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RESUMO

Esta monografia discute as inovações e rearranjos ocorridos no escopo do Sistema Estadual 

de Meio Ambiente (SISEMA), sob a luz dos conceitos neoinstitucionalistas, e os avanços no 

modelo  de  licenciamento  ambiental  adotado.  Para  tanto,  faz  uma  revisão  do  conceito  de 

neoinstitucionalismo,  enfatizando as  perspectivas  de  dependência  de  trajetória  e  mudança 

institucional. Apresenta o surgimento da questão ambiental como problema a ser incluído na 

agenda  política  internacional  e  a  evolução  das  discussões  relacionadas  ao  tema,  além de 

conceitos  importantes  como  o  de  desenvolvimento  sustentável  e  Agenda  21.   Destaca  o 

licenciamento ambiental como o principal instrumento de gestão pública ambiental no Brasil, 

conciliando as atividades econômicas com a preservação ambiental. Descreve como se deu a 

institucionalização  da  política  ambiental,  sobretudo  no  estado  de  Minas  Gerias,  os 

organismos, leis e estruturas criadas para operacionalizar a gestão ambiental e suas relações 

com o licenciamento ambiental. Elenca os resultados alcançados com a pesquisa, apontando a 

presença  de  elementos  dependentes  da  trajetória  percorrida  e  momentos  nos  quais  foram 

necessárias mudanças na estrutura anteriormente adotada.

Palavras  chave:  Institucionalismo,  Licenciamento  Ambiental,  Gestão  Ambiental,  Sistema 

Estadual de Meio Ambiente (SISEMA)



RESUMEN

Esta  monografía  analiza  las  innovaciones  y  reordenamientos  ocurridos  en  el  ámbito  del 
Sistema  Estadual  de  Meio  Ambiente  (SISEMA),  a  la  luz  de  los  conceptos 
neoinstitucionalistas, y los avances en el modelo de licenciamiento ambiental. Para esto, hace 
una  revisión  del  concepto  de  neoinstitucionalismo,  resaltando  la  perspectiva  de  la 
dependencia de la trayectoria y el cambio institucional. Presenta el surgimiento de la cuestión 
ambiental  como un  problema que  debe  incluirse  en  la  agenda  política  internacional  e  la 
evolución  de  las  discusiones  relacionadas  con  el  tema,  además  de  algunos  conceptos 
importantes  como  el  desarrollo  sostenible  y  la  Agenda  21.  Destaca  el  licenciamiento 
ambiental como el principal instrumento para la gestión pública del medio ambiente en Brasil, 
conciliando las actividades económicas  con la  preservación del medio ambiente.  Describe 
cómo ocurrió la institucionalización de la política ambiental, especialmente en el estado de 
Minas Gerais, los órganos, leyes y estructuras diseñadas para poner en práctica la gestión del 
medio  ambiente  y  su  relación  con  la  concesión  de  licencias  ambientales.  Enumera  los 
resultados alcanzados con la pesquisa, que apunta a la presencia de elementos dependientes de 
la  trayectoria  recorrida  y   momentos  en  que  fueron  necesarios  cambios  en  la  estructura 
previamente adoptada.

Palabras  Llave:  Institucionalismo,  Licenciamiento  Ambiental,  Gestión  Ambiental,  Sistema 

Estadual de Meio Ambiente (SISEMA)
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1 INTRODUÇÃO

A questão  ambiental  emerge  como questão  tematizada  e  a  ser  incluída  na agenda 

política a partir da década de 1970, devido aos altos níveis de industrialização e urbanização, 

os quais degradam o meio ambiente e causam efeitos que precisam ser reparados. Tornam-se 

recorrentes discussões sobre  poluição,  desmatamento,  desertificação,  mudanças climáticas, 

dentre outras que envolvem a necessidade de dinâmicas e estratégias para mitigá-los. Como 

relata  Moreira  (2009),  os  crescentes  problemas e  desequilíbrios  ambientais  demonstram a 

importância de intervenção do Estado para garantir qualidade ambiental à sociedade.

Segundo  Viola  e  Leis  (1992),  nas  últimas  décadas,  ocorre  a  disseminação  da 

preocupação  com  a  degradação  ambiental  e  a  transformação  do  ambientalismo  em  um 

movimento  multissetorial  influenciado,  sobretudo,  pela  discussão  da  relação  e  tensão 

existente entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental.

Buscando o equilíbrio  entre as dimensões econômica e ambiental,  o licenciamento 

ambiental, então, toma forma como o principal instrumento de gestão pública ambiental no 

país e no caso do estado de Minas Gerais,  já que é uma medida para controlar as atividades 

que possam interferir no meio ambiente. Este instrumento possibilita relativa preservação de 

um  ambiente  saudável,  em  contrapartida às  condições  estabelecidas  ao  crescimento 

econômico, de forma a conferir qualidade ambiental ao desenvolvimento econômico e social, 

constituindo-se,  assim,  como  um  instrumento  que  busca  conciliar  e  compatibilizar  essas 

dimensões.

A partir do seu enquadramento legal no país, o licenciamento é composto basicamente 

por três fases: a licença prévia, expedida ainda no planejamento da atividade; a licença de 

instalação, que autoriza o início da implantação da atividade e a licença de operação, que 

autoriza o início da atividade e  o funcionamento dos seus  equipamentos.  As licenças  são 

concedidas após análise do órgão ambiental quanto ao potencial grau de degradação, através 

do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e somente 

após sua aprovação os empreendimentos poderão ser instalados e operar. Caso contrário, os 

empreendimentos serão autuados, com a imposição de multas e medidas corretivas para que 

possam se regularizar.

O presente estudo analisará os desdobramentos da trajetória da política ambiental no 

Estado de Minas Gerais sobre o avanço do modelo de licenciamento ambiental implementado, 
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tendo como base a evolução das entidades responsáveis pela aplicação da política ambiental e 

as  modificações  ocorridas  no  próprio  modelo  de  licenciamento,  com  base  na  teoria 

neoinstitucionalista  e  nas  idéias  de  dependência  de  trajetória  e  mudança. A  partir  desse 

objetivo geral, examina-se como se deu a institucionalização da política ambiental e destaca-

se a importância do licenciamento ambiental como instrumento para a preservação do meio 

ambiente. Busca-se, enfim, analisar a trajetória e as modificações ocorridas nos processos de 

licenciamento ambiental e elencar as conseqüências dos arranjos institucionais sobre o avanço 

do licenciamento ambiental no caso do Estado de Minas Gerais.

No  contexto  da  política  ambiental  brasileira,  tendo  em  vista  a  importância  do 

licenciamento  ambiental  como  instrumento  para  a  preservação  ambiental,  ressalta-se  a 

necessidade de estudos acerca das reconfigurações no processo de licenciamento ambiental 

assim  como  no  desenho  institucional  das  entidades  responsáveis  pela  implementação  da 

política ambiental.

Para  desenvolver  este  trabalho,  a  metodologia  de  pesquisa  utilizada  é  a  pesquisa 

exploratória. Segundo Gil (2002), um trabalho de natureza exploratória possui a finalidade 

básica  de  desenvolver,  esclarecer  e  modificar  conceitos  e  idéias  para  a  formulação  de 

abordagens  posteriores.  Dessa  forma,  este  tipo  de  estudo visa  a  proporcionar  uma maior 

familiaridade com o assunto,  a fim de que o pesquisador possa formular  problemas mais 

precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores. 

Para realizar a pesquisa, utilizei primeiramente a revisão bibliográfica,  constituída 

principalmente  de  livros  e  artigos  de  periódicos,  além  de  material 

disponibilizado  na  Internet.  Analisei  a  bibliografia  referente  ao 

neoinstitucionalismo, buscando interligá-lo à trajetória da política ambiental 

no  estado  de  Minas  Gerais.  Além  disso,  efetuei  uma  revisão  relativa  à 

importância  do  licenciamento  ambiental  como  instrumento  para  a 

preservação  ambiental,  tendo  em  vista  o  desenvolvimento  sustentável,  a 

partir da literatura da área.

Em seguida,  passei  à  pesquisa  documental,  ou  seja,  aquela  elaborada  a  partir  de 

materiais que não receberam tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. Trata-se se documentos institucionais, relatórios, tabelas e 

normas.  Aqui,  será  realizado  um importante  levantamento  das  modificações  ocorridas  na 

legislação ambiental, no que se refere à criação e modificação dos instrumentos e instituições 
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de  política  ambiental  no  estado,  bem  como  às  alterações  ocorridas  no  modelo  de 

licenciamento ambiental implementado.

Por  fim,  foram realizadas  entrevistas  semi-estruturadas,  ou  seja,  guiadas  por  uma 

relação de questões de interesse, a serem exploradas ao longo do seu desenvolvimento  com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Neste estudo, foram 

entrevistados informantes chave, como os Diretores Operacionais das SUPRAM’s, gestores e 

técnicos envolvidos com o licenciamento  ambiental,  a fim de coletar  suas impressões em 

relação ao tema.

O trabalho é composto por seis partes ou capítulos. O primeiro deles se trata desta 

introdução, que apresenta uma contextualização do assunto a ser pesquisado, a metodologia 

utilizada e os objetivos que se pretende alcançar. O segundo capítulo aborda o conceito de 

neoinstitucionalismo,  dando  ênfase  ao  neoinstitucionalismo  histórico  e  suas  noções  de 

dependência de trajetória e mudança.

A terceira parte trata da política ambiental no país e da inserção da questão ambiental 

na  agenda  política  brasileira,  expondo  conceitos  relacionados  ao  tema  como  o  de 

desenvolvimento sustentável e Agenda 21. Além disso, apresenta o licenciamento ambiental 

como instrumento de gestão pública e sua sistemática.

O quarto capítulo descreve a trajetória da institucionalização da política ambiental no 

estado de Minas Gerais, dividida em 3 períodos (estruturação da COPAM, estruturação da 

SMA e estruturação da FEAM e da SEMAD). Nesse capítulo, são relacionadas as instituições 

criadas no estado e as transformações ocorridas na sua estrutura e atuação, além de elencar as 

principais normas referentes ao tema e suas consequências no escopo da política ambiental.

A  quinta  parte  deste  trabalho  apresenta  as  inovações  e  avanços  identificados  na 

trajetória  da  política  ambiental  no  estado  e  sua  relação  com a  teoria  neoinstitucionalista, 

sobretudo quanto aos aspectos relacionados à dependência de trajetória e mudança. Ainda 

nesta parte, é apresentado o Projeto Estruturador Descomplicar e suas implicações no modelo 

de licenciamento ambiental adotado.

Por  último,  no  sexto  capítulo  são  tecidas  considerações  finais  sobre  a  pesquisa 

realizada, analisando os resultados observados sob a luz do referencial teórico levantado nos 

capítulos anteriores.
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2 NEO-INSTITUCIONALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O neoinstitucionalismo é baseado na proposição de que, nos processos societais, as 

instituições  importam,  refletindo  o  fato  de  que  as  escolhas  sociais  e  políticas  são 

influenciadas,  mediadas  e  canalizadas  pelo  arcabouço  institucional  estabelecido 

(CARNEIRO, 2000).

De acordo com Hall e Taylor (1996), o termo “neoinstitucionalismo” se desenvolveu 

como reação às perspectivas behavioristas, influentes nos anos 60 e 70, e não constitui uma 

corrente  de  pensamento  unificada,  sendo que  engloba  três  métodos  de  análise  diferentes, 

designados  institucionalismo  histórico,  institucionalismo  da  escolha  racional  e 

institucionalismo sociológico. No entanto, estes três métodos de análise buscam elucidar o 

papel desempenhado pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos.

Primeiramente,  cabe  analisar  o  significado  de  instituição.  Os  teóricos  do 

neoinstitucionalismo associam  instituição à idéia de “regras do jogo”, as quais orientam as 

relações  que  se  processam  na  sociedade  (NORTH,  1990).  Assim,  as  instituições 

estabeleceriam o que pode e o que não pode ser feito pelos atores nas suas relações com a 

sociedade.  As  instituições  possuem  dois  papéis  principais,  o  primeiro  relacionado  aos 

constrangimentos  que  moldam  as  interações  societais  e  o  segundo  relacionado  com  a 

facilitação: elas reduzem a autonomia decisória dos atores, restringindo as opções possíveis de 

escolha e, ao mesmo tempo, direcionam as ações pertinentes a determinadas situações.

A  implementação  de  políticas  públicas  necessita  de  uma  estrutura  que  auxilie  na 

tomada de decisão, diminuindo as incertezas.  Segundo Pierson (1994), na medida em que 

políticas públicas são implementadas, são criados arcabouços normativos e cognitivos que são 

importantes  para  os  desenhos  organizacionais  e  administrativos,  definindo  a  alocação  de 

recursos e originando uma rede de sustentação formada por beneficiários, gestores e grupos 

de  interesse.  As  instituições  fornecem tal  estrutura,  já  que  fornecem modelos  morais  ou 

cognitivos para a ação, podendo estes ser formais - regras, normas, leis, tipicamente escritas, 

ou informais - convenções, códigos de conduta, valores, símbolos, tipicamente não escritos.

Partindo  para  a  definição  de  institucionalização,  Goodin  (1997)  apresenta  como a 

natureza estável, recorrente e repetitiva do comportamento social que ocorre em decorrência 

das  instituições.  Desta  forma,  a  institucionalização  pode  ser  entendida  como  o  processo 
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através  do  qual  organizações  e  procedimentos  adquirem valor  e  estabilidade,  sendo  esta 

última decorrente da capacidade que as instituições possuem de reduzir incertezas. Pode ser 

entendida, ainda, como o processo pelo qual valores, procedimentos e padrões de conduta se 

transformam em referências socialmente construídas e reconhecidas pelos agentes, de forma 

que estes respeitarão ou não as instituições segundo a avaliação que fazem dos riscos, custos e 

ganhos oriundos de comportamentos que se ajustam ou contrastam com a ordem estabelecida 

(CARNEIRO, 2000).

Ressalta-se,  ainda,  que  a  estabilidade  de  uma  instituição  está  relacionada  à  sua 

capacidade  de  reduzir  incertezas,  mas  ela  somente  reduzirá  incertezas  se  atender  a  duas 

condições: a primeira relacionada à imposição, controle e aplicação de sanção em caso de 

descumprimento de suas disposições e a segunda relativa à legitimidade adquirida perante os 

atores envolvidos.

As instituições passam por momentos de criação e transformação, tendo em vista o seu 

papel  na  mediação  das  interações  da  sociedade.  Tal  engenharia  envolve  mecanismos  e 

procedimentos variados e os resultados do desenho ou do redesenho não são necessariamente 

eficientes diante dos resultados esperados, nem estáveis em relação a novas mudanças.

Para Goodin (1997), a importância do desenho institucional está ligada ao fato de que 

uma instituição, para ser bem projetada,  deve ser internamente consistente e externamente 

harmoniosa  com  a  sociedade.  Para  tanto,  deve  levar  em  consideração  tanto  os  aspectos 

constitutivos do desenho interno, como também os critérios de avaliação externos. Assim, o 

bom desenho institucional  seria  uma tentativa  de  melhor  adequar-se  a  um amplo código 

moral. Nesse sentido, o autor levanta alguns princípios considerados chave para orientar o 

desenho  institucional,  visando  a  uma  maior  repercussão  moral:  revisão,  robustez, 

sensibilidade a complexidade motivacional, publicidade e variabilidade.

O primeiro  princípio,  a  revisão,  se  dá  pela  constatação  de  que  a  sociedade  sofre 

mudanças, e o desenho institucional deve ter certa flexibilidade para que a instituição evolua 

ao longo do tempo. No entanto, a revisão deve ter limites, para que não permita mudanças 

irrelevantes ou enviesadas. Já o princípio da robustez rege que as instituições devem estar 

aptas a se adaptarem a novas situações, sem ser destruídas por elas. Tais adaptações, contudo, 

devem se restringir aos aspectos relevantes, mantendo sólidos os seus elementos centrais. O 

princípio  da  sensibilidade  à  complexidade  motivacional,  por  sua  vez,  gira  em  torno  da 

necessidade de se considerar os motivos que orientam as ações dos indivíduos, a qual pode ser 
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explicada  pela  ameaça  de  captura  por  parte  de  interesses  organizados.  Pelo  princípio  da 

publicidade, as instituições e suas ações devem ser defensáveis publicamente, tendo em vista 

que instituições projetadas a partir de elementos moralmente não aceitos, provavelmente não 

seriam aprovadas. Por último, tem-se o princípio da variabilidade que nos mostra que através 

da experimentação, pode-se aumentar a gama de possibilidades e soluções, verificando quais 

variações representariam avanços e evitando a incorporação de características inadequadas 

(GOODIN, 1997).

Cabe destacar, ainda, para a formulação de uma instituição, a necessidade de definir 

quais mecanismos serão utilizados para manifestar o seu caráter sancionador, a fim de garantir 

que as disposições dos acordos e as finalidades da instituição sejam cumpridas. Nesse sentido, 

como  sugere  North  (1990),  a  imposição  ou  enforcement  de  uma  instituição  poderia  ser 

garantida formalmente por uma terceira  parte,  se possível  neutra,  que fizesse com que as 

outras partes considerassem custoso violar as disposições dos acordos e as finalidades das 

instituições, como o estabelecimento de mediadores, punições e sanções pré-definidas.

Neste  capítulo,  serão  examinadas  as  principais  correntes  ligadas  ao 

neoinstitucionalismo e suas perspectivas,  dando ênfase ao neoinstitucionalismo histórico e 

suas idéias de dependência de trajetória e mudança.

2.1 Institucionalismo da Escolha Racional

O  institucionalismo  da  escolha  racional,  de  acordo  com  Hall  e  Taylor  (1996), 

originou-se  através  das  discussões  a  respeito  do  comportamento  dentro  do  Congresso 

americano. Teoricamente, tendo em vista as diferentes preferências entre os legisladores, seria 

de se esperar que houvesse ciclos nas decisões, já que cada maioria que chegasse ao poder 

invalidaria  as  decisões  da  maioria  anterior.  Contudo,  foi  verificada  uma estabilidade  nas 

decisões do Congresso. Os teóricos do institucionalismo da escolha racional1 buscaram uma 

explicação  institucional  para  esse  fato.  Primeiramente,  encontraram  que  a  existência  de 

maiorias  estáveis  poderia  ser  explicada  pela  forma  como  as  regras  de  procedimento  do 

Congresso estruturam as  escolhas e  informações  dos seus  membros.  Um exemplo seria  a 

fixação  de  uma  pauta  que  limitasse  o  aparecimento  de  decisões  passíveis  de  voto  ou 

1  Ver melhor sobre o institucionalismo da escolha racional em OSTROM, Elinor. (1997), Governing the 
Commons: The  Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge, Cambridge University Press.
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comissões  estruturadas  que  possibilitassem  os  interesses  dos  membros  do  Congresso  e 

facilitassem sua  negociação.  Em ambos  os  casos,  as  instituições  diminuem os  custos  de 

transação associados aos acordos, proporcionando benefícios aos legisladores e permitindo a 

estabilidade das leis.

Desta forma, os teóricos do institucionalismo da escolha racional utilizam conceitos da 

“nova economia da organização”, a qual enfatiza a importância dos direitos de propriedade, 

rendas e custos de transação no desenvolvimento e funcionamento das instituições. De acordo 

com  Williamson2 (1975,  apud HALL  E  TAYLOR,  1996),  o  desenvolvimento  de  uma 

instituição seria um esforço em reduzir custos de transação relacionados ao desempenho de 

uma mesma atividade sem ser necessário o uso da instituição. Além disso, a análise do modo 

como os principais podem exercer controle sobre os agentes e os mecanismos utilizados para 

tanto  foram  fundamentais  para  entender  como  o  Congresso  americano  estrutura  suas 

comissões e suas relações com seus subordinados.

A partir dos anos 90, os teóricos dessa escola passaram a estudar outros fenômenos 

políticos  como,  por  exemplo,  o  comportamento  das  coalizões,  o  desenvolvimento  de 

instituições políticas e os conflitos étnicos. A análise dos pontos em comum desses estudos 

possibilitaram destacar quatro características básicas da escola da escolha racional.

Primeiramente,  seus  teóricos  utilizam  pressupostos  comportamentais  comuns,  ao 

postularem  que,  de  maneira  geral,  os  atores  pertinentes  compartilham  um  conjunto  de 

preferências e agem de forma utilitária para maximizar a satisfação dessas preferências.

A segunda característica diz respeito ao fato de considerarem que a vida política é 

constituída  por  dilemas  da  ação  coletiva,  tendo  em  vista  que  os  indivíduos,  buscando 

maximizar a satisfação de suas preferências, correm o risco de produzir um resultado sub-

ótimo para a sociedade como um todo. Os arranjos institucionais, no entanto, poderiam fazer 

com que os atores adotassem linhas de ação que possibilitariam um resultado melhor para a 

coletividade.

Em terceiro lugar, as interações estratégicas têm papel relevante na determinação das 

situações  políticas.  Isso  se  deve  à  suposição  de  que  o  comportamento  dos  atores  é 

determinado por cálculos estratégicos, os quais são influenciados pela expectativa de um ator 

em relação ao comportamento provável dos demais. Tais interações podem ser estruturadas 

pelas instituições na medida em que elas influenciam a presença e a ordem de determinadas 

2 Ver melhor em Williamson, Oliver. Markets and Hierarchies. New York. Free Press, 1975, e, do mesmo au-
tor, The Economic Institutions of Capitalism. New York, Free Press, 1985.
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questões na agenda ou fornecem informações que podem reduzir as incertezas relativas ao 

comportamento dos outros atores, além dos prováveis ganhos de troca.

A última característica gira em torno da explicação para a origem das instituições. 

Segundo os teóricos, a instituição existe com base no valor que as funções que desempenha 

possuem aos olhos dos atores por ela influenciados. Nesse sentido, a instituição seria criada 

para  realizar  esse  valor,  através  dos  ganhos  obtidos  pela  cooperação.  Assim,  sua 

sobrevivência se daria pelo fato de proporcionar mais benefícios aos atores envolvidos do que 

as outras instituições concorrentes (HALL E TAYLOR, 1996).

2.2 Institucionalismo Sociológico

A  terceira  versão  do  neoinstitucionalismo  diz  respeito  ao  institucionalismo 

sociológico. Esta escola define a instituição como constituída pela interação de atores sociais, 

os quais participam da elaboração das normas de conduta às quais se submetem, uma vez que 

as consideram legítimas. Assim, as instituições podem ser compreendidas como referenciais 

normativos legitimados pelos atores sociais.

O institucionalismo sociológico enfatiza a questão da legitimidade, uma vez que para 

os seus teóricos, a emergência das instituições pode ser considerada como um processo de 

legitimação.  De  acordo  com  Hall  e  Taylor  (1996),  essa  escola  enfatiza  o  modo  como 

instituições influenciam o comportamento dos indivíduos, na medida em que fornece scripts  

cognitivos, categorias e modelos fundamentais para a ação, já que possibilitam uma melhor 

interpretação do mundo e do comportamento dos demais indivíduos.

As instituições, em muitos casos, fornecem os termos necessários para atribuir sentido 

à  vida  social.  Dessa  forma,  as  instituições  afetam não somente  o  cálculo  estratégico  dos 

indivíduos, mas também suas preferências e sua própria identidade, o que faz com que a 

identidade dos atores seja constituída de formas institucionais, imagens e sinais fornecidos 

pela vida social.

Segundo os teóricos dessa escola3, a relação entre os atores sociais e a sociedade não é 

somente instrumental, mas também interpretativa. Assim, a tomada de decisão é influenciada 

3 Ver melhor em J. L. Campbell, Institutional Analysis and the Role of Ideas in Political Economy, Harvard, 
1995, P. DiMaggio e W.W. Powell, The New Institutionalism in Organizational Analysis. University of Chicago 
Press, 1991.
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pela ação estratégica, conforme nos mostra os teóricos da escolha racional, mas também pela 

ação orientada para o entendimento mútuo, a qual contribui para o alcance da legitimidade 

que as instituições demandam.

O  institucionalismo  sociológico,  ainda,  enfatiza  a  comunicação  na  formação  de 

instituições,  já  que,  como defende seus  teóricos,  as  práticas  institucionais  compartilhadas 

emergiriam  de  um  processo  de  discussão  entre  atores  de  uma  dada  rede  [network], 

participando ainda de fóruns desde escolas de administração a conferências internacionais. O 

resultado dessas interações se dá pelos mapas cognitivos comuns desenvolvidos pelos atores, 

os  quais  incorporam  uma  noção  de  práticas  institucionais  apropriadas  e  amplamente 

disseminadas (Hall e Taylor, 1996).

2.3 O Institucionalismo Histórico

O institucionalismo histórico,  segundo Hall  e  Taylor  (1996),  foi  desenvolvido  em 

resposta às teorias de grupo e ao estrutural-funcionalismo na ciência política durante os anos 

1960  e  1970,  sendo intermediário  entre  o  institucionalismo  da  escolha  racional  e  o 

sociológico. A partir das teorias de grupo, as quais defendiam que os conflitos entre grupos 

rivais pelos recursos disponíveis era central à vida política, os teóricos do institucionalismo 

histórico  buscavam explicações  para  as  situações  políticas  nacionais  e,  sobretudo,  para  a 

distribuição desigual de poder e recursos, tendo como base o modo como as organizações 

institucionais entram em conflito e privilegiam alguns interesses.

Com relação ao estrutural-funcionalismo, segundo o qual a comunidade política é um 

sistema constituído por  partes  que  interagem,  os  teóricos do institucionalismo histórico  o 

critica na medida em que ele considera características sociais, psicológicas e culturais como 

responsáveis pelo funcionamento do sistema, enquanto que eles defendem que a organização 

institucional é o principal fator que influencia o comportamento coletivo.

Além  disso,  variantes  pluralistas  e  neomarxistas  também  influenciaram  no 

desenvolvimento  do institucionalismo histórico, a partir  da idéia de que o Estado era um 

complexo de instituições que poderia estruturar a natureza e os resultados dos conflitos entre 

grupos e de que as instituições políticas nacionais impactam as políticas públicas adotadas.

Os teóricos do institucionalismo histórico definem instituição como os procedimentos, 
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protocolos e normas oficiais inerentes à estrutura organizacional, associando as instituições às 

organizações  e  às  regras  ou  convenções  editadas  pelas  organizações  formais  para  o  seu 

relacionamento com os indivíduos.

Importante  destacar  quatro  características  próprias  ao  institucionalismo  histórico. 

Primeiramente,  seus  teóricos4 tendem  a  conceituar  a  relação  entre  as  instituições  e  o 

comportamento individual em termos muito gerais, empregando duas diferentes abordagens: a 

“calculadora” e a “cultural”. A primeira pressupõe que o comportamento humano é utilitarista 

e baseado no cálculo em que os indivíduos maximizam seus rendimentos a partir  de suas 

preferências,  de  modo  que  eles  analisam  as  alternativas  possíveis  e  selecionam  as  que 

oferecem o maior benefício. As instituições, nessa abordagem, afetam o comportamento dos 

atores na medida em que lhes fornece informações relativas ao comportamento dos demais 

atores, o que incide sobre suas expectativas em relação às ações que outros atores adotarão em 

reação a suas próprias ações. Ainda por esta perspectiva, as instituições se manteriam porque 

os  indivíduos  perderiam mais  ao evitar  do que ao aderir  aos  modelos de  comportamento 

associados à instituição. Assim, quanto mais ganhos resultantes da ação coletiva a instituição 

possibilitar, mais robusta ela será5.

A abordagem “cultural”, por sua vez, defende que o comportamento do indivíduo é 

limitado  pela  sua  visão  do  mundo,  uma vez  que,  para  atingir  seus  objetivos,  ele  recorre 

frequentemente a protocolos e modelos de comportamento já estabelecidos. Dessa forma, suas 

ações dependem mais de sua interpretação da situação do que do cálculo puramente utilitário. 

Nesta perspectiva, o indivíduo seria envolvido em um mundo de instituições que fornecem 

filtros  de  interpretação,  os  quais  definem  sua  linha  de  ação  uma  vez  que  afetam  as 

preferências que guiarão suas ações. As instituições se mantêm porque estruturam até mesmo 

as  decisões  relativas  a  uma  possível  reforma,  já  que  não  podem  ser  transformadas  por 

decisões individuais6.

Em segundo lugar, os teóricos do institucionalismo histórico enfatizam as assimetrias 

de poder associadas ao funcionamento e ao desenvolvimento das instituições. Segundo eles, 

os arranjos institucionais fornecem acesso desigual para alguns grupos na tomada de decisão, 

fazendo com que certos grupos se tornem perdedores enquanto outros são ganhadores.

4 Ver melhor em STEINMO, Stein, THELEN, Kathleen e LONGSTRETH, Frank. Structuring Politics: Histori-
cal Institutionalism in Comparative Analysis. Cambridge University Press, 1992.
5 Ver detalhes em E. Immergut, Health Politics. Interests and Institutions in Western Europe. Cambridge
University Press, 1992.
6 Ver detalhes em V. C. Hattam. Labor Visions and State Power. The Origins of Business Unionism in the
United States. Princeton University Press, 1993.
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A  terceira  característica  é  a  tendência  a  uma  concepção  do  desenvolvimento 

institucional  que  privilegia  as  trajetórias  (Path  dependence),  as  situações  críticas  e  as 

conseqüências imprevistas.  Desta forma, o desenvolvimento institucional está condicionado 

por decisões e escolhas passadas que apresentam estabilidade no futuro, além de algumas 

conseqüências  não  intencionais.  A  causalidade  social  seria  dependente  da  trajetória 

percorrida,  rejeitando  a  teoria  tradicional  de  que  as  mesmas  forças  ativas  produzem  os 

mesmos  resultados  em qualquer  lugar.  No entanto,  há  alguns  momentos  que  rompem os 

períodos  de  continuidade:  as  “conjunturas  críticas”,  nos  quais  mudanças  institucionais 

importantes se produzem, conduzindo as instituições a um novo trajeto. A evolução também 

pode causar mudanças, na medida em que o redesenho institucional envolve uma reação ao 

modelo inicial, de forma a gerar uma estrutura alternativa superior que o substitua.

Por  fim,  os  teóricos  ressaltam  que,  embora  as  instituições  tenham  um  papel 

importante,  não são as únicas forças que afetam o resultado político. As instituições estão 

inseridas  em  uma  cadeia  causal  que  aborda  a  contribuição  de  outros  fatores,  como  o 

desenvolvimento sócio-econômico e a difusão das idéias. Assim, o mundo é mais complexo 

que  o  universo  de  preferências  e  instituições  levantado pelo  institucionalismo da  escolha 

racional,  abrangendo  também  as  relações  entre  instituições  e  idéias  e  crenças  (HALL  E 

TAYLOR, 1996).

2.3.1 Dependência de Trajetória (Path Dependence) e Mudança Institucional

Uma  peculiaridade  da  perspectiva  histórica  em  relação  às  demais,  diz  respeito  à 

tendência a uma concepção do desenvolvimento institucional que privilegia as trajetórias, as 

situações críticas e as conseqüências imprevistas. A causalidade social seria dependente da 

trajetória percorrida, path dependent, rejeitando a teoria tradicional de que as mesmas forças 

ativas produzem os mesmos resultados em qualquer lugar.

Segundo  a  perspectiva  da  dependência  de  trajetória  (path  dependence),  existem 

arranjos e padrões institucionais preexistentes que estruturam o comportamento político dos 

atores e influenciam nas tomadas de decisão, na organização e na condução da política. Desta 

forma, o contexto atual é dependente das políticas ou escolhas anteriores (HALL E TAYLOR, 

1996).
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Para os teóricos do institucionalismo histórico, as forças ativas são modificadas pelas 

propriedades de cada contexto, sendo tais propriedades sobretudo de natureza institucional e 

herdadas do passado. As instituições são integrantes relativamente permanentes da história e, 

por  isso,  mantêm  o  desenvolvimento  histórico  sobre  um  conjunto  de  trajetos.  Em 

conseqüência, as instituições produzem esses trajetos, ou seja, estruturam a resposta a novos 

desafios com base nas “políticas herdadas”. As políticas adotadas no passado condicionam as 

políticas atuais, na medida em que encorajam as forças sociais a seguirem certas orientações 

em detrimento de outras.

De acordo com Menicucci (2010), verifica-se uma grande importância das instituições 

sobre o comportamento e sobre os resultados políticos, sendo que as decisões tomadas em 

diferentes momentos  da trajetória  de uma política pública  são constrangidas  pelos efeitos 

institucionais  das  escolhas  anteriores.  As políticas  públicas,  ao serem implantadas,  geram 

efeitos ao longo do tempo e têm efeitos cognitivos e de aprendizagem sobre o governo, os 

grupos de interesse e a sociedade. Esses efeitos de  feedback  constrangem os atores a certos 

comportamentos, favorecem a organização dos interesses envolvidos nas políticas e delimitam 

uma  estrutura  que  afeta  as  escolhas  posteriores.  As  políticas  públicas,  ao  serem 

implementadas,  criam  instituições  formais  (leis,  estrutura  administrativa,  recursos 

orçamentários, burocracia) e informais (regras de comportamento), que causam efeitos na sua 

própria trajetória, facilitando sua reprodução ao longo do tempo. Assim, ainda que as políticas 

públicas sejam resultado de processos políticos, quando elas são institucionalizadas, podem 

afetar esses processos, uma vez que tendem a influenciar a sua própria trajetória futura e o 

processo decisório posterior, com vistas aos efeitos de feedback.

Tendo em vista os próprios atores, é possível notar que se adaptar às “regras do jogo” 

é mais fácil do que modificá-las. Dessa forma, esta “inércia” costuma reproduzir um padrão 

de comportamento com os modelos institucionais adotados. Ressalta-se, ainda, que o conceito 

de dependência de trajetória restringe as opções disponíveis para os atores, na medida em que 

possibilita uma conexão entre os processos de tomada de decisão ao longo do tempo.

Os teóricos do neo-institucionalismo histórico nos mostram que há alguns momentos 

que  rompem  os  períodos  de  continuidade:  as  “conjunturas  críticas”.  Nesses  momentos, 

mudanças  institucionais  importantes  se  produzem,  conduzindo  as  instituições  a  um novo 

trajeto.

Além  das  “conjunturas  críticas”,  a  evolução  também  pode  causar  mudanças.  O 
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desenho institucional pode conter elementos disfuncionais não respondidos, sendo necessários 

ajustes  institucionais  para adequá-los.  Isso se deve ao fato de que as escolhas e  políticas 

iniciais da instituição são determinantes nas suas decisões futuras. O redesenho institucional 

envolve uma reação ao modelo inicial, de forma a gerar uma estrutura alternativa superior que 

o substitua (HALL E TAYLOR, 1996).

A mudança institucional,  assim, consiste em um processo pelo qual as instituições 

evoluem e sofrem alterações, substituindo os arranjos institucionais anteriormente existentes 

por um novo conjunto de regras e procedimentos.

Segundo Thelen e Steinmo (1992), a mudança institucional se dá quando os indivíduos 

moldam constrangimentos e oportunidades que envolvem suas interações com a sociedade, 

através do desenho institucional e das suas escolhas. Além disso, essas escolhas relacionadas 

às instituições moldam as idéias e atitudes dos indivíduos, de forma que podem modificar 

também as  idéias  que norteiam a  ação política.  Ainda  de acordo com Thelen  e  Steinmo 

(1992),  o modelo mais utilizado para explicar as mudanças institucionais seria o modelo do 

"equilíbrio interrompido" de Stephen Krasner, o qual apresenta que as instituições passam por 

períodos  de  estabilidade  que  podem ser  interrompidos  por  situações  críticas  oriundas  de 

modificações  no  ambiente  externo  que  demandam mudanças  institucionais,  seguidas  pelo 

estabelecimento de um novo período de estabilidade.

De  acordo  com  Hall  (1993),  os  “teóricos  do  estado”  –  neo-institucionalistas  da 

perspectiva state-centered – partem dos seguintes princípios: a ação estatal tem autonomia em 

relação às pressões sociais; o principal fator que afeta uma política é a política anterior, ou 

seja,  as  principais  idéias  e  interesses  que  os  policymakers  possuem  surgem  de  suas 

experiências  com  as  políticas  antecedentes;  os  especialistas  têm  papel  principal  no 

aprendizado  sobre  as  políticas,  enquanto  que  o  papel  dos  políticos  é  secundário.  Hall, 

contudo, nos mostra que o processo de aprendizado com as políticas anteriores possui várias 

formas, de acordo com as mudanças envolvidas. Segundo ele, existem três tipos de mudanças 

nas políticas, sendo que as mudanças de primeira e segunda ordem são caracterizadas como 

mudanças  limitadas,  constituídas  por  ajustes  rotineiros  em  políticas  em  andamento  ou 

alteração de instrumentos para alcançar a mesma hierarquia de metas traçadas anteriormente. 

Para  essas  duas  ordens  de  mudanças,  Hall  considera  a  tese  dos  teóricos  sociocêntricos 

procedente, uma vez que a ação estatal é insulada das pressões sociais do sistema político. A 

mudança,  nesses  casos,  seria  fruto  do  aprendizado  de  técnicos  e  burocratas  com  as 

experiências passadas. O papel da experiência com as políticas anteriores se dá na medida em 
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que a não resolução dos problemas ameaça o poder das suas autoridades.

A mudança de terceira ordem, por sua vez, é mais profunda já que envolve mudanças 

dos instrumentos de políticas, das metas e do próprio sistema de idéias e padrões que norteiam 

a abordagem da realidade. Para Hall, nesse caso ocorre uma mudança de paradigma, processo 

este impulsionado por fatores sociais.

As políticas públicas são elaboradas a partir de um grupo de idéias e padrões, os quais 

possibilitam  a  definição  de  metas  a  serem  alcançadas  e  do  significado  da  natureza  dos 

problemas abordados, além dos instrumentos utilizados para solucioná-los. No entanto, o grau 

de  autonomia  dos  especialistas,  da  burocracia  e  do  Estado  depende  do  tipo  de  mudança 

adotado. Além disso, nas instituições mais dependentes de especialistas na tomada de decisão, 

nota-se a maior influência dos paradigmas.

Com base nas mudanças de primeiro e segundo grau, pode-se dizer que o grau de 

autonomia é  alto, sendo que nas mudanças de terceiro grau o conflito entre os interesses 

sociais tem papel preponderante. As idéias possuem um papel importante na elaboração das 

políticas, uma vez que legitimam alguns interesses em detrimento de outros. Esses grupos de 

interesse são, dessa maneira, responsáveis pela ligação entre o Estado e a sociedade.

Cabe destacar neste capítulo, as perspectivas de dependência de trajetória e mudança 

presentes no neoinstitucionalismo histórico, as quais referenciarão a discussão a respeito da 

trajetória da política ambiental no estado de Minas Gerais nos capítulos posteriores.
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3 POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL

A preocupação com a questão ambiental e sua percepção como um problema a ser 

enfrentado por meio de políticas públicas e objeto de mobilização social tornam-se evidentes 

com os altos níveis de crescimento econômico e populacional,  trazendo à tona discussões 

quanto à preservação ambiental  e a  necessidade de uma cooperação global  no sentido de 

buscar alternativas para enfrentar a degradação do meio ambiente. O período que se seguiu à 

Segunda  Guerra  Mundial  foi  marcado  por  altos  níveis  de  crescimento  econômico  e 

populacional, evidenciando a degradação ambiental e a indagação quanto à capacidade do 

planeta de tolerá-los. Ainda, desastres ambientais ocorridos na década de 1960 aumentaram a 

atenção da mídia no que diz respeito à questão ambiental,  eclodindo o primeiro boom do 

ambientalismo (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998).

Como relata Leis (1995), a convergência entre ecologia e economia demanda uma 

mudança no comportamento e na mentalidade de todos os setores e exige que sejam criadas 

instituições e regras aos quais os diversos atores aceitem se sujeitar, possibilitando, de fato, 

uma transformação.  Assim,  o  ambientalismo consiste  em tornar  visível  a  necessidade  de 

mudança e ajustes entre a realidade, as consciências e as expectativas.

A realização da I Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente ocorrida em 

Estocolmo em 19727, sinaliza a relevância da questão ambiental na agenda internacional e, 

desde então, a maioria dos países começou a criar instituições e legislações voltadas à questão 

ambiental.  Na década de 1980, novos desastres ambientais fazem eclodir o segundo boom 

ambientalista, alastrando, ainda, a preocupação com o aquecimento global8.

Nota-se  que  a  incorporação  da  questão  ambiental  no plano internacional,  além do 

fortalecimento dos debates relacionados ao tema, inclusive com o avanço da perspectiva da 

sustentabilidade, impulsionaram em certa medida a formação da agenda ambiental no país. 

No Brasil,  as  primeiras  iniciativas  de  estruturação  de  órgãos ambientais  e  formulação  de 

políticas públicas neste sentido se dão na década de 1970, a partir  do consenso de que o 

7  Para  indicar  a  sua  relevância,  destaca-se  que  se  trata  da  primeira  Conferência  temática  internacional 
realizada  pela  ONU,  seguindo-se  a  Conferência  da  Mulher  em  1975  e  1980.  Em  ambos  os  casos  as 
Conferências ocorrem em sintonia com a emergência e mobilização de movimentos sociais em torno destas 
questões.  Em 1986  ocorre,  ainda,  a  Habitat  I  e  apenas  na  década  de  1990  multiplica-se  o  número  de 
Conferências e de seus temas.

8  A década de 1980 foi marcada por desastres climáticos e abrigou os 5 anos mais quentes até então 
registrados (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998)
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crescimento populacional e econômico, baseados na utilização intensiva dos recursos naturais, 

promoveria uma degradação ambiental.  Destaca-se que,  a despeito do intenso processo de 

urbanização que tem seu curso a partir dos anos 1960, ocasionando a degradação ambiental 

nas grandes metrópoles, apenas no final dos anos 1970 e início da década seguinte têm-se a 

criação de instrumentos legais que têm em vista a proteção ambiental.  

           Um marco inicial na incorporação da questão ambiental na agenda governamental 

brasileira foi a criação, em 1973, da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, de nível 

federal, com competências para a proteção do meio ambiente. Contudo, a partir do início dos 

anos 1980 é que podem ser observados avanços, inclusive no âmbito legal e institucional. 

Dentre  a  legislação  criada  no  período,  destaca-se  a  Lei  6938/81  (Lei  Nacional  do  Meio 

Ambiente), que regula a política pública de meio ambiente e descentraliza as competências 

para a proteção ambiental aos estados, relativas ao licenciamento e fiscalização das atividades 

poluidoras e degradadoras do meio ambiente. Esta Lei, ainda, estabelece o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).

Em 1986, através da sua primeira resolução, o CONAMA criou e regulamentou o 

sistema de licenciamento ambiental e avaliação de impactos, instituindo como instrumentos o 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), que vêm a ser 

instrumentos centrais na política ambiental brasileira.

O  período  de  democratização  do  país  e  o  contexto  da  Assembléia  Constituinte 

marcam-se  pela  mobilização  de  atores  sociais  organizados  com  pautas  de  cunho 

democratizante,  descentralizante  e  de  ampliação  dos  direitos,  ocorrendo  mobilizações  e 

pressões nos diversos campos de políticas públicas, como na área ambiental, que vem a ser 

parcialmente absorvidas no texto constitucional (TEIXEIRA,2001). A Constituição Federal 

de  1988  integra  no  rol  dos  direitos  o  meio  ambiente,  enunciando  a  garantia  a  todos  os 

cidadãos do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público 

e à sociedade o dever de defendê-lo e preservá-lo, através da definição de espaços a serem 

protegidos e da requisição de estudos ambientais para instalação de atividades potencialmente 

degradadoras do meio ambiente.

A partir deste contexto, foram criados, ainda, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA) em 1989, e o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 

Legal em 1995.

É importante ressaltar,  também, a realização da II Conferência das Nações Unidas 
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sobre o Meio Ambiente (Rio 92), ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro, na qual se observa a 

forte presença de ONGS ambientalistas e movimentos sociais com o foco no meio ambiente, 

de modo a alterar  a  dinâmica das Conferencias  das Nações  Unidas que passam, então,  a 

incorporar  estes atores  em suas  dinâmicas.  A referida Conferência teve como resultado a 

Agenda 21, a qual continha um plano de ação para o mundo com relação ao desenvolvimento 

sustentável9 no  século  XXI,  pactuado  pelos  países  signatários,  inclusive  o  Brasil.  O 

documento previa, dentre uma série de premissas (como o desenvolvimento sustentável) e 

orientações, a elaboração de Agendas 21 pelos países, estados e municípios.  A Agenda 21 é 

um Plano de Desenvolvimento Sustentável que deverá envolver todo o Planeta. Foi pensado e 

proposto  visando  modificar  a  atual  forma  de  desenvolvimento  adotada  pela  comunidade 

mundial, a qual não é sustentável e pode tornar inviável a vida humana na Terra.

A noção de desenvolvimento sustentável e a Agenda 21 serão exploradas nas seções 

3.1 e 3.2, respectivamente,  na medida em que enquadram de forma mais ampla a política 

ambiental. Na seção 3.3 será apresentado o licenciamento ambiental, considerado o principal 

instrumento de política pública ambiental no Brasil. 

3.1 Desenvolvimento Sustentável: o nascimento de um novo paradigma

A  implementação  de  políticas  ambientais  é  necessária  na  medida  em  que  estas 

induzem os agentes econômicos a serem menos agressivos em relação ao meio ambiente, de 

forma a minimizar a quantidade de poluentes lançados e a degradação dos recursos naturais. 

Como  os  recursos  naturais  são  finitos,  seu  uso  deve  ser  racional,  com  vistas  ao 

desenvolvimento sustentável (Lustosa, Cánepa e Young – 2003).

Segundo Romeiro (1999), a discussão a respeito dos riscos de degradação ambiental 

causada pelo desenvolvimento do planeta data da década de 1960, salientando a necessidade 

de  limites  a  tal  desenvolvimento.  Inicialmente,  a  expressão  era  conhecida  como 

ecodesenvolvimento  e  se  deu  em  resposta  à  polarização  entre  duas  opiniões  opostas 

relacionadas ao crescimento econômico em contraposição ao meio ambiente: de um lado, os 

9 Desenvolvimento Sustentável, segundo definição dada através do estudo da Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento intitulado Nosso Futuro Comum (também chamado Relatório Brundtland) é “o 
desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no 
futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 
fazendo,  ao  mesmo tempo,  um uso  razoável  dos  recursos  da  terra  e  preservando  as  espécies  e  os  habitats 
naturais.”



29

tecno-cêntricos radicais, para os quais os limites ambientais ao crescimento econômico são 

relativos, tendo em vista que o processo de crescimento econômico tem um custo ambiental 

inevitável e irrelevante diante dos benefícios obtidos na redução das disparidades sociais. Os 

eco-cêntricos  radicais,  por  sua  vez,  defendem que  o  meio  ambiente  apresenta  limites  ao 

crescimento econômico, e a humanidade se aproxima da catástrofe na medida em que mantém 

as altas taxas de extração de recursos naturais e de poluição.

Nesse cenário, o ecodesenvolvimento seria uma conciliação entre os dois pontos de 

vista, reconhecendo que o progresso técnico de fato relativiza os limites ambientais, mas não 

os elimina e que o crescimento econômico é condição necessária, mas não suficiente para a 

eliminação das disparidades sociais. Além disso, a idéia de que o crescimento econômico por 

si só promoveria o desenvolvimento socioeconômico desaparece com as constatações de que 

ele poderia ser excludente.

Como relata  Martins  (2003),  as  discussões  levaram Dennis  Meadows e os  demais 

pesquisadores do "Clube de Roma" a publicarem em 1972 o estudo Limites do Crescimento, 

segundo o qual se mantidos os níveis de industrialização, poluição e exploração dos recursos 

naturais, o limite de desenvolvimento do planeta seria atingido em no máximo 100 anos, o 

que provocaria uma abrupta diminuição da população mundial e da capacidade industrial.

Em  1973  Maurice  Strong  e  Ignacy  Sachs  desenvolveram  o  conceito  de  eco-

desenvolvimento,  cujos  caminhos  seriam  a  satisfação  das  necessidades  básicas;  a 

solidariedade com as gerações futuras; a participação da população envolvida; a preservação 

dos recursos naturais e do meio ambiente; a elaboração de um sistema social que garanta 

emprego, segurança social e respeito a outras culturas e programas de educação.

Ainda como contribuição a esta discussão, houve a Declaração de Cocoyok em 1974, 

das  Nações  Unidas,  a  qual  afirmava  que  a  pobreza  causava a  explosão demográfica  e  a 

destruição desenfreada dos recursos naturais, intensificada pelo alto padrão de consumo dos 

países industrializados.

Em 1975, a ONU participou, juntamente com políticos e pesquisadores de 48 países, 

da elaboração do relatório Dag-Hammarskjöld, que completa o de Cocoyok, afirmando que os 

colonizadores concentraram uma minoria nas melhores terras das colônias, fazendo com que a 

população pobre buscasse outras terras, o que fortaleceu a devastação ambiental. Ambos os 

relatórios exigem mudanças nas estruturas de propriedade do campo e são rejeitados pelos 

governos dos países industrializados (MARTINS, 2003).
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A Assembléia  Geral  da ONU criou,  em 1983, a  Comissão Mundial  sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD, com o objetivo de reavaliar as questões críticas do 

meio ambiente e de desenvolvimento e elaborar uma nova compreensão do problema, bem 

como propostas realistas  de abordagem. Ela deveria,  ainda,  propor normas de cooperação 

internacional  que orientassem as políticas e ações internacionais a promover as mudanças 

necessárias.

A comissão apresentou, em 1987, um documento denominado “Our Common Future”, 

mais conhecido por relatório Brundtland. Segundo o relatório, "desenvolvimento sustentável é 

o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

de  as  futuras  gerações  satisfazerem  suas  próprias  necessidades".  Neste  conceito,  estão 

inseridos dois princípios: o de necessidades, relacionado à equidade entre as necessidades dos 

pobres  e  ricos  e  entre  gerações  presentes  e  futuras,  e  a  noção de  limitação,  baseada  nas 

limitações que a tecnologia e a sociedade impõem ao meio ambiente (WCED, 1991, p.46). 

Considerando que as necessidades são determinadas social e culturalmente, seria necessário 

manter os padrões de consumo de acordo com os limites ecológicos.

Além  disso,  o  relatório  apresenta  a  sustentabilidade  como  “estratégia  de 

desenvolvimento", dada a partir de medidas a serem tomadas pelos Estados como: limites ao 

crescimento  populacional;  garantia  de  alimentação  a  longo  prazo;  preservação  da 

biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de 

tecnologias para utilização de fontes energéticas renováveis; aumento da produção industrial à 

base de tecnologias ecologicamente adaptadas; controle da urbanização selvagem e integração 

entre  campo  e  cidades  menores  e  o  atendimento  às  necessidades  básicas.  Já  no  nível 

internacional,  o  relatório  propõe  que  as  organizações  de  desenvolvimento  adotem  o 

desenvolvimento  sustentável,  que  a  comunidade  internacional  proteja  os  ecossistemas 

supranacionais,  que  as  guerras  sejam  banidas  e  que  a  ONU  implante  um  programa  de 

desenvolvimento sustentável. Este relatório foi bem aceito na comunidade internacional, na 

medida em que não possui  críticas à sociedade industrial  como os documentos anteriores, 

além de demandar crescimento tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, 

inclusive relacionando a superação da pobreza destes últimos ao crescimento dos primeiros.

Em 1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento,  mais  conhecida  como  “Rio  –  92”  ou  “Eco  –  92”, 

evidenciando a preocupação mundial com o futuro do planeta e buscando a operacionalização 

do  conceito  do  desenvolvimento  sustentável.  A  realização  de  um  encontro  global  para 
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elaborar estratégias que interrompessem e revertessem os efeitos da degradação ambiental fez 

com que muitos países deixassem de ignorar as relações existentes entre desenvolvimento 

sócio-econômico e modificações no meio ambiente.

A  partir  desta  conferência,  o  termo  desenvolvimento  sustentável  ganhou  grande 

popularidade e se tornou objeto de muitos estudos e tentativas visando ao estabelecimento de 

políticas de gestão que contemplem os seus princípios centrais.

O  modelo  de  crescimento  econômico  que  compromete  o  meio  ambiente  torna-se 

prejudicial ao próprio crescimento, uma vez que inibe o capital natural, um dos fatores de 

produção segundo Solow (apud ROMEIRO, 1999). Cabe notar que a degradação dos recursos 

naturais compromete a qualidade de vida dos indivíduos, já que inviabiliza bens e serviços 

que  a  natureza  pode  oferecer.  Desta  forma,  o  desenvolvimento  focado  no  crescimento 

econômico,  em  detrimento  às  questões  sociais  e  ambientais  não  pode  ser  determinado 

desenvolvimento.

De  acordo  com  Romeiro  (1999),  o  desenvolvimento  sustentável  garante  melhor 

qualidade  de  vida  para  os  indivíduos,  na  medida  em  que  trata  de  forma  interligada  e 

interdependente as variáveis econômica, social e ambiental. No entanto, para que ele ocorra 

são necessários instrumentos que promovam a educação ambiental, de forma a influenciar a 

opinião pública, o comportamento dos indivíduos e suas decisões, informando a respeito dos 

problemas ambientais e suas possíveis soluções.

A busca do desenvolvimento sustentável requer um sistema político que assegure a 

efetiva participação dos  cidadãos  no processo decisório;  um sistema econômico capaz de 

gerar excedentes e know-how técnico em bases confiáveis e constantes; um sistema social que 

possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não- equilibrado; um sistema de 

produção que respeite  a obrigação de preservar a base ecológica do desenvolvimento;  um 

sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções; um sistema internacional que 

estimule  padrões  sustentáveis  de  comércio  e  financiamento;  um  sistema  administrativo 

flexível e capaz de autocorrigir-se.

Desenvolvimento  sustentável  se  refere  não  somente  ao  impacto  da  atividade 

econômica no meio ambiente, mas também às suas consequências na qualidade de vida e no 

bem-estar da sociedade, tanto presente quanto futura. O tripé básico que sustenta esta idéia é 

composto  pelos  seguintes  eixos:  atividade  econômica,  meio  ambiente  e  bem-estar  da 

sociedade.  A busca  por  melhores condições  de vida  pareada com a preservação do meio 
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ambiente e a condução adequada da economia, no entanto, requer medidas do poder público e 

da iniciativa privada, além de um consenso internacional e da participação de movimentos 

sociais, sobretudo das Organizações Não-Governamentais (ONG’s).

Por  fim,  ressalta-se  a  necessidade  de  integração  entre  indústria,  comércio  e 

comunidade,  para  que  as  melhorias  sócio-ambientais  se  dêem  de  forma  conjunta  e 

harmoniosa. Nesse cenário, o poder público deve proporcionar condições adequadas para o 

cumprimento  do  desenvolvimento  sustentável,  através  de legislação  ambiental  apropriada, 

fiscalização e realização de obras de infra-estrutura para o tratamento dos dejetos e redução 

do desperdício, por exemplo.

O processo de desenvolvimento sustentável consiste em um processo de transformação 

marcado pela harmonia entre a exploração dos recursos, a destinação dos investimentos, o 

caminho do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional, reforçando seu potencial 

presente e futuro, com vistas ao atendimento das necessidades dos indivíduos (WCED, 1991).

3.2 Agenda 21 Global e sua implantação no Brasil

A Organização das Nações Unidas – ONU realizou no Rio de Janeiro em 1992, a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 

mais conhecida como “Rio 92” ou “Cúpula da Terra”. Ela contou com representantes de 179 

países, os quais acordaram e assinaram a Agenda 21 Global, uma tentativa de promover no 

planeta o “desenvolvimento sustentável”. A “Agenda 21” seria um conjunto de intenções de 

mudança para a  concretização desse novo modelo de desenvolvimento  no século XXI.  O 

documento apresenta ações e diretrizes para a gestão ambiental durante o século e se constitui 

como um instrumento de planejamento na construção de sociedades sustentáveis, conciliando 

mecanismos de proteção ambiental,  justiça social e eficiência econômica. Propõe, ainda, a 

criação  de  Agendas  21  Locais  em todos  os  municípios,  contando  com a  participação  da 

população.

Os 40 capítulos que compõem a agenda 21 Global estabelecem conceitos e propostas 

para  diferentes  problemas,  ressaltando  a  importância  de  ações  concretas  para  melhorar  a 

qualidade  ambiental,  com base  em princípios  como a participação,  cidadania,  respeito  às 

comunidades e diferenças culturais, integração, melhoria do padrão de vida das comunidades, 

diminuição das desigualdades sociais e mudança de mentalidade.
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Tais  capítulos  são  distribuídos  em  04  seções.  A  primeira  seção  diz  respeito  às 

dimensões  sociais  e  econômicas  e  envolve  a  cooperação  internacional  para  acelerar  o 

desenvolvimento  sustentável  em  países  desenvolvidos,  combate  à  pobreza,  mudança  nos 

padrões de consumo, dinâmica demográfica e sustentabilidade, proteção e promoção da saúde 

humana, promoção de assentamentos humanos sustentáveis e elaboração de política para o 

desenvolvimento sustentável.

Já  a  segunda  seção  trata  da  conservação  e  administração  de  recursos  para  o 

desenvolvimento, através da proteção da atmosfera baseada na transição energética, utilização 

consciente  dos  recursos  do  solo,  combate  ao  desmatamento,  detenção  da  expansão  dos 

desertos, proteção dos ecossistemas de montanhas, atendimento às necessidades agrícolas sem 

destruição do solo, sustentação da diversidade biológica, administração ambiental sustentável 

da biotecnologia, proteção dos recursos oceânicos, proteção e administração dos recursos de 

água doce,  uso seguro de produtos químicos tóxicos,  administração de rejeitos  perigosos, 

busca de soluções para os problemas do lixo sólido e administração de rejeitos radioativos.

A terceira  seção,  por  sua  vez,  tem como  objetivo  fortalecer  o  papel  dos  grandes 

grupos, através de ações para mulheres no desenvolvimento sustentável e equipamentos, e 

constituição de parceiros sociais para o desenvolvimento sustentável.

Por fim, a quarta seção trata dos meios de implementação, compostos por recursos e 

mecanismos financeiros,  tecnologia ambientalmente sustentável disponível a todos, ciência 

para o desenvolvimento sustentável, promoção da conscientização ambiental, construção da 

capacidade nacional para o desenvolvimento sustentável, fortalecimento das instituições para 

o  desenvolvimento  sustentável,  instrumentos  e  mecanismos  legais  internacionais  e  a 

eliminação da defasagem na informação.

Os  representantes  dos  países  que  participaram  da  Conferência  assumiram,  ainda, 

alguns  compromissos  como  a  preservação  das  florestas  e  nascentes  dos  rios,  o 

desenvolvimento  de  substitutos  para  os  CFCs  e  outras  substâncias  responsáveis  pela 

destruição da camada de ozônio, o combate às doenças relacionadas com as águas, o controle 

dos materiais atirados às águas, a proibição da pesca destrutiva, o uso eficiente da das fontes 

energéticas, o desenvolvimento de fontes alternativas de energia, combustíveis e meios de 

transporte,  a  redução do lixo,  o desenvolvimento  de padrões  de vida mais  altos  e  menos 

dependentes  dos  recursos  ambientais  finitos,  a  elaboração  de  planos  de  administração  e 

desenvolvimento integrados, dentre outros.
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De acordo com o Ministério do Meio Ambiente  (www.mma.gov.br),  a Agenda 21 

Brasileira é um instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável 

baseado na sustentabilidade,  de forma a compatibilizar  a conservação ambiental,  a justiça 

social e o crescimento econômico. O documento foi construído com base nas diretrizes da 

Agenda 21 Global e foi elaborado mediante consultas à população brasileira. Constitui-se, 

portanto,  com um importante  instrumento na construção da democracia  participativa  e da 

cidadania no país.

A construção da Agenda 21 Brasileira teve início em 1996, sendo coordenada pela 

Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional (CPDS) e 

com o envolvimento de aproximadamente 40 mil pessoas em todo o país e foi finalizada em 

2002. A Agenda 21 Brasileira foi implementada a partir de 2003 e incluída como Programa 

do Plano Plurianual (PPA 2004-2007). Assim, ela adquiriu mais força política e institucional, 

além de um maior alcance, capilaridade e importância como política pública, tornando-se um 

instrumento fundamental na construção do Brasil Sustentável10.

O Programa Agenda 21 abrange três ações estratégicas:  implementar  a Agenda 21 

Brasileira, elaborar e implementar as Agendas 21 Locais e a formação continuada em Agenda 

21.  A  elaboração  de  Agendas  21  Locais  deve  se  basear  nos  princípios  da  Agenda  21 

Brasileira,  a  qual  reconhece  a  importância  do  nível  local  na  concretização  de  políticas 

públicas sustentáveis, assim como a Agenda 21 Global.

No entanto, o Programa enfrenta alguns desafios, como divulgar as suas diretrizes e 

ações prioritárias, implementar o Sistema da Agenda 21 e mecanismos de monitoramento, 

orientar  quanto  à  elaboração  e  implementação  das  Agendas  21  Locais,  implementar  a 

formação continuada em Agenda 21, promovendo a educação para a sustentabilidade.

No  âmbito  estadual,  segundo  a  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento  Sustentável  (SEMAD),  muitos  esforços  vêm  sendo  realizados  para 

construção da Agenda 21 Estadual, baseada em Agendas 21 regionais e locais. Verifica-se, 

desde janeiro de 2007, a existência de legislação estadual para a elaboração da Agenda 21 

Estadual, cujo princípio fundamental é a ampla participação da sociedade civil, cabendo ao 

poder público estadual ou municipal facilitar o processo11.

10  Informações retiradas do site do Ministério do Meio Ambiente. Para mais informações, acessar 
www.mma.gov.br

11  Informações retiradas do site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
www.meioambiente.mg.gov.br
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3.3 Licenciamento Ambiental: aspectos conceituais e sistemática

No Brasil, as indústrias apresentam, de forma geral, um alto potencial poluidor. Isto se 

deve ao fato de que a preocupação com as questões ambientais se deu tardiamente, com um 

grande atraso na aplicação de normas ambientais. Além disso, o avanço da industrialização se 

baseou no uso indireto dos recursos naturais  e em investimentos nas indústrias  de grande 

potencial poluidor, como metalurgia e petroquímica (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 1998).

Devido a estas especificidades, o instrumento de política ambiental mais utilizado no 

país foi de caráter regulatório, sobretudo os modelos de licenciamento ambiental, o qual se 

constitui  como  uma  medida  para  controlar  as  atividades  que  possam  interferir  no  meio 

ambiente, buscando o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental, 

com vistas ao desenvolvimento sustentável. Segundo a Resolução CONAMA 237/97, Art 1º, 

Inciso I:

I  -  Licenciamento  Ambiental:  procedimento  administrativo  pelo  qual  o  órgão 

ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais,  consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e 

as normas técnicas aplicáveis ao caso.

De acordo com a Lei Estadual 7.772/80, alterada pela Lei 15.972/06, o licenciamento 

ambiental  é  o  procedimento  administrativo  por  meio  do  qual  o  poder  público  autoriza  a 

instalação, ampliação, modificação e operação de atividades ou empreendimentos utilizadores 

de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores.  As licenças  são 

concedidas após análise do órgão ambiental quanto ao potencial grau de degradação, através 

da análise dos estudos cabíveis e somente após sua aprovação os empreendimentos poderão 

ser instalados e operar. Caso contrário, os empreendimentos serão autuados, com a imposição 

de multas e medidas corretivas para que possam se regularizar.

O processo de licenciamento  ambiental  é  dividido em três  etapas.  A primeira  é  a 

Licença Prévia (LP), concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou 

atividade  aprovando,  mediante  fiscalização  prévia  obrigatória  ao  local,  a  localização  e  a 

concepção do empreendimento, bem como atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo 
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os  requisitos  básicos  e  condicionantes  a  serem  atendidas  nas  próximas  fases  de  sua 

implementação. Tem validade de até quatro anos. 

A segunda etapa diz respeito à Licença de Instalação (LI), a qual autoriza a instalação 

do empreendimento  ou atividade de acordo com as  especificações  constantes  dos  planos, 

programas  e  projetos  aprovados,  incluindo  as  medidas  de  controle  ambiental  e  demais 

condicionantes. Tem validade de até seis anos.

Por fim, tem-se a Licença de Operação (LO), que autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento,  após  fiscalização  prévia  obrigatória  para  verificação  do  efetivo 

cumprimento  do  que  consta  nas  licenças  anteriores,  tal  como  as  medidas  de  controle 

ambiental e as condicionantes porventura determinadas para a operação. É concedida com 

prazos de validade de quatro ou de seis anos estando, portanto, sujeita à revalidação periódica. 

A LO é passível de cancelamento, desde que configurada a situação prevista na norma legal.

Caso  o  requerimento  da  licença  ambiental  tenha  sido  apresentado  quando  o 

empreendimento  ou  atividade  já  está  na  fase  de  instalação  ou  de  operação,  ocorrerá  o 

licenciamento  corretivo.  Nesse  caso,  dependendo  da  fase  em  que  é  apresentado  o 

requerimento  de licença,  tem-se a  licença  de instalação  de natureza corretiva (LIC) ou a 

licença de operação de natureza corretiva (LOC).

Qualquer que seja o tipo de licença requerida, o prazo estipulado para que o órgão 

ambiental se manifeste acerca do requerimento é de até seis meses, exceto nos casos em que 

os requerimentos são instruídos por EIA/Rima, quando o prazo é de até 12 meses. Para os 

requerimentos de revalidação de LO, o prazo é de até 90 dias.

De acordo com a SEMAD (2008)12, durante o processo de licenciamento ambiental 

podem ser solicitados estudos ambientais que subsidiarão a tomada de decisão em relação à 

concessão  da  licença.  O  Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA),  por  exemplo,  é  solicitado 

durante a LP e deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, com o objetivo de demonstrar a 

viabilidade  ambiental  do  empreendimento  ou  atividade  a  ser  instalada.  O EIA/RIMA foi 

instituído  pela  Resolução CONAMA 01/8613 e  a  partir  deste  marco as  demais  esferas  de 

12  Informações retiradas da Cartilha Descomplicar: Regularização Ambiental Integrada: Orientação ao 
empreendedor, elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 
2008.

13 Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 
ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter 
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: I - Estradas de rodagem 
com duas ou mais faixas de rolamento; II - Ferrovias; III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos 
químicos; IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66; 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=26


37

governo podem estabelecer os casos nos quais exigirão o estudo, ampliando a abrangência da 

política ambiental para o controle da implantação de atividades modificadoras do ambiente, 

como  obras  de  infra-estrutura,  empreendimentos  agrícolas  e  imobiliários,  gerando  mais 

demandas aos órgãos estaduais.

O  Relatório  de Impacto  Ambiental  (Rima)  explicita  as conclusões do EIA,  o  qual 

necessariamente  sempre  o  acompanha.  O  Rima  também  deve  ser  elaborado  por  equipe 

multidisciplinar,  redigido  em  linguagem  acessível,  devidamente  ilustrado  com  mapas, 

gráficos e tabelas, de forma a facilitar a compreensão de todas as conseqüências ambientais e 

sociais do projeto por parte de todos os segmentos sociais interessados.

O  Relatório  de  Controle  Ambiental  (RCA)  é  exigido  em  caso  de  dispensa  do 

EIA/Rima. É por meio dele que o empreendedor identifica as não conformidades efetivas ou 

potenciais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo 

requerida a licença.

O  Plano  de  Controle  Ambiental  (PCA)  é  um  documento  por  meio  do  qual  o 

empreendedor apresenta os planos e projetos capazes de prevenir e/ou controlar os impactos 

ambientais decorrentes da instalação e da operação do empreendimento para o qual está sendo 

requerida a licença, bem como para corrigir as não conformidades identificadas. O PCA é 

sempre necessário, independente da exigência ou não de EIA/Rima, sendo solicitado durante 

a LI.

Por fim, o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental do Sistema de Controle 

e demais Medidas Mitigadoras (Rada) tem a finalidade de subsidiar a análise do requerimento 

de revalidação da LO. O procedimento de revalidação da LO tem por objetivo fazer com que 

o desempenho ambiental do empreendimento seja formalmente submetido a uma avaliação 

periódica,  correspondente  ao  prazo  de  vigência  da  LO  vigente.  A  revalidação  da  LO  é 

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; VI - Linhas de 
transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, 
tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais 
para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 
transposição de bacias, diques; VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); IX - Extração de 
minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; X - Aterros sanitários, processamento e 
destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte 
de energia primária, acima de 10MW; XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos); XIII - Distritos 
industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas 
acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância 
do ponto de vista ambiental; XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante 
interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; XVI - Qualquer 
atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia. 
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também  a  oportunidade  para  que  o  empreendedor  explicite  os  compromissos  ambientais 

voluntários porventura assumidos, bem como algum passivo ambiental não conhecido ou não 

declarado por ocasião da LP ou da LI ou da primeira LO ou mesmo por ocasião da última 

revalidação. 

No estado de Minas Gerais,  embora o modelo de licenciamento ambiental  adotado 

tenha sofrido adequações ao longo do tempo, ele manteve a mesma concepção e desenho 

operacional. Contudo, ele é criticado pelos atores envolvidos nos processos de licenciamento. 

Os empreendedores reclamam dos custos, da lentidão dos processos e da falta de orientação e 

uniformidade de exigências. Os ambientalistas, por sua vez, reclamam da complexidade, da 

falta de transparência, da pequena participação e de poucos resultados práticos. Por fim, os 

técnicos e consultores questionam a objetividade e a eficácia dos estudos para a qualidade 

ambiental (PRAÇA, 2009).

Uma das principais discussões em relação à ineficácia do modelo de licenciamento 

ambiental adotado gira em torno do fato de ele não contemplar a diferença existente entre 

avaliar  os impactos  regionais  de um empreendimento  e avaliar  o impacto do conjunto de 

atividades na qualidade ambiental de uma região. O estudo por empreendimento não fornece a 

análise dos impactos ambientais combinados de todos os empreendimentos de determinada 

região  e  os  procedimentos  adotados  na  concessão  do  licenciamento  não  garantem  o 

acompanhamento e a fiscalização dos empreendimentos, uma vez que os órgãos ambientais 

apenas estabelecem prazo de validade para as licenças.
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4 TRAJETÓRIA DA POLÍTICA AMBIENTAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

A institucionalização da política ambiental no estado de Minas Gerais e suas relações 

com  o  Licenciamento  Ambiental  envolvem  uma  análise  da  estrutura,  das  normas  e  das 

entidades  criadas  para  operacionalizar  a  questão  ambiental  no  estado.  Assim,  é  possível 

identificar as relações existentes entre as mudanças institucionais ocorridas e o modelo de 

licenciamento e gestão ambiental adotados.

Este capítulo é divido em três seções, marcadas por mudanças ocorridas no escopo do 

Sistema  Estadual  de  Meio  Ambiente,  as  quais  delimitam  os  principais  períodos  na 

operacionalização da gestão pública ambiental do estado:

1º Estruturação da Comissão de Política Ambiental (COPAM);

2º Estruturação da Superintendência de Meio Ambiente (SMA);

3º Estruturação da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e da Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).

4.1 A primeira etapa do processo de institucionalização: estruturação da COPAM

 

A  problemática  ambiental  emergiu  na  agenda  política  do  estado  de  Minas  Gerais 

devido aos altos níveis de poluição industrial na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH)  e  no  Vale  do  Aço,  além  dos  impactos  dos  reflorestamentos  homogêneos  e  da 

exploração mineral, os quais geravam desmatamento e poluição dos rios. No início de 1974, 

muitas críticas e manifestações dos movimentos ecológicos, marcadas pelo apoio popular e 

cobertura da imprensa, fizeram com que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 

elaborasse um projeto de lei recomendando ao Executivo a criação de um Conselho Estadual 

de Defesa do Meio Ambiente, o qual posteriormente instituiria a Comissão Permanente de 

Defesa do Meio Ambiente.

No âmbito do poder executivo, o processo de institucionalização e operacionalização 

de uma estrutura para lidar com a política ambiental no Estado teve início em 1975,  com a 

criação da Diretoria de Tecnologia e Meio Ambiente (DTMA) da Fundação João Pinheiro, 

cuja principal competência era coordenar a formulação de programas estaduais de pesquisa 
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tecnológica  e  de  proteção  do  meio  ambiente.  A DTMA foi  a  primeira  estrutura  técnico-

científica com vistas aos estudos ambientais no Estado e desenvolveu, durante 1975 e 1976, 

estudos  e  projetos  coordenados  pelo  Centro  de  Recursos  Naturais  e  pelo  Centro  de 

Engenharia do Meio Ambiente, contando com a colaboração de pessoal de diversas áreas da 

administração pública estadual.  Dentre tais estudos,  destacam-se aqueles realizados para a 

criação do processo de licenciamento ambiental para implantação ou ampliação de instalações 

industriais  e  para  o  licenciamento  ambiental  de  novas  instalações.  Verifica-se,  ainda,  a 

importância  dada  pela  DTMA ao planejamento e  definição  de  diretrizes  ligadas  ao  meio 

ambiente,  bem como à necessidade de um sistema de licenciamento ambiental  preventivo 

(MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998).

Em 1976 é criada a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT), ligada ao 

Sistema  Operacional  de  Ciência  e  Tecnologia,  com  atribuições  na  área  ambiental  como 

coordenar a execução de medidas que promovam a proteção ambiental e o atendimento às 

normas de controle da poluição, além de supervisionar o levantamento e cadastramento dos 

recursos naturais do estado, visando a utilização racional dos mesmos, juntamente aos órgãos 

federais competentes. Ainda no escopo do Sistema Operacional de Ciência e Tecnologia, são 

incluídos  o  Centro  Tecnológico  de  Minas  Gerais  (CETEC),  o  qual  desenvolve  pesquisas 

tecnológicas,  e  o  Instituto  de  Geociências  Aplicadas  (IGA),  com funções  de  zoneamento 

ambiental. Por fim, integrava o Sistema a Comissão de Política Ambiental (COPAM), órgão 

colegiado instituído pelo Decreto Estadual nº 18 466, de 29 de abril de 1977.

O  desenho  operacional  da  COPAM  é  marcado  por  duas  inovações,  a  primeira 

relacionada ao caráter participativo das decisões provocado pela representação colegiada de 

segmentos sociais interessados, a qual é importante tendo em vista a contradição existente 

entre os interesses envolvidos na questão ambiental. A segunda inovação deve-se aos poderes 

normativos  e  deliberativos  atribuídos  à  Comissão,  dando condições  ao  órgão para  apurar 

denúncias e enfrentar os problemas ambientais do Estado  (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 1998).

Desta  forma,  a  organização  da  COPAM  envolvia  a  atuação  de  uma  Secretaria 

Executiva,  um  Plenário  e  cinco  Câmaras  Técnicas  Especializadas  (Câmara  de  Poluição 

Industrial,  Câmara de Poluição por Adubos Químicos e Defensivos Agrícolas,  Câmara de 

Política Ambiental,  Câmara de Defesa de Ecossistemas e Câmara de Mineração e  Bacias 

Hidrográficas). A Secretaria Executiva tem a função de apoiar a presidência do Plenário e as 

Câmaras Técnicas na elaboração e fiscalização das normas e na instrução dos processos para 
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deliberação, além de implantar um sistema de licenciamento ambiental, sob a coordenação 

das Câmaras. Desde então, o licenciamento ambiental é instituído como principal instrumento 

de gestão pública do meio ambiente no estado.

O Plenário,  formado por 16 conselheiros e presidido pelo Secretário de Estado de 

Ciência  e  Tecnologia  era,  então,  constituído  por  representantes  de  Secretarias  de  Estado, 

órgãos  governamentais  com  atribuições  ambientais,  Assembléia  Legislativa,  associações 

empresariais, ambientalistas e cientistas. Ele é o órgão superior de deliberação da COPAM, 

responsável por autorizar o funcionamento de empreendimentos mediante assinatura de um 

“termo de responsabilidade” que estabelece prazos para ajustamento às normas de emissão de 

poluentes.

As  Câmaras  são  compostas  por  7  conselheiros  de  setores  sociais  variados,  com a 

função  de  elaborar  normas  técnicas  de  acordo  com  sua  área  especializada  e  julgar  os 

processos  de  infração  em primeira  instância,  além de  orientar  a  Secretaria  Executiva  na 

implantação  do  sistema  de  licenciamento  e  fiscalização  ambiental.  O  sistema  de 

licenciamento  a  ser  implantado  assumiria  ações  preventivas  e  de  planejamento  do 

desenvolvimento, baseado no equilíbrio e adequação ambiental.

De acordo com Starling, (2001, p.201), a COPAM possuía um papel de mediação, na 

medida  em  que  possibilita  o  encontro  entre  sociedade  e  Estado,  incluindo  na  agenda 

governamental demandas sociais antes excluídas dos processos decisórios. A primeira reunião 

da Comissão ocorreu em junho de 1977, quando os membros do Plenário tomaram posse e 

discutiram o seu regimento interno e a primeira Deliberação Normativa, a qual fixaria normas 

e padrões de proteção ao meio ambiente. A sua primeira ação no sentido de descentralização 

da  política  ambiental  no  Estado,  característica  marcante  em  todo  o  processo  de 

institucionalização, se deu em 1979 com a criação do Programa de Cooperação Técnica com 

os  Municípios  para  a  Defesa  do  Meio  Ambiente  (PRODEMAM),  o  qual  objetivava  a 

cooperação técnica para criação de Conselhos Municipais de Meio Ambiente (CODEMA). 

Aqui,  verifica-se  um  avanço  em  relação  ao  contexto  centralista-autoritário  que  o  país 

enfrentava,  destacando-se  medidas  descentralizadoras  e  que  propiciam  uma  maior 

participação da sociedade nas discussões ambientais.

Inicialmente, cabia ao Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC) fornecer apoio 

técnico e executivo à COPAM, através dos seus estudos relacionados à proteção ambiental, 

controle  da  poluição  e  preservação  dos  recursos  naturais  do  Estado.  Para  tanto,  foram 
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estruturadas  duas  superintendências  técnicas  que  contavam  com  técnicos  anteriormente 

ligados  à  DTMA/FJP  e  profissionais  das  áreas  de  engenharia  nuclear  e  sanitária.  A 

Superintendência  de  Ecologia  e  Engenharia  Ambiental  era  voltada  especificamente  às 

demandas da COPAM, enquanto que a Superintendência de Recursos Naturais continuaria os 

trabalhos de levantamento  desenvolvidos pela FJP visando ao controle das fontes de poluição 

e estudos de impacto ambiental para localização de instalações nucleares.

A  formação  técnica  do  CETEC  forneceu  excelência  para  lidar  com  as  questões 

ambientais no Estado, mas contribuiu para um embate entre as duas principais concepções: a 

primeira  focada  no  planejamento  ambiental  e  a  segunda  na  adequação  de  situações 

irregulares, abordando noções de controle ambiental como medir, controlar, aferir e punir. 

Este embate  contribuiu na definição tanto da estrutura quanto da própria ação da política 

ambiental no estado. A escolha por qual concepção adotar no estado foi influenciada pelo 

credenciamento do CETEC como órgão técnico do Banco Nacional de Habitação (BNH) em 

1980, o que fortaleceu a estratégia de controle ambiental relacionada à adequação tecnológica 

de  empreendimentos  que  prevaleceria  no  Estado,  uma  vez  que  a  solução  dos  problemas 

urbanos de água e esgoto se tornou prioridade. A ênfase dada pela política estadual de meio 

ambiente ao controle pontual das fontes de poluição no Estado, levava em consideração a 

referência nacional e internacional para a organização de sistemas de gestão ambiental, cuja 

questão  crucial  era  a  poluição  industrial.  A  baixa  influência  da  planificação  na  política 

ambiental estaria ainda relacionada à conjuntura político-econômica que resultou na falência 

do planejamento em nível global (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998).

O CETEC, ainda, desenvolveu trabalhos importantes no sentido de controle das fontes 

de poluição por meio de Termos de Compromisso a serem assinados entre os responsáveis 

pelas  fontes  poluidoras  e  o  estado,  os  quais  estabelecem  um  cronograma  de  adequação 

tecnológica com especificações técnicas definidas pelo poder público.  Além disso, os seus 

levantamentos de recursos naturais e os estudos de bacias hidrográficas, qualidade ambiental 

em áreas  críticas  e  ecologia  voltados  à  preservação  e  à  proteção  de  ecossistemas  foram 

consolidados e resultaram no Diagnóstico Ambiental do Estado de Minas Gerais elaborado 

nos anos de 1980 e 1981, visando referenciar o planejamento integrado das ações ambientais 

no Estado (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998).

Em 1980, foi aprovada a Lei Estadual 7.772, que dispõe sobre a proteção, conservação 

e melhoria do meio ambiente no Estado de Minas Gerais e confere instrumentos legais para a 

atuação da COPAM, nela estabelecida como órgão formulador da política ambiental estadual. 
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A lei aborda uma concepção de meio ambiente cuja principal preocupação é a identificação e 

o controle das fontes de poluição de origem industrial, sendo estas definidas como qualquer 

atividade,  sistema,  processo,  operação,  maquinaria,  equipamento  ou dispositivo,  móvel  ou 

não,  que induza,  produza ou possa  produzir  poluição.  Os instrumentos  para a atuação da 

COPAM no controle das fontes de poluição estabelecidas pela lei são o licenciamento para 

instalação e operação de atividades potencialmente poluidoras, ação fiscalizadora contando 

com o exercício do seu poder de polícia, aplicação de penalidades às infrações e suspensão de 

atividades de empreendimentos, em casos de riscos humanos e econômicos.

A partir desta lei, o licenciamento ambiental é instituído como o principal instrumento 

de gestão pública ambiental no Estado de Minas Gerais, apresentando dois tipos de licença a 

serem  concedidos  após  análise  do  impacto  ambiental:  a  licença  de  instalação  (LI)  para 

instalação de novas empresas e licença de funcionamento (LF) para adequação tecnológica 

para  as  empresas  já  implantadas.  Os  estudos  realizados  para  a  adequação  tecnológica 

envolvem o controle de resíduos e efluentes, através de mecanismos eficientes no controle dos 

problemas  possivelmente  existentes.  Já  os  estudos  para  as  novas  instalações  abrangem 

variáveis econômicas, sociais e ambientais na análise da viabilidade do empreendimento.

As atribuições dadas pela lei à COPAM ampliaram as suas demandas, ressaltando os 

problemas  operacionais  existentes  e  a  necessidade  de  melhorar  a  sua  estrutura  de 

assessoramento técnico e operacional. Nesse sentido, muitas discussões entre o governo e os 

técnicos  levaram  à  percepção  de  que  a  Secretaria  Executiva  não  possuía  estrutura  e 

capacitação técnica suficientes para responder  às  demandas ambientais  e  que sua atuação 

deveria  combinar  a  ação pontual  e  corretiva  com uma atuação  preventiva.  Para  isso,  era 

fundamental  a  estruturação  do  órgão  para  o  planejamento  de  suas  ações  através  de  uma 

estrutura  única,  com  capacitação  técnica,  jurídica  e  administrativa  para  lidar  com  as 

crescentes atribuições na área ambiental. Como solução, a Secretaria Executiva da COPAM 

seria ampliada e transformada em Superintendência de Meio Ambiente (SMA).

O primeiro período da institucionalização da política ambiental  em Minas Gerais é 

marcado  pela  inexistência  de  instrumentos  legais  que  concedam ao  estado  possibilidades 

efetivas  de  intervenção  na  proteção  ambiental.  A  Lei  Estadual  7.772/80  introduz  os 

instrumentos legais de ação para o estado, mas não possui aplicação imediata. Além disso, a 

estrutura executiva da COPAM é precária e os setores produtivos apresentam resistências às 

responsabilidades ambientais (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998).
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4.2 A segunda etapa do processo de institucionalização: estruturação da SMA

A partir de 1983, as modificações ocorridas na estrutura do Sistema de Meio Ambiente 

no estado foram baseadas  na legislação  federal  ambiental  instituída  em 1981.  No âmbito 

federal, a estrutura de gestão ambiental adotada é semelhante ao que já havia sido implantado 

em Minas Gerais, não sendo necessárias grandes adequações no estado. Da mesma forma que 

no estado, a Lei Federal nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabelece o licenciamento como principal instrumento de gestão pública ambiental no país. A 

legislação federal, ainda, concedeu aos órgãos estaduais a competência para o licenciamento 

prévio das atividades utilizadoras de recursos ambientais. Embora anteriormente no estado 

fossem concedidas a licença de instalação (LI) e a licença de funcionamento (LF), houve uma 

atualização da  lei  mineira  com base  no Decreto Federal  nº  88.351/1983,  estabelecendo o 

sistema trifásico de licenciamento: licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e licença de 

operação (LO).

A estrutura da COPAM foi modificada pelo Decreto Estadual nº 22.658/1983, sendo 

então composta por Presidência, Plenário, Câmaras Especializadas e a Superintendência de 

Meio  Ambiente  (SMA),  de  forma  a  adequá-la  às  novas  funções  e  ao  fortalecimento 

institucional obtidos mediante o advento das leis federal e estadual (6.938/81 e 7.772/80). 

Nesta nova estrutura, a SMA daria apoio administrativo e ação técnica executiva no que tange 

à política ambiental no estado. O superintendente, ainda, responderia pela secretaria executiva 

da COPAM. Desta forma, seria possível diminuir as atribuições desempenhadas pelo CETEC 

na assessoria  técnica à  comissão,  já  que a SMA desenvolveria  tanto ações executivas  no 

controle ambiental quanto pesquisas e estudos técnicos para subsidiar as diretrizes da política 

estadual de meio ambiente.

A  SMA  era  constituída  por  dois  departamentos  e  uma  Secretaria  Geral.  O 

Departamento  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  era  responsável  pelos  estudos  de 

acompanhamento  das  questões  ambientais  do  estado  e  pela  proposição  de  medidas  de 

prevenção e correção dos problemas identificados, bem como pela divulgação e promoção das 

questões  ambientais  visando  à  descentralização  e  integração  dos  municípios  à  política 

estadual, através dos CODEMAS. O Departamento de Fiscalização e Controle, por sua vez, 

era  responsável  pelo  licenciamento  e  fiscalização  das  fontes  poluidoras  e  dos  danos  ao 
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patrimônio natural e cultural, além do atendimento às demandas da COPAM e às denúncias. 

A SMA, portanto, conciliava ações preventivas e orientadoras da COPAM, através de ações 

de planejamento e acompanhamento da situação ambiental no estado, com ações executivas 

no controle ambiental baseado no licenciamento e fiscalização de fontes poluidoras (MINAS 

GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998).

A SMA e a Câmara de Política Ambiental (CPA), entre 1983 e 1987, elaboraram as 

Diretrizes da Política Estadual de Meio Ambiente,  ressaltando a necessidade de ampliar a 

conscientização  ecológica  da  sociedade  e  dos  meios  de  comunicação  e  priorizando  a 

descentralização  da  política  ambiental,  através  de  apoio  técnico  às  prefeituras  para  a 

constituição dos conselhos ambientais municipais denominados CODEMAS. Estes possuíam 

o mesmo modelo institucional da COPAM, contando com representantes locais dos interesses 

envolvidos,  mas  os  estímulos  à  sua  criação  foram  interrompidos  em  1986  devido  às 

dificuldades operacionais, falta de planejamento e critérios de atuação, além de não fornecer 

legitimidade e credibilidade para a descentralização pretendida pela comissão14.

A  responsabilidade  pela  implantação  da  política  ambiental  era,  então,  dada 

sobremaneira ao estado, o qual, no entanto, era carente de infra-estrutura adequada, recursos 

humanos e equipe técnica capacitada para atuar na área. As dificuldades operacionais eram 

tamanhas que em 1984, os 23 técnicos do Departamento de Fiscalização e Controle da SMA 

eram  responsáveis  pelo  acompanhamento  de  925  processos  da  COPAM,  análise  do 

licenciamento  de  projetos  industriais  e  atendimento  às  reclamações  de  todo  o  estado.  A 

precariedade  que  marcava  a  SMA  se  dava  em  grande  parte  devido  à  sua  vinculação  à 

Administração Direta, não dispondo de autonomia administrativa e financeira.

A CPA e SMA enfatizam, em suas diretrizes, a necessidade de pesquisas tecnológicas 

e de critérios básicos para o ordenamento territorial,  de forma a possibilitar  os estudos, a 

racionalização do uso dos recursos ambientais e a melhoria da qualidade de vida. Apresentam, 

ainda, objetivos gerais de uma política de proteção ambiental como controlar as atividades 

poluidoras,  definir  normas  e  padrões  para  qualidade  ambiental  e  preservar  ecossistemas 

representativos e de interesse especial (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

1998).

A  atuação  da  SMA  se  dá,  sobretudo,  no  sentido  de  controle  ambiental  dos 

14A instituição  consultiva  e  deliberativa  no âmbito  executivo  municipal  mais  significativa  foi  a  Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte (SMMA), criada em 1983, e o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (COMAM), criado em 1985, ambos com atuação autônoma e sem vínculos com a política estadual.
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empreendimentos  em  funcionamento  através  da  fiscalização  ambiental  e  do  uso  de 

penalidades  como forma de coação.  Contudo, o planejamento  ambiental  a  médio e  longo 

prazo não são priorizados, dando pouco enfoque à ação preventiva na atuação ambiental. O 

licenciamento, então, é defendido como prioridade para a atuação da SMA, uma vez que se 

constitui como instrumento de planejamento e prevenção.

O conflito entre a COPAM e o CETEC aumentou devido à estrutura da SMA e as 

divergências no corpo técnico se tornaram ainda mais tumultuadas. Além disso, a falta de 

planejamento,  o  baixo  número  de  licenciamentos  e  a  existência  de  irregularidades  nas 

reuniões do Plenário e das Câmaras Técnicas dão publicidade à crise na estrutura da ação 

executiva da COPAM. Em 1985 as críticas se intensificam pela ênfase dada à ação corretiva, 

o baixo número de licenciamentos e a carência de pesquisa e planejamento, bem como a falta 

de reuniões entre as Câmaras Técnicas e o plenário.

Como mencionado no Capítulo 3, no ano de 1986 é aprovada a Resolução 001 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), definindo um novo marco para a gestão 

ambiental  no  Brasil  e  ampliando  a  abrangência  da  política  ambiental  para  o  controle  da 

implantação  de  atividades  modificadoras  do  ambiente.  Desta  forma,  tornam-se  objeto  da 

política ambiental obras de infra-estrutura, empreendimentos agrícolas e imobiliários, gerando 

mais demandas aos órgãos estaduais. Houve uma desarticulação entre a SMA e o CETEC e os 

recursos  humanos  e  financeiros  eram  escassos,  o  que  evidencia  a  necessidade  de 

reorganização da estrutura operacional da gestão ambiental no estado.

Por isso, a partir de 1987, uma comissão composta por representantes da SECT e do 

CETEC se reuniu para reestruturar o sistema de assessoria técnica à COPAM na condução da 

política ambiental no estado. A conclusão dos trabalhos sugeriu a criação de uma estrutura 

técnica  e  executiva  específica,  dotada  de  autonomia  e  flexibilidade  administrativa  e 

financeira, características tais consideradas essenciais para que a nova estrutura pudesse gerar 

receita própria, advinda da cobrança pelos serviços prestados. Além disso, seriam superadas 

as contradições relacionadas ao CETEC devido às suas atividades de fomento tecnológico 

para as empresas em contrapartida ao seu apoio ao poder de polícia atribuído à COPAM 

(MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998).
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4.3 A terceira etapa do processo de institucionalização: a estruturação da FEAM e da 

SEMAD

A terceira etapa do processo de institucionalização da política ambiental no estado 

começa com a transformação da SECT em Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente (SECTMA) e da COPAM em Conselho de Política Ambiental, através da Lei 

Estadual nº 9.514/1987. Ainda no ano de 1987, a Lei Estadual nº 9.525 instituiu a Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (FEAM).

A promulgação da Constituição Federal em 1988, a qual dedicou uma seção ao meio 

ambiente,  garantindo  a  todos  o  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado, 

influenciou a ação da FEAM na medida em que impõe ao poder público a exigência de estudo 

prévio de impacto ambiental (EPIA) para a instalação de empreendimentos potencialmente 

causadores de significativa degradação ambiental.

Neste  sentido,  a  Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais  de  1989  consolidou  o 

Licenciamento Ambiental como principal instrumento de gestão ambiental.  Ela reza que o 

poder  público  deverá  exigir  prévia  anuência  do  órgão  estadual  de  controle  e  política 

ambiental,  denominada  licenciamento,  para  o  início,  ampliação  e  desenvolvimento  de 

atividades,  bem  como  para  a  construção  ou  reforma  de  instalações  que  possam  causar 

degradação ambiental. A FEAM seria o órgão ambiental do estado responsável pela referida 

anuência. Devido às resistências à integração do corpo técnico do CETEC à FEAM, ele foi 

afastado da gestão ambiental no estado, sendo suas funções ambientais transferidas para a 

FEAM.

Após a criação da FEAM, os membros do COPAM passaram a desenvolver estudos 

que orientassem a ação da política ambiental estadual. Entre julho de 1988 e julho de 1991, 

foi desenvolvido o Programa trienal de política ambiental para o Estado de Minas Gerais, o 

qual objetivava auxiliar na consolidação da FEAM através da identificação dos problemas 

ambientais mais urgentes no estado. Enfatiza, ainda, a necessidade de trabalhos na educação 

ambiental  e  na  interiorização  da  política  de  meio  ambiente.  O  programa  produziu  um 

diagnóstico  contendo  as  principais  deficiências  do  ponto  de  vista  institucional  da  área 

ambiental no estado e destacou, entre elas, a questão salarial e a escassez na estrutura para a 

atuação do órgão ambiental.

Além disso, o programa salienta a necessidade de inserir a preocupação ambiental nos 
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grandes projetos do setor público, em todas as esferas. Tendo em vista a descentralização da 

política,  o  programa propôs a  municipalização  das  atividades  de  fiscalização,  que  seriam 

responsabilidade dos CODEMAs e das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, as quais 

deveriam ser criadas nos municípios com mais de cem mil habitantes. Observa-se, ainda, que 

as ações esboçadas no programa se deram de forma pontual e setorizada, focadas nas áreas 

consideradas mais críticas na degradação ambiental (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 1998).

Em  1989,  o  Programa  Estadual  de  Meio  Ambiente  do  Estado  de  Minas  Gerais 

apresentou diretrizes para a atuação da FEAM, apresentando dificuldades institucionais para a 

implementação da política ambiental. Segundo este documento, a questão ambiental deveria 

ser  abordada  de  forma  dinâmica  e  eficiente,  mas  isto  era  difícil  com  a  deficiência  das 

estruturas organizacionais e jurídicas dos órgãos públicos,  acompanhados pela carência de 

pessoal e a desarticulação das ações das instituições de gestão ambiental do estado. Visando 

ao fortalecimento  institucional  da  FEAM, o Programa sugere  a  descentralização  das  suas 

atividades, em sintonia com o caráter descentralizante da CF/88, a partir da implantação de 

regionais do órgão e do incentivo à municipalização das ações de controle e fiscalização. O 

Programa define, ainda, como princípios básicos para atuação do órgão a preservação dos 

ecossistemas naturais, a realização de estudos e projetos para a definição de parâmetros de 

qualidade ambiental e o incremento à participação popular através da educação ambiental. 

Tais  princípios  também estão presentes  na Proposta  de Política  Ambiental  elaborada pela 

FEAM em 1991 com a prioridade de promover a implantação de um modelo institucional de 

gestão  ambiental  sistêmico,  integrado  e  descentralizado,  com  a  participação  de  órgãos 

públicos e da sociedade civil.

A descentralização da atuação da FEAM foi abordada também no Plano Plurianual de 

Ação  Governamental  (PPAG  1992-1995),  o  qual  propôs  a  divisão  de  competências  e  o 

incentivo à ação municipal, quando de interesse local. O PPAG postulou a necessidade de 

integração das ações dos órgãos públicos envolvidos na questão ambiental já regionalizados, 

utilizando das estruturas já implantadas como os escritórios regionais do IEF, EMATER e 

DRH  (MINAS  GERAIS;  FUNDAÇÃO  JOÃO  PINHEIRO,  1998).  Na  época,  o 

desentrosamento de órgãos ligados à questão ambiental era tamanho que a FEAM era ligada à 

Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) à 

Secretaria  da  Agricultura  e  o  Departamento de Recursos  Hídricos  (DRH) à  Secretaria  de 

Minas e Energia.
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A FEAM, órgão responsável pelo sistema de licenciamento ambiental, foi estruturada 

refletindo o arranjo anteriormente estabelecido na SMA. O Departamento de Planejamento e 

Desenvolvimento  Ambiental  e  o  Departamento  de  Fiscalização  e  Controle  Ambiental  da 

SMA deram origem, respectivamente, à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental 

e à Diretoria de Controle Ambiental da FEAM, composta ainda pela Diretoria Administrativa 

e  Financeira.  À  Diretoria  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Ambiental  foram  incumbidas 

atividades  de  estudos  e  pesquisas,  planejamento,  educação  ambiental,  unidades  de 

conservação,  e  apoio  ambiental  aos  municípios  e  CODEMAs.  À  Diretoria  de  Controle 

Ambiental  foram  atribuídas  atividades  de  licenciamento  e  instrução  de  processos  para 

julgamento no COPAM, sendo que os responsáveis pelos pareceres técnicos dos processos em 

julgamento  deveriam  acompanhar  as  reuniões  das  câmaras,  para  dar  as  orientações  e 

esclarecimentos  necessários  aos  conselheiros  (MINAS  GERAIS;  FUNDAÇÃO  JOÃO 

PINHEIRO, 1998).

A Deliberação  Normativa  COPAM nº  01/1990  consolida  a  atuação  da  FEAM ao 

estabelecer os critérios e valores para indenização dos custos de análise dos processos de 

licenciamento.  Desta  forma,  ela  viabiliza  a  operacionalização  do  licenciamento  ambiental 

como instrumento público de gestão, a partir da definição de três classes para o licenciamento 

(Classes  I,  II  e  III)  classificadas  com  base  no  cruzamento  da  categoria  do  porte  do 

empreendimento (pequeno, médio e grande) com a categoria do potencial poluidor estimado 

de  acordo  com a  tipologia  da  atividade  (pequeno,  médio  e  grande).  Esta  DN fornece  as 

referências  necessárias  para  avaliar  as  solicitações  de  licenciamento  até  2004,  quando  é 

publicada  a  Deliberação  Normativa  COPAM nº  74/2004,  a  qual  modifica  os  parâmetros 

utilizados.

Durante os anos de 1988 e 1998, a FEAM foi responsável pela instrução técnica e 

jurídica ao COPAM. O órgão elaborou,  como forma de orientar  procedimentos e estudos 

técnicos de avaliação de impacto ambiental para fundamentar os pedidos de licenciamento, 

formulários e termos de referência para as tipologias de empreendimentos, além de determinar 

formatos  específicos  de  estudo  de  impacto  ambiental  para  saneamento,  mineração, 

hidrelétrica e transporte.

O  sistema  ambiental  no  estado  foi  viabilizado  graças  à  definição  de  uma  rotina 

administrativa  pela  legislação  ambiental,  consolidando  a  sistemática  de  licenciamento 

ambiental. No entanto, tal rotina se dava em um processo burocrático, com a necessidade de 

muitos  procedimentos  para  a  entrada,  processamento  e  expedição  de  documentos  para 
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autorizar a instalação e funcionamento do empreendimento (MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO 

JOÃO PINHEIRO, 1998).

No estado, o modelo de licenciamento aplicado é de comando e controle, estabelecidos 

pelas imposições da lei e a fiscalização do seu cumprimento. A legislação ambiental editada 

pelo COPAM se dá no sentido de estabelecer as condições para o licenciamento ambiental, 

classificar empreendimentos e atividades e estabelecer limites para o lançamento de resíduos 

no ar, água e solo. A fiscalização, o monitoramento e a aplicação de penalidades tornam-se 

instrumentos complementares ao licenciamento, na medida em que auxiliam na verificação de 

infrações à legislação ambiental e induzem ao cumprimento das condições estabelecidas no 

licenciamento.

O modelo aplicado, ainda, privilegia o controle processual, pontual e corretivo dos 

empreendimentos,  o  que  gera  um  volume  elevado  de  processos  a  serem  analisados  e 

comprometendo  a  operacionalidade  do  sistema  ambiental.  Nesse  período,  a  análise  dos 

processos se dá em longos prazos e com custos elevados, os estudos ambientais não possuem 

objetivos claros e o controle ambiental é ineficaz.

Em 1991, com a aprovação da lei florestal, o IEF – vinculado a Secretaria de Estado 

de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (SEAPA)  –  passa  a  ter  uma  ação  tipicamente 

ambientalista,  sendo  que  até  então  sua  atividade  principal  era  o  fomento,  via  incentivos 

fiscais, ao reflorestamento industrial. Com o fim dos incentivos, a agenda do IEF é focada na 

área ambiental  e a sua atuação passa a incorporar  a  política de defesa do meio ambiente 

(MINAS GERAIS; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998).

As  críticas  à  eficácia  do  licenciamento  como  principal  instrumento  para  a  gestão 

ambiental no estado aumentam com a Lei Estadual nº 11.504/1994, a qual institui a Política 

Estadual de Recursos Hídricos. Além disso, a definição da água como recurso ambiental e a 

criação do Conselho Estadual  de Recursos Hídricos (CERH) ampliam a noção de política 

ambiental, englobando o acesso, o uso, a conservação e a proteção dos recursos hídricos. A 

própria estrutura de gestão ambiental também é ampliada, deixando de tratar apenas impactos 

pontuais para abranger o planejamento de acordo com as características da bacia hidrográfica, 

através dos Comitês de Bacia, analisando a integração dos recursos hídricos com a proteção 

ambiental.

O Fórum Mineiro de Política Ambiental, realizado por iniciativa da Comissão de Meio 

Ambiente da Assembléia Legislativa em 1995, fortaleceu a idéia da criação de um sistema 
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ambiental integrado, através do projeto de lei nº 285/95 que previa a criação da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SEMAD), à qual estariam vinculados o IEF, a FEAM e o DRH. 

O projeto de lei foi aprovado, com ressalvas quanto à vinculação do DRH, que foi alvo de 

disputas dos demais setores. À SEMAD caberia o planejamento e coordenação de uma gestão 

ambiental integrada.

Em 1996  o  DRH integra-se  à  SEMAD,  juntamente  com o  Conselho  Estadual  de 

Recursos  Hídricos  (CERH).  Ainda  neste  ano,  o  Decreto  Estadual  nº  38.070/96 institui  o 

Grupo Coordenador de Fiscalização Ambiental (GCFAI), cujas atribuições são coordenar as 

atividades  de  policiamento,  proteção  à  fauna  e  à  flora  e  fiscalização  de  atividades 

potencialmente  poluidoras.  O GCFAI é composto por representantes  da SEMAD, FEAM, 

IEF,  DRH,  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  (IMA),  Secretaria  de  Estado de  Segurança 

Pública (SESP), Polícia Militar (PMMG) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA).

No ano de 1997, a publicação de novas Leis Estaduais determina uma reorganização 

na estrutura do sistema ambiental. A Lei Estadual nº 12.581/97, reorganiza a SEMAD, a nº 

12.582/97 reorganiza o IEF, a nº 12.583/97, reorganiza a FEAM, a nº 12.584/97 reorganiza o 

DRH, o qual passa a se chamar Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), e a Lei nº 

12.585 reorganiza  o  COPAM. Através  dessas  modificações,  a  SEMAD se  torna  o  órgão 

ambiental do Estado, papel antes atribuído à FEAM, e deverá exercer as funções de Secretaria 

Executiva  do COPAM e do CERH. O COPAM é descentralizado,  por  meio  de  unidades 

regionais, e a FEAM e o IEF serão responsáveis pela instrução e assessoria dos processos para 

julgamento nas câmaras.

A integração  destes  órgãos  na  política  ambiental  proporcionou  um avanço  para  a 

análise dos processos de licenciamento ambiental, a qual foi dividida segundo a competência 

de cada órgão. Assim, ao IEF cabe a “Agenda Verde”, cuja responsabilidade é a formulação e 

execução da política florestal,  visando à proteção e recuperação da cobertura vegetal e da 

biodiversidade, além do desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis.  No 

que tange à  assessoria  ao COPAM, o IEF é responsável  pela instrução dos processos de 

licenciamento para as atividades agrícolas, pecuárias e florestais. A FEAM é responsável pela 

“Agenda Marrom”,  que abrange o estudo,  controle  e  prevenção da degradação ambiental 

decorrente de atividades poluidoras e a realização de pesquisas sobre poluição e qualidade do 

ar, água e solo. Cabe a ela assessorar as câmaras de atividades industriais, minerárias e de 

infra-estrutura.  Ao IGAM cabe a “Agenda Azul”, que envolve a  proposição e execução de 

diretrizes para  a  gestão  dos  recursos  hídricos  no  estado,  bem  como  a  política  estadual 
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referente às águas.

Além  disso,  as  competências  do  COPAM  foram  ampliadas,  incluindo  a 

municipalização da política ambiental, através da criação das Unidades Regionais Colegiadas 

(URCs),  implantadas  inicialmente  em  oito  regiões  do  Estado,  as  quais  são  assessoradas 

tecnicamente  pela  FEAM,  IEF  e  IGAM.  Foi  estabelecida,  também,  a  paridade  entre  os 

representantes  do  governo  e  da  sociedade  na  composição  do  Plenário  e  das  Câmaras 

Especializadas. O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

torna-se o presidente do COPAM e o Secretário Adjunto torna-se o Secretário Executivo.

 É publicada, em 1997, a Resolução 237 do CONAMA em substituição à Resolução 

01/86,  que revisa os  procedimentos  e  critérios  utilizados no licenciamento  ambiental.  Ela 

consolida o sistema trifásico de licenciamento, lista as atividades e empreendimentos sujeitos 

ao licenciamento ambiental, define que os estudos ambientais serão realizados às custas do 

empreendedor,  a  possibilidade  de  procedimentos  simplificados  para  atividades  e 

empreendimentos  de  pequeno  potencial  de  impacto  ambiental  e  a  competência  ao  órgão 

ambiental para estabelecer os prazos de validade das licenças e os critérios para renovação da 

licença de operação (MOREIRA, 2009).

A terceira etapa do processo de institucionalização da política ambiental em Minas 

Gerais foi marcada pela atuação da FEAM como órgão ambiental do estado e pela definição 

das  diretrizes  e  procedimentos  que  estruturam o  licenciamento  ambiental  e  o  consolidam 

como principal instrumento de gestão pública ambiental no estado, sendo a licença ambiental 

necessária à regularização da maioria das atividades socioeconômicas. 

A criação da SEMAD, com a integração da ação da FEAM, do IEF e do DRH, pode 

ser  considerada  uma  vitória  dos  movimentos  ambientalistas  no  estado  e  uma  resposta  à 

desarticulação dos órgãos e políticas ambientais, uma vez que sua criação causou mudanças 

nas concepções até então dominantes na atuação de alguns órgãos ambientais como o DRH – 

muito  voltado  à  outorga  e  não  à  proteção  dos  mananciais  –  e  o  IEF  –  mais  voltado  ao 

reflorestamento do que à preservação florestal (SOUZA  apud MOREIRA, 2009). Assim, a 

concepção  ambiental  deixa  de  lado  interesses  particulares,  focando-se  nos  conceitos  e 

diretrizes internacionalmente discutidos como os de desenvolvimento sustentável e Agenda 

21 descritos no Capítulo 3, além da garantia aos direitos difusos advindos com a Constituição 

Federal de 1988.

As  modificações  introduzidas  a  partir  de  1997  se  dão,  sobretudo,  no  sentido  de 
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descentralizar a gestão ambiental no estado e tornar o processo de licenciamento ambiental 

mais  ágil.  Houve,  ainda,  esforços  no  sentido  de  facilitar  a  integração  das  ações  e 

procedimentos dos órgãos ambientais, como a união entre a SEMAD e seus órgãos seccionais 

(FEAM, IEF e IGAM) no mesmo espaço físico e a implantação das SUPRAM’s conforme a 

distribuição dos escritórios regionais do IEF.

Desde  então,  foram  realizadas  adequações  legais  e  administrativas  no  modelo 

operacional e institucional reorganizado, dos quais se pode destacar três momentos. No ano de 

2003,  são  delegadas  leis  que  possibilitam  ampla  reformulação  na  administração  pública 

estadual,  inclusive no SISEMA. No ano seguinte,  é aprovada a Deliberação Normativa nº 

74/04, que define novos critérios de enquadramento para o licenciamento ambiental e para a 

Autorização  Ambiental  de  Funcionamento  (AAF).  Em  2007,  o  SISEMA  é  novamente 

reorganizado por leis delegadas.

Com a reorganização do COPAM, o assessoramento às Câmaras é dividido entre a 

FEAM (para as Câmaras de Atividades Industriais, de Atividades Minerarias e de Atividades 

de Infra-Estrutura), o IEF (para as Câmaras de Proteção da Biodiversidade e de Atividades 

Agrossilvopastoris) e o IGAM (para a Câmara de Recursos Hídricos).

Como relata Moreira (2009), a importância do licenciamento e a crescente demanda 

pelo mesmo reduzem a capacidade do estado de acompanhá-lo e controlá-lo, o que torna o 

licenciamento  um processo  com fim em si  mesmo,  já  que  não  há  conhecimento  do  que 

acontece depois que o licenciamento é concedido.

Segundo Malaguti, Carneiro e Grego (2009), a implantação do Choque de Gestão em 

2003, para a reformulação da política pública mineira, e a concepção do Projeto Estruturador 

Gestão  Ambiental  –  MG  Século  XXI  estabeleceram  novos  pressupostos  para  a  política 

ambiental no Estado, como a desconcentração das funções administrativas e a integração dos 

procedimentos  da  regularização  ambiental,  visando concretizar  o  licenciamento  ambiental 

como um processo participativo e democrático.

Em 2006,  visando aumentar  a  ‘eficiência’  do trabalho das secretarias  de estado,  o 

governo  do  Estado  estabelece  o  ‘Acordo  de  Resultados’15 cujo  principal  objetivo  é  o 

cumprimento  de  metas,  em  determinados  recortes  de  tempo,  através  da  pactuação  de 

15 O ‘Acordo de Resultados’  é  um instrumento de avaliação de desempenho institucional  que direciona o 

Governo para a busca de resultados. É uma iniciativa do Projeto Estruturador ‘Choque de Gestão’, pois define 

metas institucionais a serem cumpridas e resultados a serem alcançados (MINAS GERAIS, ACORDO..., 2006).
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resultados a serem alcançados. As metas estão relacionadas à quantificação dos indicadores 

referentes  à  gestão  e  qualidade  ambiental,  e  o  seu  cumprimento  garante  a  concessão  de 

‘prêmios’16 aos servidores.

Foi instituído,  em 2007, o Sistema Estadual de Meio Ambiente  (SISEMA), com a 

finalidade de regionalizar as medidas do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Com a criação 

do SISEMA, houve  uma modificação no desenho institucional das quatro casas (SEMAD, 

IGAM,  IEF  e  FEAM),  sendo  que  as  atividades  operacionais  foram  descentralizadas  e 

passaram a ser executadas por meio das nove Superintendências Regionais de Meio Ambiente 

e  Desenvolvimento  Sustentável  (SUPRAM’S)  e  a  análise  dos  processos  de  regularização 

ambiental passaram a ser integradas entre as três agendas (verde, marrom e azul).

A  descentralização  dos  processos  de  licenciamento  foi  marcada,  ainda,  pela 

desconcentração  do  processo  decisório  de  regularização  ambiental  –  julgamento  de 

licenciamento e aplicação de penalidades – para unidades regionais do COPAM, por meio de 

um processo gradual de criação, capacitação, instalação e operacionalização de dez Unidades 

Regionais Colegiadas - URC, compostas também por equipes de apoio operacional lotadas 

nas SUPRAM’s. O mapa presente no Anexo único deste trabalho destaca as nove SUPRAM’s 

e as dez URC’s que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente em Minas Gerais.

No  capítulo  seguinte,  as  modificações  ocorridas  na  estrutura,  no  processo,  na 

sistemática  e  no  próprio  modelo  de  licenciamento  ambiental  adotado  no  estado  serão 

analisados com base no referencial teórico estudado até aqui.

16 Aos servidores  dos  órgãos  e  entidades  acordados serão concedidos  incentivos  baseados  em prêmio  por 

produtividade,  caso  logrem  a  redução  das  despesas  correntes  de  suas  atividades.  Para  a  instituição,  será 

possibilitada  a  aplicação  de  recursos  economizados  no  desenvolvimento  de  programas  de  qualidade  e 

produtividade, treinamento e desenvolvimento de pessoal, modernização, reaparelhamento e racionalização dos 

serviços públicos prestados (MINAS GERAIS, ACORDO..., 2006).
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5 AVANÇOS NO MODELO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Como mencionado  nos  capítulos  anteriores,  o  licenciamento  ambiental  consiste  no 

principal instrumento de gestão ambiental no estado de Minas Gerais. Ele é utilizado de forma 

a alcançar o desenvolvimento sustentável discutido no capítulo 3, na medida em que propicia 

o  uso  sustentável  dos  recursos  em  contrapartida  às  atividades  econômicas.  Os  gestores 

entrevistados, de forma geral, observaram que em um mundo capitalista não há como fugir da 

necessidade de expansão econômica. No entanto, a questão ambiental que ganhou força nos 

últimos  tempos  passou  a  ser  parte  decisória  nas  questões  mercantilistas.  Desta  forma,  as 

questões ambientais e econômicas devem caminhar conjuntamente, pensando na progressão 

econômica capaz de mitigar e reduzir os impactos. Além disso, através do licenciamento são 

definidas correções no processo produtivo, bem como diretrizes ambientalmente viáveis para 

projetos  futuros  que  auxiliam na  garantia  de  um meio  ambiente  equilibrado  e  protegido. 

Assim, o licenciamento ambiental é visto como um mecanismo seguro de proteção ambiental, 

que aliado às demais atividades de fiscalização e monitoramento se fortifica e torna-se ainda 

mais fundamental.

O licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais é de competência do Sistema 

Estadual  de  Meio  Ambiente  (SISEMA),  o  qual,  atualmente,  passa  por  um  processo  de 

otimização  que  envolve  a  reformulação  de  alguns  aspectos  associados  ao  processo  de 

regularização  ambiental,  visando  a  uma  maior  agilidade  e  eficiência  das  ações  que 

desempenha. Essas modificações envolvem a unificação dos processos da FEAM, IGAM e 

IEF,  atualizações  na  legislação  ambiental,  atividades  de  conscientização  e  educação 

ambiental, fortalecimento institucional e melhoria dos sistemas informatizados.

Neste  capítulo  serão  levantadas  as  principais  inovações  ocorridas  no  âmbito  do 

SISEMA, as percepções dos gestores entrevistados quanto à trajetória da política ambiental e 

do modelo de licenciamento ambiental no estado e sua relação com os conceitos levantados 

pelos teóricos neo-institucionalistas.

5.1 Mudanças efetuadas: reorganizações institucionais e seus efeitos no modelo de 

licenciamento adotado
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Tendo em vista o licenciamento ambiental, pode-se dizer que ele cumpre os papéis de 

constrangimento e facilitação característicos das instituições conforme estudado no capítulo 2, 

uma  vez  que  submete  os  empreendedores  que  desenvolvem  atividades  potencialmente 

degradadoras do meio ambiente  ao controle do poder estatal,  o qual  pode coibir  e  impor 

condutas, práticas ou procedimentos. Por outro lado, especifica o que seria uma conduta ou 

procedimento adequado, através da definição de padrões ambientais a serem observados pelos 

agentes na condução de suas atividades. Nota-se, também, que o papel desempenhado pelas 

instituições  ligadas  ao  licenciamento  ambiental  nos  mostra  um certo  padrão ao  longo do 

tempo e em suas relações com o ambiente no qual se articulam, evidenciando o significado de 

institucionalização (MOREIRA, 2009).

Com relação às instituições responsáveis pela implementação de políticas ambientais 

no estado e suas estruturas, a noção de dependência de trajetória se revela no fato de que as 

estruturas e arranjos são condicionados ao que foi adotado quando a questão ambiental passou 

a integrar a agenda governamental, se constituindo por um Conselho de Política Ambiental, a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, IEF, FEAM e IGAM. Além disso, os instrumentos 

de  política  ambiental  utilizados  são  os  mesmos,  vale  dizer  o  licenciamento  com base  no 

Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos Ambientais (EIA/RIMA), bem como 

os protocolos e o tipo de normatização e regulamentação utilizados.

No entanto, redesenhos institucionais se tornaram necessários na estrutura inicial, a 

fim de otimizar os processos envolvidos na regularização ambiental. Desta maneira, a 

criação  das  Superintendências  Regionais  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento 

Sustentável  se  configura  como uma mudança fundamental  no modelo institucional 

inicialmente adotado. É importante notar também que a evolução e reformulação da 

política ambiental, proporcionada pelo Choque de Gestão realizado no estado no ano 

de  2003,  culminaram  com  a  integração  dos  procedimentos  para  regularização 

ambiental entre o IEF, FEAM e IGAM, sendo outra importante janela de oportunidade 

política.

As modificações  ocorridas nos arranjos  institucionais,  nos instrumentos  de política 

ambiental e em suas conexões no estado de Minas Gerais se deram, sobretudo, em 3 pontos 

centrais presentes em todo o processo de institucionalização da política ambiental. O primeiro 

diz respeito à descentralização dos processos de licenciamento ambiental, sendo o seu maior 

exemplo a criação das Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SUPRAM's) e das Unidades Regionais Colegiadas (URC’s), permitindo que os 
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processos  de  licenciamento  fossem iniciados  e  julgados  nas  próprias  regionais,  contando 

ainda com o caráter participativo e deliberativo das URC’s.

O segundo eixo do processo de institucionalização ambiental se refere à simplificação 

e  desburocratização  dos  processos  administrativos,  a  partir  de  medidas  que  orientam  o 

empreendedor  quanto  à  obtenção  do  licenciamento  ambiental  e  excluem  documentos  e 

processos dispensáveis ao licenciamento ambiental.

O último ponto central  está  relacionado à unificação, que pode ser identificada no 

esforço realizado para a integração da análise dos processos de regularização ambiental entre 

IEF, IGAM e FEAM, a análise interdisciplinar, que engloba as visões de planos diversos e 

discussões com mais especialistas, garantindo uma decisão ainda mais qualificada.

A importância desses 3 eixos no processo de institucionalização da política ambiental 

no estado pode ser confirmada no trecho destacado a seguir da entrevista com um gestor:

[...]  três  aspectos  são  visíveis:  descentralização,  simplificação  e 

unificação. A descentralização das análises e deliberações das licenças 

em URC’s acrescentou qualidade e agilidade ao processo de decisão, 

deixando a cargo das regiões decidirem, através do Conselho paritário, 

o  que  lhe  realmente  interessa.  A  simplificação  se  deu  com  a 

diminuição de documentos  necessários  ao processo,  minimizando a 

burocracia e transformando-a na boa burocracia, a necessária. No que 

se refere à unificação temos a interdisciplinariedade das análises, ou 

seja, técnicos de diversas áreas analisando um processo, dando a isso 

um  ganho  de  agilidade  e  qualidade.  Observa-se,  portanto,  que  as 

melhorias tiverem dois grandes ganhos, o da agilidade e da qualidade.

Destaca-se,  ainda,  as  alterações  realizadas  na  legislação  ambiental  ao  londo  do 

processo de institucionalização, as quais fizeram com que o licenciamento se tornasse mais 

rígido  quanto  às  exigências  técnicas  e  necessário  para  uma  maior  gama de  intervenções 

ambientais,  a  fim  de  aumentar  a  preservação  ambiental  em  contrapartida  às  atividades 

econômicas.

Tendo em vista a inovação dos instrumentos de Regularização Ambiental, o SISEMA 

teve como metas, no ano de 2010, a implantação e treinamento do SISEMA Móvel, melhoria 

e atualização do cadastro das empresas no SIAM, aprimoramento do Banco de Declarações 
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Ambientais  de  forma  a  possibilitar  uma  melhor  gestão  dos  impactos  das  mineradoras, 

barragens  e  gases  de  efeito  estufa,  treinamentos  à  distância  do  Zoneamento  Ecológico 

Econômico e o desenvolvimento do novo sistema de regularização ambiental da SEMAD, 

objetivando a padronização, agilidade e eficiência na análise da regularização ambiental. Em 

outubro  de  2010,  por  exemplo,  entra  no  ar  um  conjunto  de  sistemas  interligados  que 

possibilitarão a unificação dos dados dos processos de regularização ambiental.

Dentre as características do modelo de licenciamento ambiental adotado atualmente, 

alguns  pontos  podem  ser  considerados  facilitadores  e  dificultadores  do  processo.  Como 

facilitadores, a partir das entrevistas pode-se destacar  a análise interdisciplinar obtida com a 

unificação das casas, a qual permite a troca de informações e decisões. Além disso, tem-se a 

participação  da  sociedade  nas  discussões  e  decisões  quanto  à  concessão  das  licenças 

ambientais,  através das URC’s no ato do julgamento das licenças, tornando o processo de 

decisão mais democrático e consultivo. Como ponto negativo, segundo o entrevistado, “temos 

dificuldade em monitorar as licenças concedidas. A dificuldade de se analisar o pós licença, 

ou seja, as condicionantes, é hoje, sem dúvida, o maior gargalo do SISEMA.”

Verifica-se que o modelo de licenciamento ambiental adotado, mesmo com todas as 

melhorias já realizadas, ainda possui gargalos que podem ser otimizados. De acordo com as 

entrevistas,  melhorias  ainda  podem  ser  alcançadas  na  busca  constante  por  agilidade  e 

simplificação, sem perder a qualidade de análise. O licenciamento não é nem pode ser tratado 

como ações cartoriais, e sim como uma necessidade de análise qualitativa e pormenorizada. 

Portanto, deve ser cada vez mais ágil e simples, sem perder o foco ambiental, o fim maior.

5.2 Projeto Estruturador Descomplicar e suas implicações para o licenciamento

O  Projeto  Descomplicar  é  um  dos  57  Projetos  Estruturadores17 que  compõem  o 

Programa “Estado para Resultados”, implantado pelo Governo do estado de Minas Gerais em 

17 Em janeiro de 2003, o Governo do Estado de Minas Gerais iniciou um processo de planejamento 

para a Gestão do Estado baseado na implementação de um modelo da máquina pública no qual o Estado, estando 

bem estruturado,  aproveitasse  os  espaços  e  oportunidades,  de  forma  a  assumir  uma  posição  competitiva  e 

diferenciada  de  desenvolvimento.  Nesse  cenário,  o  Governo  elaborou  o  Plano  Plurianual  de  Ação 

Governamental (PPAG), composto inicialmente por trinta e um Projetos Estruturadores concebidos a partir de 

demandas  bem  definidas  e  amparadas  por  uma  legislação,  os  quais  são  fundamentais  para  o  alcance  dos 

objetivos do PPAG.
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2003 e gerido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O principal objetivo do 

projeto  é  facilitar  as  relações do Estado com os Cidadãos,  Empresas  e  o  próprio Estado, 

através da simplificação de processos,  visando à construção de um ambiente institucional 

adequado ao desenvolvimento da cidadania, dos negócios e dos investimentos privados. O 

escopo do projeto envolve ações como a revisão e simplificação de processos para abertura, 

funcionamento e fechamento de empresas; simplificação dos mecanismos de concessão de 

registros comerciais (JUCEMG), certidões fazendárias e licenciamento ambiental, sanitário e 

de segurança.

Os  instrumentos  apresentados  pelo  Descomplicar  no  que  tange  à  simplificação  da 

concessão do licenciamento ambiental  giram em torno da implantação de uma arquitetura 

lógica,  pedagógica  e  gerencial  para  treinamento  à  distância  do  SISEMA;  capacitação  e 

treinamento em ferramentas de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE); sistema móvel de 

fiscalização e  monitoramento  (SISEMA Móvel)  e  a  elaboração  de  Termos de Referência 

técnicos  que  auxiliarão  o  empreendedor  na  elaboração  dos  projetos  exigidos  para 

regularização ambiental.

O meio ambiente é um elemento chave na busca por um desenvolvimento em bases 

sustentáveis e, através da implantação da Agenda 21 em Minas Gerais, além da participação 

do Estado no II Programa Nacional de Meio Ambiente, tem conseguido atender aos requisitos 

mínimos  em relação  à  estruturação e  capacidade executiva  do Sistema Estadual  de Meio 

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  o  qual  encontra-se  bem  organizado,  sendo 

primordial o trabalho intensivo em gestão.

O  Projeto  Estruturador  PE  17  –  Gestão  Ambiental  no  Século XXI  -  e  o  projeto 

Descomplicar  fazem  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento 

Sustentável  a  fomentadora  e  coordenadora  das  ações que visam intensificar  a  atuação do 

Governo  na  gestão  ambiental.  As  principais  demandas  a  serem  abordadas  pela  política 

ambiental no Estado dizem respeito à gestão dos recursos hídricos, melhoria da qualidade 

ambiental (despoluição), conservação da biodiversidade e o desenvolvimento florestal. Para 

tanto, ressalta-se a necessidade de rediscutir e implementar a legislação ambiental, com vistas 

à reduzir os prazos de respostas às demandas existentes  na área ambiental;  implantar  um 

sistema integrado de gestão do meio ambiente, com processos unificados de licenciamento, 

monitoramento, controle e fiscalização ambiental; promover a conscientização e a educação 

individual  e  coletiva  para  as  ações  de  educação  sanitária  e  ambiental;  e  promover  o 

fortalecimento  institucional  das  entidades  vinculadas  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O Projeto Estruturador Descomplicar assumiu, em 

2009,  7  grandes ações,  dentre  as  quais  se  destaca  a  ação “Inovação dos  Instrumentos  de 

Regularização Ambiental”18.

Uma  importante  modificação  na  estrutura  da  SEMAD  a  partir  do  programa 

Descomplicar  foi  a  descentralização  do  atendimento  por  meio  da  implantação  de  9 

Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SUPRAMs) 

em Belo Horizonte,  Uberlândia,  Unaí, Montes Claros, Diamantina,  Governador Valadares, 

Ubá, Varginha e Divinópolis, o que reduziu o tempo de deslocamento para o empreendedor e 

o prazo de análise para a concessão das Licenças Ambientais. Além disso, foi elaborada uma 

Cartilha com informações sobre o processo de regularização ambiental, visando disponibilizar 

orientações ao empreendedor. A Cartilha é um instrumento para o cumprimento da legislação 

ambiental e contém aspectos fundamentais ligados ao Meio Ambiente, além dos passos para a 

solicitação e obtenção de Licenciamento Ambiental no Estado.

Através do programa, ainda foi concedido tratamento diferenciado para empresas que 

possuem  ISO  14.001,  através  de  benefícios  concedidos  pelo Governo  às  empresas  que 

investem em qualidade ambiental,  como a ampliação  automática  de um ano no prazo de 

validade  de  Licenças  ou  de  Autorizações  Ambientais  de  Funcionamento  –  AAF.  A 

implantação da primeira fase da Consulta Preliminar no sistema Minas Fácil possibilita que o 

empreendedor obtenha no site do Minas Fácil (www.minasfacil.mg.gov.br) informações da 

SEMAD para verificar se a empresa é passível ou não de licenciamento ambiental, bem como 

orientações e informações sobre documentos, taxas e procedimentos necessários para a sua 

obtenção.

No ano de 2009 foi disponibilizado no site do SISEMA o passo a passo dos serviços 

por ela prestados,  garantindo ao cidadão informações claras e adequadas e fácil acesso às 

informações  sobre  tais  serviços19.  Alguns serviços  do  SISEMA,  ainda,  se  tornaram 

disponíveis de serem prestados pela internet, oferecendo comodidade ao empreendedor já que 

ele não precisa se deslocar até uma unidade para obter estes serviços. Alguns exemplos são a 

emissão de carteira de pesca amadora, informações sobre parques e unidades de conservação 

18 As  outras  ações  são:  Simplificação  dos  Processos  Críticos  de  Atendimento  ao  Público;  Implantação, 

Operação e Consolidação do Minas Fácil; Fomento à Participação das Micro e Pequenas Empresas nas Compras 

do Estado;Reformulação das Unidades Psiu (Uai); Integração das Regionais Setoriais da Seplag; 7. Divulgação 

de Minas Gerais como Estado Descomplicado.

19  Estes documentos estão disponíveis no endereço do órgão (www.meioambiente.mg.gov.br).

http://www.meioambiente.mg.gov.br/
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ambiental  de  Minas  Gerais,  informações  sobre  o  monitoramento  do  tempo,  clima  e 

comportamento  dos  cursos  d  água,  orientações  para  participação  em  comitês  de  bacias 

hidrográficas, atendimento a denúncias de poluição e danos ao meio ambiente, cadastro de 

laboratórios que fazem medições ambientais,  cadastro de barragens na FEAM, orientações 

para o cumprimento da legislação ambiental na área de saneamento.

Outra ação visando à inovação dos instrumentos de Regularização Ambiental  foi a 

implantação de uma plataforma de Ensino à Distância (EaD), através de uma parceria com o 

Banco  Mundial,  denominada  “Estação  do  Saber”.  Ela  oferece  treinamentos  e  cursos 

contínuos,  de  forma  virtual,  para  os  servidores  do  SISEMA  e  instituições  parceiras, 

disseminando conhecimento de uma forma ágil e eficiente, o que contribui para a agilidade 

dos serviços. Ainda através da parceria com o Banco Mundial, foram elaborados 25 Termos 

de Referência Técnicos disponibilizados aos empreendedores no site do SISEMA, os quais 

auxiliam o empreendedor na regularização ambiental, evitando falhas e retrabalho. Os Termos 

de Referência também tornam o processo de obtenção de licenças ambientais mais uniforme e 

transparente.

Dentre  os  instrumentos  implantados  em Minas  Gerais  pelo  Projeto  Descomplicar, 

destaca-se  o  SISEMA  Móvel,  com  o  objetivo  de  possibilitar  uma  infra-estrutura  de 

comunicação de dados entre todos os setores do SISEMA, de forma a otimizar os processos 

de regularização e fiscalização ambiental,  os quais  terão maior  mobilidade e agilidade.  O 

modelo operacional em vigor no SISEMA possui algumas limitações a serem solucionadas 

pela  implantação  das  novas  ferramentas  informatizadas,  dentre  as  quais  se  pode  citar  o 

registro  manual  das  vistorias  realizadas  pelos  técnicos,  o  técnico  ter  que  levar  pastas  e 

documentos para as vistorias, a dificuldade de visualização das informações pelos usuários. O 

SISEMA Móvel,  no  entanto,  permitirá  que  os  processos  de  vistoria  e  fiscalização  sejam 

realizados por meio de uma ferramenta de software executada por dispositivos móveis. Os 

dispositivos conterão as informações básicas sobre os empreendimentos vitoriados, assim os 

técnicos terão acesso aos dados referentes ao empreendimento, formulários de fiscalização e 

autuação digitais, captura e armazenamento de fotos e coordenadas geográficas, dentre outras 

funcionalidades que contribuem para as ações de fiscalização,  e  poderão inserir  os  dados 

coletados  pelos  fiscais  ainda  em  campo,  atualizando  a  base  se  dados  do  SISEMA.  As 

informações coletadas por meio do SISEMA Móvel serão sincronizadas aos demais sistemas 

do  SISEMA,  gerando  uma  base  de  dados  unificada.  De  acordo  com  o  entrevistado,  “o 
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SISEMA Móvel permitirá uma análise ainda mais ágil e com menos equívocos. Poderá dar 

uma segurança maior àquele que fiscaliza, toma decisões.”

Houve,  ainda,  a integração dos órgãos de licenciamento ao programa Minas Fácil, 

permitindo  que  o  empreendedor  obtenha  as  informações  necessárias  à  formalização  dos 

processos.  Para  tanto,  a  SEMAD  mapeou  as  regras  para  caracterização  ambiental  dos 

empreendimentos  e  correlacionou os  códigos presentes  na DN 74/04 com a Classificação 

Nacional de Atividade Econômica (CNAE). Assim, os empreendedores que consultarem no 

Módulo Viabilidade do Minas Fácil, terão informações quanto à classificação ambiental de 

sua atividade. Além disso, houve uma integração de bases de dados dos sistemas da Junta 

Comercial de Minas Gerais e da SEMAD, de modo que a Junta Comercial, ao registrar uma 

empresa,  repassa  as  informações  dos  seus  empreendimentos  à  SEMAD,  conferindo 

homogeneidade às informações.

O projeto Descomplicar, como identificado nas entrevistas realizadas, trouxe efeitos 

positivos ao processo de regularização ambiental, já que possibilitou a diminuição do prazo de 

análise dos processos, exclusão de documentos dispensáveis e facilidade no trabalho de forma 

geral.

As inovações ocorridas no SISEMA mineiro propiciaram maior agilidade, eficiência e 

qualidade aos processos de regularização ambiental. No entanto, ainda há muito que avançar, 

sobretudo no sentido de fiscalização e monitoramento das licenças concedidas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de institucionalização da política ambiental no estado de Minas Gerais teve 

início com a implantação da Diretoria de Tecnologia e Meio Ambiente da Fundação João 

Pinheiro em 1975. Desde então, outros órgãos foram instituídos e modificados, sobretudo, no 

contexto  mais  recente,  com  a  intenção  de  descentralizar  e  simplificar  o  processo  de 

licenciamento ambiental no estado.

De  forma  mais  geral,  carências  técnicas,  financeiras  e  de  pessoal  dificultam  a 

efetividade dos modelos de licenciamento implementados. No caso de Minas Gerais, porém, 

tentou-se solucionar tais  carências com a criação do Sistema Estadual  de Meio Ambiente 

(SISEMA). O SISEMA foi instituído em 2007 e proporcionou uma modificação no desenho 

institucional das suas entidades (FEAM, IEF e IGAM), de forma que elas deixaram de exercer 

atividades  operacionais,  as  quais  passaram  a  ser  executadas  pela  SEMAD  através  das 

Superintendências  Regionais  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável 

(SUPRAM’s). Esta descentralização favorece a integração das atividades de proteção ao meio 

ambiente das agendas marrom (FEAM), verde (IEF) e azul (IGAM), possibilitando, ainda, a 

unificação e racionalização de suas áreas meio e o compartilhamento de recursos materiais, 

humanos e financeiros.

Mais recentemente, a inserção da SEMAD no Projeto Estruturador Descomplicar, para 

simplificação  das  relações  Estado-empresas,  promoveu alguns  avanços  e  modificações  na 

análise dos processos – inclusão da análise interdisciplinar – visando a unificar as análises das 

três agendas, de modo a tornar os processos mais eficientes e abrangendo uma visão global do 

empreendimento.

Contudo,  como discutido neste  trabalho,  embora  ao longo da trajetória  da política 

ambiental no estado muitas modificações tenham ocorrido na estrutura, escopo e forma de 

atuação do SISEMA, observa-se o paradoxo existente entre o aumento dos casos passíveis de 

licenciamento e a existência de uma infra-estrutura ainda não compatível com essas pressões 

no âmbito da política ambiental.

Destaca-se que a Constituição Federal de 1988 e a legislação ambiental deixa uma 

grande  margem  para  a  atuação  dos  Estados  e  municípios,  inclusive  ao  que  se  refere  à 

competência para legislar (suplementar). Além disso, em casos de competência concorrente 

para legislar, a União legislará sobre normas gerais e o Estado poderá legislar de forma a 
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atender suas peculiaridades. Isso se aplica ao licenciamento ambiental, no sentido de que o 

instrumento e os processos, observando a legislação federal, podem ser redesenhados pelos 

estados e municípios,  em suas esferas de atuação.  No caso mineiro,  embora se observem 

iniciativas como o estabelecimento da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) para 

empreendimentos  de  menor  porte  e  menor  impacto  ambiental,  e  esforços  no  sentido  de 

descentralização  e  simplificação  dos  processos,  o  processo  de  licenciamento  em  suas 

características fundamentais não sofreu modificações, evidenciando seu enraizamento.

A partir do percurso deste trabalho, sob a perspectiva neoinstitucionalista, a noção de 

dependência  de  trajetória  mostra-se  pertinente.  Verifica-se  a  permanência  de  um legado, 

principalmente no que tange à preponderância do COPAM em relação aos demais órgãos, 

sendo ele uma instituição participativa criada precursoramente, em parte como rebatimento de 

mobilizações sociais em um período autoritário e centralizador.  Observa-se que desde sua 

criação em 1977, diversas coalizões partidárias assumiram o poder estadual, com agendas e 

orientações políticas também diversas e, mesmo assim, o órgão permanece como importante 

na política ambiental, especialmente no processo de licenciamento ambiental. As mudanças se 

conjugam com as  continuidades  em que pese o papel  importante  do COPAM na política 

ambiental,  especialmente  no  licenciamento  ambiental,  ainda  que  os  processos  de 

descentralização  com a  criação  das  URC’s,  em certa  medida  reduzam a  centralidade  do 

referido Conselho.

Ademais, percebe-se que, embora mudanças tenham sido realizadas no processo e na 

estrutura de licenciamento ambiental, não houve mudanças substanciais, no sentido de que as 

tentativas de resolução das dificuldades não eliminaram o licenciamento em seu desenho. Ele 

continua sendo realizado em três etapas (LP, LI e LO) e baseado na análise do Estudo de 

Impacto Ambiental  e  Relatório  de Impacto  Ambiental  (EIA/RIMA).  Porém, as  mudanças 

ocorridas no licenciamento ambiental em certa medida descaracterizam o instrumento, que 

assume feições predominantemente corretivas tornando-o bem distinto do que foi proposto 

quando da inclusão da questão ambiental na agenda política.

Por  outro  lado,  o  trabalho  também  indicou  avanços  referidos  à  simplificação, 

desburocratização  e  descentralização  do  processo,  tendo  em  vista  a  maior  eficiência  do 

licenciamento,  a  partir  da  criação  das  SUPRAM’s  e  dos  instrumentos  implantados  pelo 

Projeto Estruturador Descomplicar.
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Indicou-se, ainda, que são necessárias melhorias nos processos pós licenciamento, de 

modo a otimizar a fiscalização e o monitoramento das atividades passíveis de degradação 

ambiental. Por fim, são necessárias ações afim de padronizar os procedimentos entre as nove 

SUPRAM’s e entre as dez URC’s, tornando os processos mais claros e transparentes.

O  desenvolvimento  da  pesquisa  sugere  a  relevância  de  estudos  sistemáticos  e 

aprofundados no que tange à fiscalização e monitoramento dos processos de regularização 

ambiental, bem como o efeito a longo prazo dos mecanismos implantados no ano de 2010, 

sobretudo o SISEMA Móvel e a integração das bases de dados dos sistemas de informação 

ligados à gestão ambiental. Sugere-se, ainda, que outra importante linha de discussão seria a 

realização de estudos quantitativos relacionados aos resultados das inovações implementadas 

nos prazos de análise dos processos, número de licenças concedidas e na taxa de cumprimento 

das condições estabelecidas no licenciamento.
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APÊNDICE: ROTEIRO DE ENTREVISTA

1.Em sua opinião, qual a importância do licenciamento ambiental?

2.O processo  de  licenciamento  ambiental  sofreu  modificações  nos  últimos  anos?  Se  sim, 

como essas modificações afetaram seu trabalho?

3.Em  que  medida  você  considera  o  licenciamento  ambiental  como  um  entrave  ao 

desenvolvimento econômico?

4.De que forma o Projeto Estruturador Descomplicar facilitou o processo de licenciamento 

ambiental para você?

5.A integração da análise do processo de regularização ambiental  facilitou  o processo de 

licenciamento ambiental?

6.Quais  as  características  do  modelo  de  licenciamento  ambiental  adotado  você  considera 

como dificultadores do processo?

7.De que forma o processo de licenciamento ambiental poderia ser otimizado?
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ANEXO

Figura 1 – Superintendências Regionais de Meio Ambiente do Estado de Minas vinculadas à Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD)

Disponível em: <www.meioambiente.mg.gov.br>. Acesso em: 13 de setembro de 2010
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Noroeste de Minas

Central Metropolitana
    - URC Rio Paraopeba

      - URC Rio das Velhas

Secretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio AmbienteSecretaria de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentávele Desenvolvimento Sustentável

SEMADSEMADSEMADSEMADSEMADSEMADSEMADSEMADSEMADSEMAD

Unidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), doUnidades Regionais Colegiadas (URC), do
Conselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAMConselho Estadual de Meio Ambiente - COPAM

Superintendências RegionaisSuperintendências RegionaisSuperintendências RegionaisSuperintendências RegionaisSuperintendências RegionaisSuperintendências RegionaisSuperintendências RegionaisSuperintendências RegionaisSuperintendências RegionaisSuperintendências Regionais
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávelde Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

SUPRAMsSUPRAMsSUPRAMsSUPRAMsSUPRAMsSUPRAMsSUPRAMsSUPRAMsSUPRAMsSUPRAMs


	1 INTRODUÇÃO
	2 NEO-INSTITUCIONALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS
	3 POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL
	4 TRAJETÓRIA DA POLÍTICA AMBIENTAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS
	5 AVANÇOS NO MODELO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
	6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	7 REFERÊNCIAS
	APÊNDICE: ROTEIRO DE ENTREVISTA
	ANEXO

