletricidade  

• Complexo e unidades industriais e agro-industriais , distritos industriais e zonas 
estritamente industriais  

• Exploração de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 há 

• Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas de relevante interesse 
ambiental 

• Qualquer atividade que utilize + de 10 ton de carvão vegetal por dia. 



Características da AIA/EPIA (1) 

• Inserção em processo de licenciamento 
ambiental 
– Pode ou não ser exigido. 

– Listagem positiva, discricionariedade ambiental. 

• Publicidade 
– Segredo industrial, questões de interesse nacional. 

• Participação 
– Audiências públicas. 

• Equipe multidisciplinar 
– Pode ser dependente do empreendedor. 



Características da AIA/EPIA (2) 

• Custeio pelo empreendedor/proponente da 
obra/atividade. 
– Isenção do estudo? 

– Contraprova pelo órgão ambiental? 

• Programa de monitoramento da atividade. 

• Previsão dos ônus e benefícios ambientais e 
sociais da atividade/obra: 
– Consideração ampla de ambiente 

– Descrição do local, impactos socioambientais, 
medidas mitigadoras, previsão de riscos maiores, 
impactos e orçamento (obras federais – 1%). 



• Possibilidade de compensação ambiental – 
caso do SNUC (criação de unidade de proteção 
integral). 

– Art. 36 e § 1º da lei do SNUC: pós ADIN 3378-
6/2008: não há mínimo nem máximo ao 
pagamento de compensação ambiental. 

– Decreto 6.848/2009: compensação ambiental 
segundo o grau de impacto do empreendimento. 

• Compensação ≠ medida compensatória. 

Características da AIA/EPIA (3) 



Fases do EPIA 

• Proposição de projeto de obra/atividade. 

• Publicidade – fase de comentários. 

• Audiência pública – obrigatoriedade em alguns 
Estados – 45 dd. de prazo a partir RIMA p/ 
requerer. 

• Decisão final do poder licenciante. 

• Concessão de LP. 
– Posteriormente: LI e LO. 

• Uma vez licenciada: monitoramento da atividade. 



Quem pode participar do EPIA? 

• Todos – art. 225 CF/1988. 

• Pessoas físicas, jurídicas, de direito público ou 
privado. 

• Entes federativos possivelmente afetados. 

• Países possivelmente afetados. 

– Art. 4º, I e III, res. 237 



Res. 279/2001: O relatório ambiental 
simplificado (RAS) (1) 

 

• Usinas hidrelétricas e termelétricas 

• Sistemas de transmissão de energia elétrica 
– linhas de transmissão 

– Subestações 

• Usinas Eólicas 

• Outras fontes alternativas de energia 

• Todos os sistemas associados 

 



Res. 279/2001: O relatório ambiental 
simplificado (RAS) (2) 

• Conteúdo: estudos dos aspectos ambientais 
relacionados à: 

– localização, instalação, operação e ampliação 

– de atividade ou empreendimento 

– informações do diagnóstico ambiental regional 

• Caracterização e identificação de: 

– impactos ambientais 

– medidas de controle, de mitigação e de 
compensação. 

 



Res. 279/2001: O relatório ambiental 
simplificado (RAS) (3) 

• LI e LO em prazos de 60 dias 

• Ato discricionário, pedido de sociedade civil 
ou 50 ou mais pessoas: Reunião técnica 
informativa 

– Apresentação e discussão do RAS 

– Relatório de detalhamento de programas 
ambientais 

– Consulta e participação públicas garantidas 

 



O Estudo de Impacto Estratégico (EIE) 

• Planos e programas 

• O efeito multiplicador de pequenos impactos 

• Inexiste claramente na legislação pátria. 

– Manual de redação da Presidência da República – 
considerações ambientais de textos a serem 
sancionados pelo Presidente. 

– Comissões no Poder Legislativo, durante o 
processo legislativo – possibilidade de “EIE”. 



O EIA em nível internacional 
Convenção de Espoo (1991) (1) 

• Em vigor desde 1997. Objetivos: 

– Contribuir para a viabilidade do desenvolvimento 

– Controle de atividades ambientalmente impactantes 

– Impactos transfronteiriços 

– Informação e participação popular* 

– Prevenir, atenuar, controlar os impactos ambientais 
transfronteiriços 

• Vocação mundial 

– primeira emenda à Convenção 



(Informação, participação e acesso à justiça: a 
Convenção de Aarhus, 1998) 

• Educação ambiental; 
• Base de dados ambientais 

pública, completa, 
acessível e disponível; 

• Informar o público, no caso 
de ameaça à saúde e ao 
meio ambiente; 

• Comunicar imediatamente 
a população no caso de 
danos ambientais; 

• Relatório nacional sobre o 
estado do meio ambiente e 
as pressões que o 
ameaçam; 

• Difundir as normas 
ambientais; 

• Fomentar a divulgação de 
informações sobre 
atividades e produtos 
poluentes e seus efeitos 
ambientais. 



O EIA em nível internacional 
Convenção de Espoo (1991) (2) 

 

• Adoção de medidas apropriadas e efetivas para 

– prevenir, reduzir e controlar o impacto ambiental 
transfronteiriço prejudicial e de magnitude 
considerável 

• Como definir? 

• medidas apropriadas e efetivas 

• impacto de caráter prejudicial 

• impacto de magnitude considerável 

 



O EIA em nível internacional 
Convenção de Espoo (1991) (3) 

• Lista positiva de atividades 

• As partes devem se consultar mutuamente 

• Recomenda-se a celebração de acordos 
bilaterais específicos (art. 8º) 

• Observância do princípio de subsidiariedade 
(art. 2º, § 9º) 



O EIA em nível internacional 
Convenção de Espoo (1991) - Procedimento 

Projeto de 
obra/atividade 

Comunicação 
a Estado(s) 
afetado(s) 

Decisão por aplicar 
Espoo 

Realização de 
EPIA 

transfronteiriço 

Não se 
comunica 

ao(s) 
Estado(s) 

Informações/ 

negociações 

Aplicação ou 
não de Espoo – 

diferendo? 

Solução arbitral de 
diferendo 

Aplicação/não apl. 
Espoo 



O EIE em nível internacional 
Protocolo de Kiev (2003) 

• Texto em vigor desde 11.07.2010 
– No entanto, em nível comunitário – diretiva 2001/42 

• Estudo de impacto ambiental de planos e 
programas 
– prescritos por leis, regulamentos ou normas 

administrativas 

– objeto de processo de elaboração e/ou de adoção por 
autoridade 

– elaborados por autoridade para serem adotados pelo 
parlamento ou poder executivo. 



Que planos e programas? Art. 4º, § 2º 

– agricultura, silvicultura, pesca 

– energia, indústria (extração mineral) 

– transportes, desenvolvimento regional 

– gestão de: resíduos, água, telecomunicações 

– turismo, urbanismo e ordenamento territorial, 
afetação dos solos... 

 

Exceções: defesa nacional, proteção civil, 
financeiros, orçamentários. 



No Brasil 

• PL 261/2011: 

– Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a fim 
de dispor sobre a avaliação ambiental estratégica de 
políticas, planos e programas. 

– 14.06.2012: CCJ Câmara. 

– Modificar PNMA, inserindo arts. 12-A, 12-B e 12-C: 

• “Ficam os órgãos da administração pública  direta e indireta 
responsáveis pela formulação de políticas, planos ou 
programas  obrigados a realizar a avaliação ambiental 
estratégica dessas políticas, planos  ou programas”.  


