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Por que o licenciamento ambiental? 

• É considerado um dos principais fatores de atraso e aumento de custos de obras de infraestrutura 
• Situação tem se estendido há anos, polarizando o debate 

 Setor produtivo e pesquisadores (área econômica) 
 Banco Mundial (2008) - setor hidrelétrico: licenciamento é um grande obstáculo a expansão da 

oferta de energia (previsibilidade e prazos) 
 SAE/PR (2009): demora injustificada, exigências burocráticas excessivas, decisões pouco 

fundamentadas, contaminação ideológica 
 CNI (2014): altos custos, demora e excesso de burocracia para emissão das licenças, 

imprevisibilidade do processo 
 

 Instituições e pesquisadores (área ambiental) 
 Licenciamento é um importante instrumento para o desenvolvimento sustentável, que busca 

conciliar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do patrimônio ambiental 
brasileiro  

 Principal instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981)  
 É, de fato, preciso aperfeiçoá-lo 
 

• Diversos projetos de Lei no Congresso Nacional no sentido de “simplifica-lo”, torna-lo “mais 
rápido” 

 



Perguntas norteadoras 

Como e por que o licenciamento ambiental 
interfere na execução do investimento público 
e privado em infraestrutura? 
Quais as alternativas para aperfeiçoá-lo no 

Brasil? 
Nos seis estudos de caso abordados no 

projeto, houve atrasos e aumentos de custos, 
cuja causa fundamental pode ser atribuída ao 
licenciamento ambiental? Por que? 

 
 
 

 



Métodos 

• Análise da literatura nacional sobre licenciamento 
 
• Análise de práticas internacionais (EUA, Canadá, México e Índia) 

 
• Seis estudos de casos (análise documental, ida a campo, entrevistas) 
 
 

 
 

UTE Candiota (fase III) Ferrovia Transnordestina 
 

UHE Teles Pires 
 

Metrô de Salvador 
 

BRT saída sul DF 
 

BR-163 norte de Mato Grosso 
– Santarém (PA) 



Práticas internacionais 

 

• Países desenvolvidos (Estados Unidos, Canadá) 
 Há diversas instâncias de consulta pública  
 Um planejamento eficiente relativo ao licenciamento, seus objetivos e metas 
 Retroalimentação do sistema visando o aprimoramento da forma de aplicação do instrumento, e, 

por consequência, melhoria da gestão ambiental e da gestão pública, por consequência 
 Exigência do Estudo de Impacto ou Avaliação de Impacto Ambiental - preliminar à realização de 

empreendimentos públicos ou privados que possam causar impacto ambiental 
 

• Países em desenvolvimento (Índia e México) 
 Tendem a discutir muito mais aspectos sociais no âmbito das avaliações de impacto do que os 

países desenvolvidos 
 Principal causa: existência de poucos canais de acesso, de diversos segmentos sociais, ao poder 

público para demandar o atendimento de necessidades básicas (saneamento, escolas, entre 
outras), e o LA abre um canal de diálogo que passa a ser utilizado  

 
 



Principais conclusões 

• Licenciamento ambiental não foi fator crítico para atrasos nas obras, nos seis 
projetos avaliados 

– Definição de condicionantes claras e objetivas; IBAMA mais bem estruturado 
tecnicamente; coordenação e articulação da SEPAC; expertise na execução de 
projetos semelhantes; padrões ambientais bem definidos (p.e., emissões de 
poluentes em Candiota); existência de pessoa ou grupo dedicado à articulação 
interinstitucional 

 
• Causas dos atrasos identificados 

– Ausência de projeto prévio de engenharia; atraso na realização dos estudos prévios; 
custos subestimados;  

– Sistema com baixa capacidade de coordenação geral (dificuldades de coordenação 
entre entes federativos e entre órgãos envolvidos nos projetos) 

 



Principais conclusões (...) 

• Licenciador sobrecarregado com questões e demandas que 
não são, necessariamente, de sua responsabilidade 
(ausência de políticas públicas de Estado) 

• Audiências públicas com baixa capacidade de informação e 
resolução dos problemas, realizada em uma fase em que 
conflitos já foram instaurados 

• Licenciador com baixa capacidade de acompanhamento dos 
projetos após a emissão da LO 
 



Principais sugestões gerais 

• Avaliações de impacto devem ser feitas antes que sejam 
tomadas decisões sobre a construção de infraestrutura, com 
participação social, e impactos devem ser, necessariamente, 
ser avaliados vis-à-vis aos benefícios do projeto, a fim de se 
tomar uma decisão racional 

• O licenciamento deve fazer parte do processo de 
planejamento de projetos e da discussão da agenda territorial, 
com participação social 

• Não se trata, necessariamente, de evitar projetos mas, sim, 
evitar impactos negativos 



• As questões sociais devem ser tratadas pelos seu respectivos agentes, ficando o 
licenciador ambiental responsável, apenas, pelos aspectos de meio físico, 
biológico, etc. 

• A Política Nacional de Meio Ambiente deve ser avaliada em relação ao seu 
objetivo e por meio de resultado, baseados na percepção dos setores 
envolvidos e em evidências (estudos técnico-científicos). O que se espera do 
meio ambiente? 

• Necessário que haja integração do Licenciamento Ambiental com outros 
instrumentos da PNMA (Zoneamento, Padrões de Qualidade Ambiental).  

• O MMA precisa assumir mais o papel de coordenação geral e ser o 
protagonista da agenda ambiental dentro e fora do SISNAMA (mediando 
conflitos entre entes federativos, propondo alterações no marco 
regulatório ao Congresso Nacional) 
 

Principais sugestões gerais 



Principais sugestões gerais 

• Proposta de Criação de Câmara Temática de Mediação de Conflitos, no 
âmbito do CONAMA 

• Obrigação de utilizar essa instância para eventual judicialização 
 

• Tornar o licenciamento mais célere, abreviando prazos, não 
reduzirá os conflitos socioambientais, mas apenas os 
transferirá para outras instâncias (judicializações, 
protestos, ocupações...) 

 
• Estado deve ser proativo, levando políticas públicas antes 

que se instalem conflitos sociais devido à implementação 
de obras de infraestrutura.  



Obrigado! 
julio.roma@ipea.gov.br 
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