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Projeto de Lei do Senado n° 168, de 2018

Regulamenta o licenciamento ambiental previsto no inciso IV do §

1º do art. 225 da Constituição Federal e dispõe sobre a avaliação

ambiental estratégica.

Cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, estabelecendo

normas gerais para o licenciamento de atividades ou

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de

causar degradação do meio ambiente e institui a avaliação

ambiental estratégica



Questão da atenção da sociedade ao assunto, após a reforma de 

Previdência Social

1 Muitas emendas que distorcem:  licenciamento ambiental demanda uma 

lei geral orientada pelo princípio constitucional de assegurar um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado para todos

2 A proposta é desequilibrada. Artigos do PL privilegiam interesses de 

certos setores empresariais e em detrimento de outros, como a isenção 

do licenciamento concedida a atividades agropecuárias e a certas obras 

de infraestrutura.

3 A agilização administrativa pretendida deverá dificultar investimentos. 

Insiste em e ignora  alternativas   apresentadas

Na forma como está apresenta deficiências que gerarão insegurança 

jurídica. Bancos de desenvolvimento e fundos de investimento que 

adotam salvaguardas socioambientais se retrairão?



O argumento de agilizar o processo decisório leva a simplificação de procedimentos, 

redução de exigências e de estudos de impacto 

Orgãos intervenientes 

Lei Geral do Licenciamento Ambiental prevê menos estudos a serem apresentados 

Falta pesquisa do governo 



Legislação vigente 

Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências.

CF 1988

Art 23

Art 225 

Resolução Conama 237 de 19 de dezembro de 1997 

LC 140 8 de dezembro de 2011



Competência estadual de licenciamento

Conflitos de competência

Discrepâncias de exigências, taxas e limites

Geração de energia alternativa

Baixo impacto ambiental

Processo diferenciado em estados

Exigências de estudos ambientais



ESTRATÉGIAS DISPONÍVEIS PARA O SETOR: 

Exploração dos instrumentos de incentivos econômicos oferecidos

Estudos estratégicos de zoneamento 

Fortalecimento das políticas de estado – estruturação de marcos legais de 

incentivo econômico
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