
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DENUNCIAM A 

FLEXIBILIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO CEARÁ 
 

O licenciamento ambiental é instrumento fundamental para a prevenção de danos ao meio ambiente e à 

coletividade. É, na atualidade, o principal instrumento da política de meio ambiente, e nos preocupa sua 

flexibilização em um momento de crise civilizatória, quando se deveria trabalhar no controle de danos e riscos 

ambientais. Para sublinhar esses danos e riscos, recordamos o recente crime ambiental do rompimento da 

barragem Mina do Feijão, em Brumadinho, operada pela Vale, levando à morte de 225 pessoas e à 

irremediável perda de toda a biodiversidade do Rio Paraopeba, atingindo agora o São Francisco, e o caso de 

Mariana, com a mesma empresa Vale sendo responsável pela tragédia. É nítido o quanto o licenciamento é 

essencial para resguardar a principal característica do meio ambiente, que é essa impossibilidade de reparação. 

Por isso, a lógica prevalente deve ser a de prevenir os danos, em vez de deixá-los acontecer para depois 

tentar repará-los, quando é possível. Isso é o que diz o Princípio da Precaução, adotado no Brasil desde a 

Constituição de 1988, e a Eco 92.  

 

O clamor é por um rigor maior no licenciamento ambiental, no entanto, no contrafluxo dos interesses 

populares e no contexto de um Brasil atualmente governado pela extrema direita ultraliberal, onde se vê uma 

sanha pela privatização do patrimônio público (bancos, Correios, aeroportos, Eletrobrás, sistemas estaduais de 

abastecimento de água e esgotos e etc.), e simultaneamente pela pilhagem de bens naturais comuns (água, 

floresta, áreas protegidas). Tudo isso às custas de uma desregulamentação da legislação trabalhista e dos direitos 

sociais no primeiro caso, e por um desmonte da institucionalidade de proteção ao meio ambiente e da legislação 

ambiental no segundo caso, em favor da lucratividade do neoextrativismo (agronegócio, mineração, extração 

de petróleo e gás).  

 

Estamos, no Ceará e no país, diante de um tema da maior relevância na questão ambiental, porque 

embora haja vários instrumentos de planejamento e controle estatal dos eventuais prejuízos causados à saúde 

das pessoas e ao meio ambiente, sem dúvida nenhuma o instrumento de aplicação mais cotidiana, mais 

conhecido de regramento estatal de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras é o licenciamento 

ambiental. Se alterarmos o licenciamento ambiental de maneira a tirar as salvaguardas constitucionais de 

um direito fundamental, nós poderemos observar graves e nefastas repercussões decorrentes dessa 

iniciativa. 

 

A fragilização do licenciamento sob a alegação de simplificação pode representar insegurança jurídica, 

visto que em grande medida observamos alinhamento entre a proposta estadual e as que estão sendo debatidas 

a nível nacional. O cenário tem sido invariavelmente o da busca pelo estímulo às atividades econômicas, 

facilitando a obtenção da licença ambiental ou mesmo instituindo a desnecessidade da mesma. Esse 

desenho de licenciamento, alicerçado nessas bases, ameaçam tirar o Ceará e o Brasil do protagonismo quanto 

às normas que salvaguardam o meio ambiente de ações danosas e criminosas. Observamos uma tragédia 

legislativa com o desmonte da legislação ambiental.  

 

Não somos opositores da ideia de tornar mais simples e ágil o processo de licenciamento nem para 

atividades de baixo impacto e para as micro e pequenas empresas de baixo impacto ambiental ou para 

agricultores familiares. A eficiência é um dos princípios constitucionais da administração pública. Para essas 

atividades é necessária uma reformulação de todo o processo de licenciamento considerando o acúmulo de 

informações dos órgãos ambientais e das novas tecnologias disponíveis de forma que o processo se torne mais 

célere, ágil e criterioso com o objetivo de assegurar controles ambientais necessários. Essa reformulação 

necessária não significa “flexibilização” do licenciamento, e sim um tratamento mais justo e adequado para 

estes empreendimentos. 

 

Vale ressaltar, no entanto, que a Constituição Federal de 1988 dispõe que, em matéria de meio ambiente, 

as exigências devem ser proporcionais aos impactos ambientais gerados. Não podemos permitir que, na esteira 

da necessidade acima, se mesclem interesses de que atividades poluidoras e impactantes tentem justificar uma 

“flexibilização” generalizada do licenciamento. Para estes, devemos cuidar para não promover um 

afrouxamento do controle ambiental. 

                 

Não é razoável a subordinação do poder público (executivo, legislativo e judiciário), do setor técnico-

operacional dos órgãos ambientais estaduais – Semace, Sema, Coema –, aos interesses exclusivamente 

econômicos. O maior exemplo de tentativa equivocada de flexibilização é a institucionalização da dispensa 

da exigência de licença ambiental para as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, o que contraria 



o inciso V mencionado e o artigo 10 da Lei 6.938/81. A dispensa só poderia acontecer se o órgão ambiental 

verificasse no caso concreto que a atividade em questão não é capaz de gerar uma poluição ou dano relevante. 

 

Assim, dentre as mudanças normativas consideradas de maior impacto foram citadas a 

eliminação de fases para empreendimentos com potencial de causar danos ambientais e a exclusão da 

participação da sociedade civil nas discussões que envolvem os impactos de grandes empreendimentos 

econômicos, a ampliação de prazos de licenciamento. As classificações de algumas atividades são 

questionáveis, a exemplo da carcinicultura, classificada como de médio impacto, e a autorização para 

registro de estabelecimento que comercializa agrotóxicos – também classificada como de médio impacto. 

A dispensa do licenciamento ambiental a empreendimentos e atividades de alto impacto também é passível de 

ser criticada. 

 

No caso do licenciamento autodeclaratório introduzido na resolução de “simplificação do 

licenciamento”, que consiste no registro por parte dos empreendimentos de informações no site da Semace sem 

que esta realize qualquer tipo de análise, e dessa maneira obtendo uma licença a qual seria emitida 

automaticamente. A iniciativa reproduz o que foi pioneiramente previsto no licenciamento no estado da Bahia 

e que tem sido duramente criticada pelo Ministério Público Federal e também pelos próprios servidores dos 

órgãos licenciadores da Bahia.  Em um estudo recente, foi possível verificar que das mais de 150 licenças 

automáticas analisadas por amostragem, apenas 10% cumpririam com os termos das licenças. Ou seja, mais de 

90% das licenças emitidas por esse modelo autodeclaratório seriam irregulares. Isso mostra o desastre e o 

insucesso dessa medida. 

 

Os prejuízos são incalculáveis desde uma perspectiva socioambiental. Afinal, a quem interessa o 

desmonte da legislação ambiental e suas consequências? A flexibilização das normas ambientais mais 

prejudica do que ajuda o desenvolvimento econômico no Ceará e no Brasil. Ninguém discorda de que 

atividades econômicas possam ser fundamentais para nosso país e Estado, importantes para a economia e para 

a geração de postos de trabalho. E é, também por isso, que nos preocupamos com a fragilização do 

licenciamento, porque o desmonte da legislação ambiental afeta, também e diretamente, atividades econômicas, 

visto que ações danosas à natureza, com o aumento do desmatamento da mata ciliar, a contaminação do solo, 

do lençol freático e dos rios por produtos químicos, degradação de ecossistemas, no médio e longo prazo 

inviabilizará a produção de água e tornará o solo também infértil. Vemos dessa maneira se agravar a crise hídrica 

e ambiental que invariavelmente, e de maneira mais frequente, bate às nossas portas. Muitas são as atividades 

econômicas que dependem de uma boa qualidade ambiental. 

  

Há muitos limites no processo de licenciamento e que não avançaram através da proposta de resolução 

apresentada pela Semace. Uma delas é a necessidade de um maior controle social sobre o processo de 

licenciamento, obrigando a publicação do inteiro teor das licenças ambientais, que sejam mais acessíveis via 

internet, promovendo a publicidade e transparência do processo de licenciamento. 

  

O investimento nos quadros técnicos dos órgãos ambientais e em ciência e tecnologia também são 

essenciais ao desenvolvimento econômico. Nosso país e o Ceará precisam de ciência, de tecnologia, inclusive 

para potencializar uma produção em bases mais sustentáveis. Precisamos sair da condição de exportador de 

commodities, e passar a agregar valor à produção, com conhecimento, tecnologia, porque esse é o desafio do 

novo estágio civilizatório que a própria humanidade vivencia. 

 

Tratar, como defende a Semace, a questão do licenciamento como se o fundamental fosse o 

monitoramento e não a licença ambiental em si, embute dois equívocos: o primeiro, de que o monitoramento se 

dará sobre os condicionantes que constam na respectiva licença, ou seja, se o licenciamento for frouxo, pouco 

haverá o que se fiscalizar, monitorar. O outro equívoco está em que não se está tratando de monitoramento 

ou fiscalização por parte do órgão ambiental, mas, sim de automonitoramento, ou seja, é o próprio 

empreendedor que vai se “autofiscalizar” e apresentar seu laudo para o órgão licenciador. 

 

Na verdade, além de todos esses problemas detectados aqui, estamos diante de uma tentativa de se 

modificar a legislação ambiental por uma simples resolução, quando o processo deveria se dar por meio 

da votação de Projeto de Lei pela Assembleia Legislativa, uma vez que se está criando uma série de novos 

tipos de licenças ambientais que não existiam na legislação federal ou estadual, ampliando casos de 

dispensa de licenciamento e também do sistema de autodeclaração. Basta que se diga que um dos casos para 

os quais se prevê a dispensa de licenciamento ambiental é o plantio com utilização de agrotóxicos em 



imóveis em até 30 hectares, cujo perigo se amplia com a grande coleção de venenos agrícolas liberados pelo 

governo federal. 

 

Portanto, o que se demanda é que se interrompa esse processo açodado de discussão e votação de 

uma resolução que substitui outra que não tem nem quatro anos de vigência e que, segundo se pôde colher 

de conversas com técnicos da Semace, apresentou problemas sérios com o modelo de autolicenciamento ou 

licenciamento por autodeclaração. Se é para melhorar o processo de licenciamento, que sejam ouvidas as 

comunidades indígenas e as populações tradicionais, as universidades e os movimentos ambientalistas. Se 

queremos melhorar o processo de licenciamento, que se garanta mais, não menos controle popular, por meio 

da garantia das audiências públicas e das populações atingidas. Se queremos garantir um processo realmente 

democrático, que sejam feitas reuniões em todas as regiões do Estado e se coletem sugestões dos profissionais 

ligados à saúde pública, das entidades responsáveis pela proteção do patrimônio histórico e cultural, dos órgãos 

voltados para a garantia dos direitos dos povos indígenas. Mais tempo, mais participação, mais proteção 

ecológica e socioambiental é o que se espera de um processo que leva à melhoria do licenciamento ambiental. 

 

Assinam:  

 

Acervo Mucuripe 

Adelco 

Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará (AMICE) 

Associação das Comunidades Indígenas Tapeba (ACITA) 

Associação de Combate aos Poluentes (ACPO / São Paulo) 

Associaçao dos Geógrafos Brasileiros (seção Fortaleza) 

Associação dos Remanescentes de Quilombo de Nazaré (ARQNA) 

Associação Escola Família Agrícola Jaguaribana 

Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza 

Cáritas Brasileira Regional 

Cáritas de Iguatu 

Cáritas Diocesana de Limoeiro do Norte 

Cáritas Diocesana de Sobral 

Cáritas Diocesana do Crato 

Ceará no Clima 

Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS) 

Centro de Estudos Bíblicos (CEBI / Ceará) 

Centro de Estudos e Ações por Direitos (CEAD) 

Centro de Formação Terra do Sol  

Coletivo Urucum 

Comissão Estadual da Juventude Indígena do Ceará (COJICE) 

Comissão Pastoral da Terra Regional Ceará 

Comitê Territorial de Matões 

Comunidade Eclesial de Base (CEB's do Pici) 

Conselho Local de Saúde de Matões - Caucaia 

Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) 

Federação Estadual dos Povos Indígenas do Ceará (FEPOINCE) 

Fórum Cearense de Mulheres / AMB – Ceará 

Fórum Cearense pela Vida no Semiárido 

Fórum Popular das Águas do Cariri 

Frente de Luta por Moradia Digna 

Grupo de Desenvolvimento Familiar (GDFAM /Pici) 

Grupo de Pesquisa e Articulação Campo, Terra e Território (NATERRA / UECE) 

Instituto Ambiental Viramundo 

Instituto Bem Viver 

Instituto Negra do Ceará (INEGRA) 

Instituto Terramar 

Laboratório de Cartografia Digital (LABOCART UFC) 

Laboratório de Estudos da Habitação (LEHAB UFC) 

Laboratório de Estudos da Habitação (LEHAB UFC) 

Movimento 21 (M21) - Vale do Jaguaribe 



Movimento dos Conselho Populares (MCP / núcleo Pici) 

Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

Movimento Ibiapabano de Mulheres (MIM) 

Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) 

Núcleo de Educação Ambiental Sala Verde Água Viva 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi / IFCE / Fortaleza) 

Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisa em Agroecologia (NEEPA / UFC) 

Núcleo Tramas – Trabalho, Ambiente e Saúde (UFC) 

Observatório das Políticas Públicas do Mundo Rural (OPLURAL) 

Organização dos Professores Indígenas do Ceará (OPRINCE) 

Pastoral do Menor (núcleo Pici) 

Rede Cearense de Museus Comunitários 

Rede Indígena de Memória e Museologia Social 

Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (RENAP) 

Resistência Vila Vicentina 

 

Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (ABREA) 

FASE (Rio de Janeiro) 

Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA / UFMA) 

Grupo de Pesquisa "Territórios e Imaginários na Amazônia" (Universidade Federal de Rondônia) 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) 

Instituto Palmares de Promoção da Igualdade / BA 

Justiça Global (Rio de Janeiro) 

Núcleo de Pesquisas Sociais em Desastres (Universidade Federal de Santa Catarina) 

Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (Obteia 

- NESP / UnB) 

Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) 

 

 

 


