MANIFESTO CONTRA O RETROCESSO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL BRASILEIRO
A Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988 assumiu a relevância da
questão ambiental no País. No capítulo dedicado exclusivamente ao tema foram definidos os
direitos e os deveres do Poder Público e da coletividade para defender e preservar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo inclusive que a Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) deve ser exigida como estudo prévio para aquelas obras ou atividades com
relevante degradação ao meio ambiente. Nesse sentido, a Lei 6.938/81 – Política Nacional de
Meio Ambiente, determinou o Licenciamento Ambiental como um importante instrumento da
política ambiental.
O licenciamento ambiental tem como finalidade promover o controle prévio de atividades e de
empreendimentos considerados potencialmente poluidores, bem como daqueles capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental.
Não se trata de u i stru e to i i idor do dese volvi e to e o ô i o‐so ial, as si de
uma ferramenta que exige em seus ritos a indicação das melhores soluções e alternativas para
se i pla tar u
ovo e pree di e to, o ilia do‐o o a proteção do eio a ie te.
Ao longo de décadas o licenciamento ambiental passou por um processo de evolução até
chegar à sua conformação atual, com processos que progrediram de simples autorizações
governamentais para desmatamentos significativos, por exemplo, ou prévias autorizações para
o funcionamento de atividades industriais, até a incorporação na legislação ambiental
brasileira da necessidade de AIA, o que significou um relevante avanço qualitativo na gestão
ambiental.
Todo este acúmulo de experiências e políticas públicas no âmbito ambiental está sendo
desconstruído e passando nos últimos anos a ser atacado como responsável pela obstrução do
desenvolvimento econômico do país. Esse discurso, simplista e rudimentar, preparou terreno
para variadas iniciativas parlamentares que buscam a reforma do licenciamento ambiental no
Brasil. As entidades aqui subscritas manifestam sua preocupação quanto ao teor de diversas
dessas propostas, que sob o pretexto de agilizar o licenciamento apontam para providências
que podem ferir de morte esse importante instrumento de gestão.

Reconhecemos que passa da hora de avaliarmos criteriosamente e apontarmos as necessárias
reformas do licenciame to a ie tal rasileiro, de for a a tor á‐lo ais efi az, ais ágil,
menos burocrático, com amplo controle social e adequadamente distribuído entre os três
entes federados.
Entretanto, entendemos que essa reforma deve ser efetuada de maneira cautelosa, com
ampla participação da sociedade civil organizada e dos órgãos de governo competentes.
Ressaltamos, ainda, que a proposta de reformulação do licenciamento que vem tramitando no
Co selho Na io al de Meio A ie te ‐ CONAMA desde o fi al de
5 ão te sido
submetida a um rito adequado de debates e participação pública que seja compatível com a
complexidade do tema.

Dessa maneira, e reconhecendo a legitimidade do parlamento brasileiro em debater propostas
de lei sobre o tema, as entidades apelam ao Congresso Nacional que não sejam feitas
alterações no texto constitucional a esse respeito e que considere a lógica de funcionamento
do Sistema Nacional de Meio Ambiente.

Manifesto produzido como resultado do debate público: Diga não ao desmonte do
licenciamento ambiental.
Realizado em 24.05.2016 na Assembleia Legislativa de São Paulo – ALESP – SP
Assinam esse manifesto:
Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente – João Ricardo Guimarães Caetano
Diretoria Estadual/SP
World Wildlife Fund – WWF
Conservação Internacional – CI
Associação Brasileira de Avaliação de Impacto

