
SOCIOECONOMIA RELACIONADA AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL

01. O licenciamento ambiental é em um dos principais instrumentos da política nacional de
meio ambiente.

02. A construção de barragens hidrelétricas, grandes obras por excelência, requer a ocupação
de  amplas  extensões  territoriais,  na  maioria  das  vezes  em detrimento  de  segmentos  sociais 
vulneráveis, tais como populações ribeirinhas e comunidades étnicas.

03. Em Minas Gerais encontram-se duas das sete bacias hidrográficas do País, sendo o estado, 
por isso, considerado, pelo Setor Elétrico, a caixa d'água do Brasil.

04. O licenciamento ambiental tem natureza de procedimento administrativo e é uma exigência 
legal do Estado em relação a atividades causadoras ou potencialmente causadoras de impactos 
ambientais.

05. O COPAM é formado atualmente pelo Plenário, pela Câmara de Política Ambiental (CPA) e 
por três câmaras técnicas.

06. Cabe à CPA (Câmara de Política Ambiental) definir diretrizes e normas deliberativas de política 
ambiental em Minas Gerais.

07. As  câmaras  técnicas  são  responsáveis  pelo  conhecimento  setorial  e  pela  formulação  de 
parâmetros e normas relativas a cada área, pela decisão quanto à concessão do licenciamento, 
bem como pela penalização em razão do descumprimento da legislação ambiental. Cada câmara 
é  composta  por  três  conselheiros,  que  representam  entidades  governamentais,  não-
governamentais e “sociedade civil”.

08. Até que um empreendimento se inicie, ele deverá passar por três fases de licença ambiental.
São elas: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A primeira 
licença  –  a LP -  deverá ser avaliada na fase preliminar do empreendimento.  Nessa etapa,  o 
empreendedor  apresentará  os  Estudos  de  Impacto  Ambiental  e  seu  respectivo  Relatório  de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA).

09. Em Minas Gerais, o COPAM é a instância institucional onde são tomadas as decisões acerca 
do modo como se deve dar a apropriação do meio ambiente pelos empreendimentos legalmente 
obrigados a obter uma licença ambiental no âmbito estadual.

10. O jogo político de interesses ocorre no âmbito de um paradigma de adequação destinado a 
viabilizar  o projeto técnico,  incorporando-lhe algumas “externalidades” ambientais  e sociais na 
forma de medidas mitigadoras e compensatórias, desde que essas, obviamente, não inviabilizem 
o projeto do ponto de vista econômico orçamentário.

GABARITO

01. C
Comentário:  Aplica-se  a  empreendimentos  poluidores  ou  potencialmente  poluidores,como  as 
hidrelétricas,  obras  que  causam  enormes  danos  ambientais  e  sociais.  A  instituição  do 
licenciamento apresenta-se como uma conquista da sociedade desde a década de 1980.



02. C
Comentário:  Em função de uma visão hegemônica de “desenvolvimento e progresso”, que tem 
orientado o processo de modernização do País e sua inserção no processo contemporâneo de 
globalização econômica, comunidades rurais são destituídas do meio ambiente que, por gerações, 
enquanto bem material  e simbólico, vem assegurando a manutenção e a reprodução de seus 
modos de vida.

03. E
Comentário: O correto são três bacias hidrográficas do País. Em decorrência desse fato, Minas é 
hoje um dos estados com maior número de projetos de barragens construídas e em construção.

04. C
Comentário: Em Minas Gerais, o sistema ambiental é composto pelos órgãos que dão subsídio 
técnico executivo ao Conselho de Política Ambiental (COPAM), a saber: a Fundação Estadual de 
Meio Ambiente (FEAM), o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e o Instituto Estadual de 
Florestas (IEF).

05. E
Comentário: O correto é por seis áreas técnicas.

06. C
Comentário: O Plenário, integrado por 34 conselheiros, é composto por representantes das seis 
câmaras técnicas e da Câmara de Política Ambiental. Uma de suas atribuições é a resolução de 
processos instaurados em função de recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas 
câmaras.

07. E
Comentário: O correto é por seis conselheiros.

08. C
Comentário: Com base nesses estudos, será feita a análise técnica de viabilidade ambiental da 
obra pela FEAM. Caso seja concedida a LP, o empreendedor deverá apresentar, na fase seguinte, 
o Plano de Controle Ambiental (PCA), a partir do qual será avaliada e julgada a concessão da LI,  
que permite o início da instalação da obra. Por fim, depois de cumpridas todas as condicionantes 
das  etapas  anteriores,  a  LO  será  concedida,  autorizando  o  início  do  funcionamento  do 
empreendimento.

09. C
Comentário:  Em  consequência,  é  através  de  sua  dinâmica  que  podemos  apreender  as 
assimetrias  sociopolíticas,  econômicas  e  culturais  que  marcam  o  processo  de  licenciamento 
ambiental.  O  Conselho  revela-se,  então,  como  um  espaço  institucional  no  qual  as  posições 
socialmente definidas são marcadas por relações de poder.

10. C
Comentário:  Dessa forma, o  processo de “oligarquização do campo ambiental” evidencia uma 
dominação  do  espaço  da  tomada de  decisões  por  uma visão  hegemônica  do  que  sejam as 
possibilidades  de  “uso”  dos  recursos  naturais  a  partir  da  lógica  de  mercado,  qual  seja, 
produção/consumo incessantes.


