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Linha de Pesquisa: 
(   ) Questões Socioambientais e Dimensões da Natureza 
( X ) Produções e Apropriações do Território 

Título: 
Licenciamento de grandes empreendimento e conflitos ambientais em 
Minas Gerais 

Ementa: 
Nos últimos anos, o governo, em suas diferentes esferas (municipal, 
estadual e federal) vem avançando em pautas de (des)regulação 
ambiental. Em Minas Gerais, a Lei nº. 21.972/2016 é um exemplo do que 
especialistas vêm chamando de flexibilização da política ambiental. No 
Congresso Nacional, especialmente no governo atual em que a tônica é 
“passar a boiada”, a pauta da desregulamentação ambiental também 
avança, especialmente, mas não apenas, através do Projeto de Lei (PL) 
nº 3.729/2004, conhecido como Lei Geral do Licenciamento Ambiental, 
aprovado na Câmara dos Deputados em maio de 2021. Essas normas, 
em maior ou menor grau, deixam menos rigorosos os procedimentos 
relacionados à gestão ambiental no país, com implicações 
socioambientais diversas. Nesse sentido, o curso pretende apresentar 
uma síntese da política ambiental brasileira e mineira, sistematizando os 
seus avanços e desafios nos últimos anos. Além disso, pretende-se 
problematizar quais as implicações desses procedimentos de 
(des)regulação ambiental para os territórios afetados por grandes 
empreendimentos, em especial, por barragens e mineração, a saber: há 
maior ou menor participação social? Geram mais conflitos ambientais? 
Quais empreendimentos e corporações são beneficiados com isso? Quais 
os discursos presentes e que legitimam a apropriação dos territórios? Há 
resistências?  

Data: 
(X) 16 nov 
(   ) 17 nov 
(   ) 18 nov 

Horário: 
(X) 8 – 12 h 
(   ) 14 – 16 h 
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(   ) 18:30 – 22 h 

Número de vagas: 
12 

Bibliografia recomendada: 
MILANEZ, B. et al. (2019) Minas não há mais: avaliação dos aspectos 
econômicos e institucionais do desastre da Vale na bacia do rio Paraopeba. 
Brasília: Grupo de Pesquisa e Extensão Política, Economia, Mineração, 
Ambiente e Sociedade (PoEMAS). Disponível em: 
https://www.ufjf.br/poemas/publicacoes/desastre-no-rio-paraopeba/ (Capítulo 3 
sobre legislação ambiental) 
 
MILANEZ, B.; MAGNO, L.; GIFFONI PINTO, R. (2019) Da política fraca à 
política privada: o papel do setor mineral nas mudanças da política 
ambiental em Minas Gerais, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 35 (5) 
p.e00051219. Disponível em: https://www.ufjf.br/poemas/publicacoes/desastre-
no-rio-paraopeba/ 
 
Milanez, B.; Magno, L.; Wanderley, L. J. (2021) O Projeto de Lei Geral do 
Licenciamento (PL 3.729/2004) e seus efeitos para o setor mineral. Versos – 
Textos para Discussão PoEMAS, 5(1), 1-32. Disponível em: 
https://www.ufjf.br/poemas/versos/edicoes/  

Material necessário para o cursista acompanhar o curso: 
O curso será oferecido de maneira remota com exposição e debates. Será 
necessário acesso à internet e, pelo menos, microfone para interação 
síncrona.  

Material necessário para oferecimento do curso: 
O curso será oferecido de maneira remota e síncrona. O proponente tem 
acesso à internet e demais materiais necessários à execução.  
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