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MENSAGEM 
 
Em 2020, havíamos iniciado a organização do 5º Congresso Brasileiro de 
Avaliação de Impacto (Cbai20) em seu formato tradicional e presencial, que 
ocorreria no estado do Espírito Santo. Em função do contexto da pandemia da 
COVID19, tivemos que adiar o evento tão esperado e nos reinventar para 2021. 
Diante da prudência e dos cuidados necessários com a saúde de todos, optamos 
por uma versão on-line, mas que manteve as características e a qualidade do 
evento. 
Assim, entre os dias 11 e 15 de outubro de 2021, nos reunimos de forma remota 
para o 5º Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto (agora Cbai21). Este 
congresso é o maior Congresso de Avaliação de Impacto Ambiental e 
Licenciamento Ambiental do país onde participaram acadêmicos e praticantes 
da área ambiental. 
Com o tema do Cbai21: "Entre opiniões e evidências: qual o papel da avaliação 
de impacto ambiental na sociedade?” tivemos a pretensão de discutir e resgatar 
as bases teóricas da avaliação de impacto e seu importante papel de levar 
informação para tomada de decisões baseadas em evidências. Contamos com 
a participação de profissionais das diversas áreas relacionadas ao meio 
ambiente vindos de várias partes do Brasil, alinhados na busca das melhores 
práticas para o campo da AIA. 
Queremos compartilhar nossa alegria de estarmos juntos e fazer parte deste 
Congresso! 
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Horário SEGUNDA 
11/10/21 

TERÇA 
12/10/21 

QUARTA 
13/10/21 

08h30min – 
09h 

Cursos 1, 3, 
4 e 5 

Cursos 2, 4 e 
6 

Abertura do evento 

 
09h30min - 
10h30min 

Keynote speech: “Avaliação de Impacto 
em Tempos de Pós –Verdade” – 

Thomas B. Fischer 
10h30min -
11h30min Debate 

11h30min -
12h30min 

Exibição das apresentações dos resumos 
pôsteres 

12h30min -
13h30min Intervalo para almoço e visita aos pôsteres e stands 

13h30min - 
16h 

Cursos 1, 3, 
4 e 5 

Cursos 2, 4 e 
6 

Mesa Redonda 1: 
“Reafirmação dos Princípios e 

Fundamentos que Orientam a AIA em 
Tempos de Pós-Verdade”. 

 
– Palestrantes: Alberto Fonseca, 
Marcelo Montaño e  Tomas Barros 
Ramos. 
 
– Moderadora: Anne Caroline Malvestio. 

16h - 
16h30min Sessões de Discussões dos Pôsteres 

16h30min - 
18h Sessões de Comunicações Orais 

 
 Abertura do Evento 
 Cursos de Capacitação 
 Palestra 
 Debate 
 Exibição das apresentações dos resumos pôsteres 
 Intervalo 
 Mesa Redonda 
 Sessões de Discussão dos Pôsteres 
 Sessões de Comunicações Orais 

  

Le
ge

nd
a 

   PROGRAMAÇÃO 



 

 
 
 
 
 
 
 

Horário QUINTA 
14/10/21 

SEXTA 
15/10/21 

8h30min - 
10h Sessões de Comunicações Orais Assembleia da ABAI 

10h - 
10h30min Sessões de Discussões de Pôsteres Sessões de Discussões de 

Pôsteres 
10h30min - 

12h Sessões de Comunicações Orais Sessões de Comunicações Orais 

12h - 
14h 

Intervalo para almoço e visita aos 
pôsteres e stands 

Intervalo para almoço e visita aos 
pôsteres e stands 

14h - 
16h 

Mesa Redonda 2: 
“Inovações em Procedimentos para 

Aumento de Transparência do 
Processo de AIA, desde o ‘Produtor’ 

ao ‘Consumidor’ da Informação”. 
 

– Palestrantes: Carolina Maria 
Heliodora de Goes Araújo Feijo Braga, 
André Silva Barreto E Mary Lima. 
 
– Mediador: Marcelo Montaño. 

Mesa Redonda 3: 
“Regulação do licenciamento 

ambiental em tempos de crise: um 
debate propositivo sobre PL 

3729/04 e a Lei Geral do 
Licenciamento Ambiental” 

 
– Palestrantes: Marcos Saes; Luis 
Enrique Sánchez; Talden Faria. 
 
– Mediador: Alberto Fonseca. 

16h/16h30 Sessões de Discussões de Pôsteres  
Encerramento do Evento 16h30/17h Sessões de Comunicações Orais 

18h/19h Confraternização Virtual - 
 

 Intervalo 
 Mesa Redonda 
 Sessões de Discussão dos Pôsteres 
 Sessões de Comunicações Orais 
 Assembleia da ABAI 
 Confraternização 
 Encerramento do Evento 

 
  

Le
ge

nd
a 

   PROGRAMAÇÃO 



 

 
 
 

 
 

  

 MESAS REDONDA       



 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

SALA 1 INTEGRAÇÃO DA AIA E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

16h -
16h30min 

A COMPENSAÇÃO POR SUPRESSÃO DE CAVIDADES NO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL MINEIRO: DIAGNÓSTICO E SOLUÇÕES – 
ANGÉLICA APARECIDA SEZINI, ALBERTO FONSECA 

ANÁLISE INTEGRADA E LONGITUDINAL DO DESMATAMENTO EM 
DIFERENTES RECORTES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRITO, 
MG: O PAPEL DAS ÁREAS PROTEGIDAS E DAS UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO – JESSICA MAYARA DE LIMA COSTA, ALBERTO 
FONSECA 

DESAFIOS NA DETERMINAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO 
AMBIENTAL NA AIA - THAMIRES SILVA MARTINS, MARCELO 
MONTAÑO 

EVOLUÇÃO DAS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS PÓS DESASTRES: O 
CASO DE BRUMADINHO - ANA LUIZA ALMEIDA CARMO, FLAVIA 
PERES NUNES 

INSTRUMENTOS DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA EM TERRAS 
PRIVADAS: UM ESTUDO DE CASO DA PERSPECTIVA DO PRODUTOR 
RURAL – LAURO CAMARGO NETO, ELERI RAFAEL MUNIZ PAULINO, 
VICTOR EDUARDO LIMA RANIERI 

POTENCIAIS CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO USO PÚBLICO EM 
ÁREAS PROTEGIDAS – GABRIELA FRANSCISCO PEGLER, GABRIELLE 
ABREU NUNES, MOELMA PAULINE BARÃO SEPTANIL, VICTOR 
EDUARDO LIMA RANEIRI 

SALA 2 BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÕES PROCEDIMENTAIS EM AIA E 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

16h - 

16:30min 

ENERGIA EÓLICA OFFHSORE NO BRASIL, DADOS ESPACIAIS NO 
PROCESSO DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL – 
OMAR MAURICIO HERNANDEZ CARRASCAL, MILAD SHADMAN, 
EMILIO LA ROVERE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ESTADO DO CEARÁ E AS 
INOVAÇÕES COM A RESOLUÇÃO COEMA Nº 02/2019 E 07/2019 E COM 
O PROCESSO DIGITAL – EDILSON HOLANDA COSTA FILHO, CARLOS 
ALBERTO MENDES JUNIOR, MARIANGELA DA SILVA SOBRINHO, 
JANELANE COELHO DA ROCHA, ULISSES COSTA DE OLIVEIRA 

MITIGAÇÃO DE IMPACTOS SOCIAIS DE USINAS TERMELÉTRICAS DE 
GERAÇÃO DE ENERGIA: PROGRAMA DE EDUCAÇAO AMBIENTAL E O 
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO LICENCIAMENTO 

13 DE OUTUBRO 

   SESSÃO PÔSTER           



 

AMBIENTAL DA UTE PAMPA SUL – DIARA MARIA SARTORI, FELIPE 
RAMOS NABUCO, LUIS GUSTAVO MAHLER, FULGENCIO DUARTE 

O USO DE AXIOMAS NA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DE DESASTRES – 
FREDERICO CAMPOS VIANA, ALINE SOUZA CAVALCANTE PIRES, 
LUISA NUNES RAMALDES 

PACUERA E A GESTÃO DE CONFLITOS PELO USO DA ÁGUA: O CASO 
DA UTE PAMPA SUL – DIARA MARIA SARTORI, FELIPE RAMOS 
NABUCO, LUIS GUSTAVO MAHLER 

PROJETOS DE MONITORAMENTO DE PRAIAS: MUITO ALÉM DE UM 
PASSEIO PELA AREIA – CRISTIANO VILARDO NUNES GUIMARAES, 
ANDRÉ FAVARETTO BARBOSA 

SALA 3 IMPACTOS AMBIENTAIS X SANEAMENTO 

16h - 

16:30min 

ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA IMPLANTAÇÃO DA 
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – CTR DE SOBRAL, CEARÁ 
– ULISSES COSTA DE OLIVEIRA, EDILSON HOLANDA COSTA FILHO, 
CARLOS ALBERTO MENDES JUNIOR, MARIANGELA DA SILVA 
SOBRINHO, JANELANE COELHO ROCHA 

AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA EM RELAÇÃO A QUEIMA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E SEUS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE – ERLAN SILVA DE 
SOUSA, MARIA LEONICE TAVARES DOS SANTOS, UDERLANIA 
PEREIRA DA SILVA, ANDRESSA OLIVIVEIRA MORAIS DE SOUSA  

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO REUSO DE ÁGUAS 
RESIDUÁRIAS DA CAFEICULTURA – WESLEY CARDOSO COSTA, 
ALINE APARECIDA SILVA PEREIRA, LUÍS ANTÔNIO COIMBRA 
BORGES 

IMPACTOS DO LANÇAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS EM VIAS 
PÚBLICAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA – ERLAN SILVA DE 
SOUSA, DANIEL ARAUJO ANTERO, ELDO PEREIRA DA SILVA, 
ANDRESSA OLIVEIRA MORAIS DE SOUSA 

 IMPACTOS AMBIENTAIS NO CONTEXTO DA COVID-19 

IMPACTOS AMBIENTAIS DOS CEMITÉRIOS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE NO CONTEXTO DA COVID-19 – UEDJA 
TATYANE GUIMARÃES MEDEIROS LIMA, ÉRIKA TAVÁRES MARQUES, 
MARIA DO CARMO MARTINS SOBRAL 

A REAFIRMAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS QUE ORIENTAM 
A AIA EM TEMPOS DE PÓS-VERDADE 

A FALSA RETÓRICA SOBRE A DEMORA DOS PRAZOS DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL – CELINA BRAGANÇA CLAUDIO 

 
  



 

 
 
 
 
 

SALA 1 INTEGRAÇÃO DA AIA E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

10h - 

10h:30min 

USO DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS DE ESTUDOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA COMPOR UMA BASE INFORMAÇÃO AMBIENTAL: 
UMA RELAÇÃO POSSÍVEL? – RAQUEL MESSIAS PIGNATON DOS 
SANTOS, GIULIANNA CALMON FARIA, FERNANDA APARECIDA 
VERONEZ 

IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS CUMULATIVOS DA SILVICULTURA EM 
JOÃO PINHEIRO, MINAS GERAIS – GEORGIA TEIXEIRA, GELZE 
SERRAT DE SOUZA CAMPOS RODRIGUES 

IDENTIFICAÇÃO DE EFEITOS CUMULATIVOS ESTRATÉGICOS NA 
BACIA DO ALTO PARAGUAI – CAMILA SOUZA ANDRADE, MARCELO 
MONTAÑO 

IMPACTOS AMBIENTAIS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS EM ESTUDOS 
TÉCNICOS DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO ESTADO DO 
PARÁ – SALMA SARÁTY CARVALHO, ALINE M MEIGUINS LIMA, 
RENATO OLIVEIRA SILVA JÚNIOR 

REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS SECUNDÁRIOS ATRAVÉS DA 
ELABORAÇÃO DE GATILHOS OPERACIONAIS PARA A ATIVIDADE DE 
DRAGAGEM NO RIO PARAOPEBA – FELIPE DE SOUZA COLOGNA, 
VITOR BROGNARO PIMENTA, GABRIELA MARIA ARANTES 
RODRIGUES, BRENER ROCHA DE OLIVEIRA FERREIRA, GUSTAV 
VALENTI ANTUNES SPECHT 

RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DE DRAGAGEM E O IMPACTO 
NATURALMENTE GERADO PELA CHUVA NA BACIA DO RIO 
PARAOPEBA – FELIPE DE SOUZA COLOGNA, VITOR BROGNARO 
PIMENTA, GABRIELA MARIA ARANTES RODRIGUES, BRENER ROCHA 
DE OLIVEIRA FERREIRA, GUSTAV VALENTI ANTUNES SPECHT 

SALA 2 MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO E PREDIÇÃO DE IMPACTOS 
APLICADOS À AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

10h - 

10h:30min 

ANÁLISE DE IMPACTOS E DANOS AMBIENTAIS PARA COLHEITA 
FLORESTAL MECANIZADA EM SISTEMA DE TORAS CURTAS – CAMILA 
PORFIRIO ALBUQUERQUE FERRAZ, ADMILSON ÍRIO RIBEIRO, 
MARCIA PEREIRA DA SILVA MANOEL, GUSTAVO FERRAZ 

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DA FUNDAÇAO ZOOBOTÂNICA 
DE MARABÁ, PARÁ – LEANDRO LARANJEIRA SILVA, MATHEUS 
BARROS DIAS, ARLLEY CARDOSO RODRIGUES, GLAUBER EPIFÂNIO 
LOUREIRO 

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA AVALIAÇAO DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS EM REGIÕES RIPÁRIAS DA MATA ATLÂNTICA 

14 DE OUTUBRO 



 

– ELIANDRA PEREIRA SILVA, RICARDO TAYAROL MARQUES, 
VANESSA CABRAL COSTA DE BARROS, LUIS ANTÔNIO COIMBRA 
BORGES, ANA CAROLINA MAIOLI CAMPOS BARBOSA 

IMPACTOS AMBIENTAIS NA BACIA DO CÓRREGO DOURADINHO, 
UBERLÂNDIA, MG – JOAO MATHEUS DYONISIO DOS SANTOS 

AIA E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA E AMBIENTAL 
EM ZONAS DE AMORTECIMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS: UM BREVE 
QUADRO A PARTIR DE UMA RBS – EDIMILSON RODRIGUES SANTOS 
JUNIOR, VICTOR EDUARDO LIMA RANIERI 

IMPACTOS DA MINERAÇÃO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM 
MINAS GERAIS – ELIANDRA PEREIRA SILVA, CLARA BOECHAT DE 
LACERNA MEDES, ELIANDRA PEREIRA SIVA, LUÍZ OTÁVIO, MORAS 
FILHO LUIZ  

SALA 3 QUALIDADE DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

10h - 

10h:30min 

ANÁLISE DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS EM ESTUDOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE PORTOS: UM PANORAMA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO – SOPHIA DE REZENDE PEREIRA FERREIRA, FERNANDA 
APARECIDA VERONEZ 

QUALIDADE PROCESSUAL DO EIA/RIMA DE UM COMPLEXO 
TURÍSTICO NO CEARÁ – THAMIRES COLARES DA SILVA, NÁJILA 
REJANNE ALENCAR JULIÃO CABRAL 

VIABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO PROJETO APROVEITAMENTO 
MÚLTIPLO SANTA MARIA DA SERRA COM BASE NOS ESTUDOS 
AMBIENTAIS E NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS – JULIA DEDINI FELICIO 

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PARA LICENCIAMENTO 
DE RODOVIAS – LUIZA ALCÂNTARA SANTOS, GHISLAIN MWAMBA 
TSHIBANGU, FERNANDA APARECIDA VERONEZ 

IMPACTOS AMBIENTAIS EM ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE 
ATERROS SANITÁRIOS BRASILEIROS – WILLIAM GUERRA VITORIO, 
GHISLAIN MWAMBA TSHIBANGU, FERNANDA APARECIDA VERONEZ 

IMPACTOS AMBIENTAIS DE HIDRELÉTRICAS NO BRASIL – FABRICIO 
RAIG DIAS LIMA, GHISLAIN MWAMBA TSHIBANGU, FERNANDA 
APARECIDA VERONEZ 

SALA 1 REGULAÇÃO DA AIA E DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

16h - 

16h:30min 

ANÁLISE DA GESTÃO AMBIENTAL PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA – MG – 
VIRGÍNIA DE SOUZA RESENDE, LUÍS ANTÔNIO COIMBRA BORGES, 
LUIZ OTAVIO MORAS FILHO, MIRIAN DE SOUZA SILVA 

EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS NA REGIÃO INTERMEDIÁRIA DE 
UBERLÂNDIA-MG ATÉ O ANO DE 2019: PERFIL DAS ATIVIDADES 



 

REGULARIZADAS E CONTRIBUIÇÕES À GESTÃO AMBIENTAL – 
RAFAEL MENDES ROSA, VANDERLEI DE OLIVEIRA FERREIRA 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ESTRADAS DE TERRA NO ESTADO 
DE SÃO PAULO – JULIANA PEREIRA SIQUEIRA, JAIRO SALIM 
PINHEIRO DE LIMA, ELIZETE APARECIDA CHECON DE FREITAS LIMA 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS ESTADOS BRASILEIROS: OS 
PROCEDIMENTOS SERIAM OS MESMOS PARA UMA RODOVIA? – 
ALINE CARVALHO RIBEIRO, PATRICIA FERREIRA, THAYLA 
FRANCISCA VILAS BOAS, THEREZA ISABELLE SILVA DOS SANTOS, 
MARIA RITA RAIMUNDO E ALMEIDA 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO DE MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA BACIA DO RIO DAS 
VELHAS – ADRIANA ALVES PEREIRA WILKEN, ADIR SENA CÉSAR 
GUEDES 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 

A EVOLUÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL À LUZ DA 
ANÁLISE DOS IMPACTOS E MEDIDAS – O PAPEL DOS TERMOS DE 
REFERÊNCIA – ANDREA MARGRIT HAFNER 

SALA 2 IMPACTOS SOCIAIS, CULTURAIS E SOBRE A SAÚDE 

16h - 

16h:30min 

A ABORDAGEM DOS MODOS DE VIDA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS: O POVO ARARA DA VOLTA GRANDE DO XINGU E 
A HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE – RENATA UTSUNOMIYA, 
EVANDRO MATEUS MORETTO 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOCIAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA NO 
CONTEXTO INTERNACIONAL – MARIA RITA RAIMUNDO E ALMEIDA, 
MIGUEL DE SOUZA PEREIRA 

HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – ES E O 
EFEITO DO USO DO SOLO, ATRAVÉS DA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE OS 
PLANOS DIRETORES URBANOS – LEONARDO SANTOS PEROVANO, 
CAROLINE PEREIRA PIMENTEL, SARA CAROLINA SOARES GUERRA 

PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA (PARÁ) 
EM RELAÇÃO AOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE UM PROJETO DE 
MINERAÇÃO – ERLAN SILVA DE SOUSA, LUDIMILA APARECIDA 
RODRIGUES FERNANDES, ANDRESSA OLIVEIRA MORAIS DE SOUSA 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E AIA 

IMPACTOS AMBIENTAIS DA PECUÁRIA EM ÁREAS PROTEGIDAS DA 
AMAZÔNIA: UM PANOROMA BASEADO EM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
SISTEMÁTICA – NAYARA FERNANDES DE MENDONÇA 

POTENCIALIZANDO OS IMPACTOS POSITIVOS DOS PAGAMENTOS 
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS: UMA REFLEXÃO SOBRE A 
ARTICULAÇÃO ENTRE PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E 
ESQUEMAS DE PSA – RHENNAN MECCA BONTEMPI, VICTOR 
EDUARDO LIMA RANIERI 



 

SALA 3 QUALIDADE DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

16h - 

16h:30min 

IMPACTOS AMBIENTAIS CÍCLICOS EM ESTUDOS AMBIENTAIS DE 
TERMINAIS PORTUÁRIOS NA REGIÃO AMAZÔNICA NO ESTADO DO 
PARÁ – SALMA SARÁTY DE CARVALHO, ALIME M MEIGUINS LIMA, 
ADONAY SARÁTY CARVALHO, WILLIAMS JORGE DA CRUZ MACÊDO 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL: EIA – ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE 
CARGA DE ITAITUBA - PA – KELVIS NUNES DA SILVA, VANESSA 
SILVA OLIVEIRA, VIRGINIA BEZERRA RODRIGUES, EDUARDA COSTA 
FERREIRA, GLAUBER EPIFÂNIO LOUREIRO 

EFETIVIDADE PROCESSUAL: ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DE 
UMA USINA TERMELÉTRICA – KELVIS NUNES DA SILVA, EDUARDA 
COSTA FERREIRA, VANESSA SILVA OLIVEIRA, GLEIDSON MARQUES 
PEREIRA, GLAUBER EPIFÂNIO LOUREIRO 

ADEQUAÇÃO LEGAL DE PLANOS DE FECHAMENTO DE MINA: O CASO 
DA MINA DE ÁGUAS CLARAS, NOVA LIMA, BRASIL – LUIZ OTAVIO 
MORAS FILHO, AMANDA DE SALES PEREIRA, LUÍS ANTÔNIO 
COIMBRA BORGES 

IMPACTOS AMBIENTAIS DE PORTOS: O QUE DIZEM OS ESTUDOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL BRASILEIROS? – GABRIEL TONETTI DE 
BULHÕES, GHISLAIN MWAMBA TSHIBANGU, FERNANDA APARECIDA 
VERONEZ 

 
  



 

 
 
 
 

SALA 1 EFETIVIDADE DOS SISTEMAS DE AIA NO BRASIL 

10h - 

10h:30min 

ANÁLISE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE 
CARCINICULTURA MARINHA NO ÂMBITO DA APA BONFIM – 
GUARAÍRAS/RN – LEONARDO PIVOTTO NICODEMO, RODRIGO 
HERICO RODRIGUES DE MELO SOARES, PEDRO HENRIQUE 
PINHEIRO BELARMINO 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – HÉLEN KELLY BATISTA DOS 
SANTOS, FERNANDA PARECIDA VERONEZ 

EFETIVIDADE DA TRIAGEM DA AIA EM PROJETOS DE CENTRAIS 
GERADORAS HIDRELÉTRICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 
MARIA STELLA SENA ESTEVAM, FERNANDA APARECIDA VERONEZ 

IMPACTOS PREVISTOS E AS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO: 
ESTUDO DE CASO DE ATIVIDADE PORTUÁRIA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO – THAIS LOMAR MENDANHA, FERNANDA 
APARECIDA VERONEZ 

PERFIL DE PESQUISAS SOBRE A AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL NO BRASIL: ANÁLISE DOS ARTIGOS PUBLICADOS NO 
CBAI – FABRÍCIO RAIG DIAS LIMA, FERNANDA APARECIDA VERONEZ 

AIA E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS NO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO, NA TEORIA E NA PRÁTICA – ANDREA MARGRIT 
HAFNER 

SALA 2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

10h - 

10h:30min 

O QUE O BRASIL PRECISA APRENDER COM AS EXPERIÊNCIAS 
INTERNACIONAIS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA ANTES 
DE UTILIZA-LA COMO SUPORTE PARA O (RE)PLANEJAMENTO DO 
TERRITÓRIO? – LUIZ OTAVIO MORAS FILHO, LUÍS ANTÔNIO 
COIMBRA BORGES, ELIANDRA PEREIRA SILVA 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA E INFRAESTRUTURAS 
VERDES – MARIANA RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS 

RACIONALIDADE NAS TOMADAS DE DESIÇÃO AMBIENTAL 

ESTUDO PRELIMINAR DA RESILIÊNCIA DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO HÍDRICO DE SP– STHÉFANNY SANCHEZ 
FRIZZARIM, MARCELO MONTAÑO 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AIA 

15 DE OUTUBRO 



 

ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS FOCOS DE CALOR NA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO MOSAICO DE CARAJÁS-PARÁ, NO PERÍODO DE 2012 
A 2018 – LEANDRO LARANJEIRA DA SILVA, ARLLEY CARDOSO 
RODRIGUES, MATHEUS BARROS DIAS, PAULO SILVA GARCIA, 
GLEIDSON MARQUES PEREIRA 

INSERÇÃO DA ESCASSEZ HÍDRICA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL – STELLA VERDASCA, BARTIRA RODRIGUES GUERRA, 
CYNTHIA AKEMI ANNO FRANCO, DENISE PARIZOTTO 

MAPEAMENTO DA CADEIA DE VALOR DA GERAÇÃO DE ENERGIA A 
PARTIR DA DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS AGRÍCOLAS SOB A 
PERSPECTIVA DA PEGADA DE CARBONO BASEADA NA AVALIAÇÃO 
DE CICLO DE VIDA – MATHEUS AUGUSTO DE OLIVEIRA FERNANDES, 
ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA, BRUNO EDUARDO LOBO 
BAETA 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 

SALA 1 ID DO 
TRABALHO 

BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÕES PROCEDIMENTAIS 
EM AIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

16h30min 3834 

EXPANSÃO E CONTRADIÇÕES DA LICENÇA SOCIAL 
PARA OPERAR: APLICABILIDADE DO CONCEITO EM 
PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – GUILHERME 
PRADO ALVES, LUCIANA BOTEZELLI, DANIELA 
ROCHA TEIXEIRA RIONDET-COSTA, MARIA RITA 
RAIMUNDO E ALMEIDA, DANIELE ORNAGHI 
SANT’ANNA 

16h40 min 2710 

AVALIAÇÃO SUSTENTABILIDADE NO 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA INDÚSTRIA DE 
MINERAÇÃO E SIDERURGIA: ESTUDO 
EXPLORATÓRIO – SANDRELLY AMIGO LOPES, 
ROBSON WILLIANS DA COSTA SILVA 

16h50min 3843 

ATUALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E 
SIMPLIFICAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA 
EMPREENDIMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA 
SOLAR NO CEARÁ – JANELANE COELHO DA ROCHA, 
MARILANGELA DA SILVA SOBRINHO, EDILSON 
HOLANDA COSTA FILHO, ULISSES COSTA DE 
OLIVEIRA 

INTEGRAÇÃO DA AIA E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

17h 2503 
O EIV E A GESTÃO AMBIENTAL URBANA – LUCIANA 
ANDRÉIA FERNANDES SANTANA TONINI, SEVERINO 
AGRA FILHO 

17h10min 3902 

ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROCESSO 
DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: 
ESTUDO DE CASO DA POLIGONAL 1 (VITÓRIA – ES) – 
SARA CAROLINA SOARES GUERRA FARDIN, 
HENRIQUE DELBONI FARDIN 

SALA 2 ID DO 
TRABALHO QUALIDADE DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

16h30min 3794 

A BIODIVERSIDADE É EFETIVAMENTE ABORDADA 
NAS AVALIAÇÕES DE IMPACTOS AMBIENTAIS (AIAS) 
BRASILEIRAS? – AMANDA MONIQUE DA SILVA DIAS, 
RODRIGO LIMA MASSARA, CARLY COOK, ADRIANA 
PEREIRA PAGLIA 

16h40min 2487 A QUALIDADE DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS EM 
ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL – RAPHAELA 

   COMUNICAÇÕES ORAIS           

13 DE OUTUBRO 



 

MARTINS CARVALHO, MARCELO MARINI PEREIRA 
SOUZA 

16h50min 3946 

ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
SOBRE ENERGIA EÓLICA NO ESTADO DO CEARÁ – 
MARIANA AMANCIO DE SOUSA MORAES, ADRYANE 
GORAYEB, JADER DE OLIVEIRA SANTOS, 
WALLASON FARIAS DE SOUZA 

17h 3800 

REVISÃO ANALÍTICA DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL DO PARQUE EÓLICO VENTOS DO 
ATLÂNTICO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE, RIO 
GRANDE DO SUL (RS) – FLAVIA DINIZ DA SILVA, 
SILVIA FAZZOLARI-CORRÊA, DEBORAH SANTOS 
PRADO 

SALA 3 ID DO 
TRABALHO IMPACTOS SOCIAIS, CULTURAIS E SOBRE A SAÚDE 

16h30min 2498 

COMUNIDADES LOCAIS NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO: 
ENFOQUE DOS SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS – 
DIANA ISABEL CLAVIJO ROJAS, MARCELO 
MONTAÑO 

16h40min 2427 

AIA DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS DA UHE 
XINGU; NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO 
FRANCISCO/SE – ROMEU BOTO DANTAS NETO, 
RICARDO BENETIDO OTONI, DANIEL BRONDANI ILHA 

16h50min 2445 

AVALIAÇÃO DE DANOS SOCIOECONÔMICOS DO 
BARRAMENTO DO RIO PEQUENO, LINHARES ES – 
LUISA NUNES RAMALDES, ELIANE SILVA FERREIRA 
ALMEIDA, RAFAEL TAVARES DE LUCENA LOTTI 
VIEIRA, LEYSE DA CRUZ FERREIRA 

17h 2690 

DO GARIMPO À HIDRELÉTRICAS: PERCEPÇÕES DE 
IMPACTOS NA PESCA DE POPULAÇÕES 
BEIRADEIRAS E INDÍGENAS DOS RIOS TAPAJÓS E 
XINGU – LAIZE SAMPAIO CHAGAS SILVA, RENATA 
UTSUNOMIYA, EVANDRO MATEUS MORETTO 

17h10min 3840 

IMPACTOS SOCIAIS, CULTURAIS, SUBJETIVOS E 
SIMBÓLICOS HUMANOS: O CASO DOS 
REASSENTADOS PELA UHE IRAPÉ - MG – MARTIONEI 
LEITE GOMES, ELIDA ELIZENA CARNEIRO DE 
MATOS, AMANDA CRISTINA DINIZ ALVES, NILTON 
FERNANDES DE OLIVEIRA, ERIKA FERREIRA DA 
SILVA 

SALA 4 ID DO 
TRABALHO IMPACTOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

16h30min 3816 
ECOLOGIA DE PAISAGENS NA AVALIAÇÃO DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS CUMULATIVOS E 
ORDAMENTO FLORESTAL DA SILVICULTURA EM 
AMBIENTES DE CERRADO – DIOGO COSTA 



 

NASCIMENTO, ISABEL PAULA SOUZA, GELZE 
SERRAT DE SOUZA CAMPOS RODRIGUES 

16h40min 3802 

ANÁLISE DE IMPACTOS CUMULATIVOS DE 
PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS NO USO E 
COBERTURA DA TERRA – SILVIA SAYURI MANDAI, 
JOCILENE DANTAS BARROS, GUSTAVO FELIPE 
BALUÉ ARCOVERDE, EVANDRO ALBIACH BRANCO, 
EVANDRO MATEUS MORETTO, EMILIO F. MORAN 

GOVERNANÇA AMBIENTAL E AIA 

16h50min 3846 

GOVERNANÇA AMBIENTAL DAS FLORESTAS 
PLANTADAS: EMBATE ENTRE SILVICULTURA E 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL– GEORGIA TEIXEIRA, 
GELZE SERRAT DE SOUZA CAMPOS RODRIGUES 

17h 3812 

POLÍTICA FLORESTAL NA AMAZÔNIA: EXPERIÊNCIA 
DO ACRE PARA ZERAR O DESMATAMENTO – LUIZ 
AUGUSTO MESQUITA DE AZEVERO, ÉCIO 
RODRIGUES, RAUL VARGAS TORRICO, JAIRO SALIM 
P LIMA 

 
  



 

 
 
 
 
 

SALA 1 ID DO 
TRABALHO 

BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÕES PROCEDIMENTAIS 
EM AIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

8h30min 2524 BANCO DE DADOS DE CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 
(BDCA.COM.BR) – FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E AVALIAÇÃO 
DE IMPACTOS – PAULA VIEIRA CASTELLÕES, 
FREDERICO LUNA RINALDI, ALEXANDRE SOUZA, 
CRISTIANO VILARDO, SONIA BROTAS 

8h40min 2478 IMPACTOS AMBIENTAIS DE EÓLICAS OFFSHORE: 
ESPECIFICIDADES DO CASO BRASILEIRO E 
IMPLICAÇÕES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL – 
ROBERTA MOTA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
COX 

8h50min 3919 INOVAÇÃO SOCIAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 
MAPEANDO SOLUÇÕES PARA IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS DO DESLOCAMENTO 
POPULACIONAL A PARTIR DO CASO DA UHE JIRAU – 
CAMILA MADEIRA ARRIEL, CARLA GRIGOLETTO 
DUARTE 

9h 2505 MONITORAMENTOS DE EFEITO DE BORDA: UMA 
ABORDAGEM INTEGRATIVA DE AVALIAÇÃO DOS 
IMPACTOS DE EMPREENDIMENTOS LINEARES EM 
ÁREAS FLORESTAIS – RAFAEL PONTES, CAMILA 
MATTEDI, NAYRA NICOLAU, RICARDO FURTADO, 
JOSEFINA KURTZ  

SALA 2 ID DO 
TRABALHO 

QUALIDADE DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

8h30min 3918 ANÁLISE DA QUALIDADE DOS ESTUDOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL DE GASODUTOS NO BRASIL – KAROLINE 
MENEGUZZI TONANI, FERNANDA APARECIDA 
VERONEZ 

8h40min 3804 ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL APLICADA AO 
PLANEJAMENTO EXPLORATÓRIO DE PETRÓLEO – 
JOSE EDUARDO MATHEUS EVORA, MARCELO 
MONTAÑO 

8h50min 3940 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE 
MONITORAMENTO EM ESTUDOS AMBIENTAIS NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS – THAMIRIS GOMES 
BELFI, ADRIANA ALVEZ PEREIRA WILKEN 

9h 3917 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL EM ATIVIDADES 
DE MINERAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA – 

14 DE OUTUBRO 



 

IRIS MARIA TOMÉ, JULIANA PAULA DA SILVA 
RODRIGUES 

9h10min 2560 CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO E ESCOLHA DE 
ALTERNATIVAS LOCACIONAIS DE LINHAS DE 
TRANSMISSÃO DE ENERGIA – FELIPE RAMOS 
NABUCO DE ARAUJO, AYUNI LARISSA MENDES 
SENA 

SALA 3 ID DO 
TRABALHO 

IMPACTOS SOCIAIS, CULTURAIS E SOBRE A SAÚDE 

8h30min 3861 PATRIMÔNIO IMATERIAL NO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL: ESTUDO DE CASO DA PCH SALTINHO DO 
ITABAPOANA, EM BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ – 
EDNILSON GOMES DE SOUZA JR, SIMONNE TEIXEIRA 

8h40min 2419 POTENCIAIS IMPACTOS DO DESASTRE AMBIENTAL 
DE DERRAMAMENTO DE ÓLEO NA COSTA CEARENSE 
– SUELLEN GALVÃO MORAES, NÁJILA REJANNE 
ALENCAR JULIÃO CABRAL, RAFAELA CAMARGO 
MAIA 

8h50min 2623 TAXA DE INTERNAÇÃO POR NEOPLASIAS EM TRÊS 
MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO ATINGIDOS PELO 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – MG – 
ANDRE DIEGO DA SILVA FERREIRA, ERIKA 
CARDOSO DOS REIS  

9h 2518 SITUAÇÃO DAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS AO 
RISCO DE BARRAGENS DE REJEITO NA REGIÃO DO 
QUADRILÁTERO FERRÁFERO (MG): IMPACTO 
OCULTO NO LICENCIAMENTO – CAMILLA ADRIANE 
DE PAIVA, ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO, JOSÉ 
FRANCISCO DO PRADO FILHO 

9h10min 3859 QUEM DECIDE QUEM É ATINGIDO? CONSIDERAÇÕES 
INICIAIS SOBRE A PCH PEDRA DO GARRAFÃO E 
COLÔNIA Z-14, EM PRESIDENTE KENNEDY/ES – 
EDNILSON GOMES DE SOUZA JR 

SALA 4 ID DO 
TRABALHO 

AIA E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

8h30min 3835 A INCLUSÃO DA BIODIVERSIDADE NO PLANO DE 
CONSERVAÇÃO DO USO DO ENTORNO DO 
RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ILHA 
SOLTEIRA, SP: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – DENISE 
GALLO PIZELLA, MIRELLA SOUZA 

8h40min 2509 A INCLUSÃO DE INDICADORES DE BIODIVERSIDADE E 
CONSERVAÇÃO BIOLÓGICA EM ESTUDOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO – 
SILVIA SAYURI MANDAI, MARCELO MARINI PEREIRA 
SOUZA  



 

8h50min 3839 ANÁLISE DE DADOS DE MONITORAMENTO 
AMBIENTAL: IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS SOBRE A 
FAUNA DE VERTEBRADOS EM UMA MINA DE FERRO – 
REBECA VALETICH, JOSIANNE CLAUDIA SALES 
ROSA, LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ 

9h 3923 ANÁLISE DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 
ESPELEOLÓGICA SOB OS CRITÉRIOS DE 
BIODIVERSITY OFFSETS: ESTUDO DE CASO EM 
MINERAÇÃO DE FERRO – BARBARA ALMEIDA 
SOUZA, LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ 

SALA 1 ID DO 
TRABALHO 

BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÕES PROCEDIMENTAIS 
EM AIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

10h30min 2470 O FOLLOW-UP DA AIA EM ATIVIDADES DE PESQUISA 
SÍSMICA OFFSHORE – FONTES NUNO EDUARDO 
PAULO 

10h40min 3911 TERMOS DE REFERÊNCIA DE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS NO PARANÁ: HÁ EVIDÊNCIAS DE BOAS 
PRÁTICAS INTERNACIONAIS? – SARA COIMBRA DA 
SILVA, AMARILIS LUCIA CASTELI FIQUEIREDO 
GALLARDO 

10h50min 3892 METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NA PRODUÇÃO DE 
DADOS SOBRE PESCA ARTESANAL NO 
LICENCIAMENTO DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORE 
NO CEARÁ, BRASIL – THOMAZ WILLIAN DE 
FIGUEIREDO XAVIER, ADRYANE GORAYEB, 
CHRISTIAN BRANNSTROM 

11h 3845 ÍNDICE DE VULNERABILIDADE DE COMUNIDADES 
INSTALADAS À JUSANTE DE BARRAGENS DE 
REJEITO DE MINERAÇÃO DE FERRO: UMA 
FERRAMENTA DE APOIO À AVALIAÇÃO DE IMPACTO – 
CAMILLA ADRIANE DE PAIVA, ALBERTO DE FREITAS 
CASTRO FONSECA, CÉSAR FALCÃO BARELLA 

SALA 2 ID DO 
TRABALHO 

QUALIDADE DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

10h30min 2514 DIFERENÇAS ENTRE TEORIA E PRÁTICA NA 
DETERMINAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DE IMPACTOS – 
DANTE JOSE DE OLIVEIRA E PEIXOTO, MARCELO 
MONTAÑO 

10h40min 3910 IDENTIFICAÇÃO DAS LACUNAS EXISTENTES ENTRE A 
TEORIA E PRÁTICA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 
DE ALTERNATIVAS NO CONTEXTO BRASILEIRO – 
JOAO FONTES LOPES NETO, MARCELO MONTAÑO 

10h50min 3786 IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS CAUSADOS 
PELAS USINAS HIDRELÉTRICAS NO BRASIL: UMA 
ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA – ELEONÁRA RAMOS REIS, 
ELOIZE ROSIENNE ROSA, MARIA RITA RAIMUNDO E 
ALMEIDA 



 

11h 2789 REFLEXÕES SOBRE A PRECISÃO CONCEITUAL DE 
IMPACTOS AMBIENTAIS CÍCLICOS EM ESTUDOS 
TÉCNICOS DE TERMINAIS PORTUÁRIOS 
LICENCIADOS PELO ESTADO DO PARÁ – SALMA 
SARÁTY CARVALHO, ADONAY SARÁTY CARVALHO, 
MARIA LUIZA NASCIMENTO DIAS, ANTÔNIA 
BENEDITA SILVA BRONZE, WILLIAMS JORGE DA 
CRUZ MACÊDO 

11h10min 3841 AVALIAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS EM 
EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS NO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA – PB – ALINE MEDEIROS ALMEIDA, 
MILLA GOMES ALBUQUERQUE, JOYCE ELLANE 
MATEUS CELESTINO 

SALA 3 ID DO 
TRABALHO 

AIA E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

10h30min 2468 PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL: UM LEVANTAMENTO SOBRE OS CASOS 
MAIS PARTICIPATIVOS DO ESTADO DE SAO PAULO – 
CYNTHIA AKEMI ANNO FRANCO, MARIA RITA 
RAIMUNDO E ALMEIDA 

10h40min 2464 A ACESSIBILIDADE ÀS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 
SOBRE OS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL: ANÁLISE DOS WEBSITES DOS ÓRGÃOS 
LICENCIADORES DAS REGIÕES SUL, SUDESTE E 
CENTRO-OESTE DO BRASIL – DENISE GALLO 
PIZELLA, RAFAELA SILVA DE OLIVEIRA LIMA 

10h50min 3805 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL: UMA PERSPECTIVA DE PESQUISADORES 
DA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS – 
JAQUELINE BRUNA SANTIM, DENISE GALLO PIZELLA 

11h 2496 AIA E PARTICIPAÇÃO: O “MOVIMENTO POPULAR 
SALVE O RIO ITAPANHAÚ" – PAULA CIMINELLI 
RAMALHO, VICTOR KINJO, AMAURI POLLACHI, 
GERALDO VARJABEDIAN, ÍCARO CAMARGO 

11h10min 3775 MINERAÇÃO NO ESTADO DE SP: A PARTICIPAÇÃO 
PÚBLICA NOS ESTUDOS AMBIENTAIS – JULIA DEDINI 
FELICIO, STHÉFANNY SANCHEZ FRIZZARIM 

SALA 4 ID DO 
TRABALHO 

INTEGRAÇÃO DA AIA E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
AMBIENTAL 

10h30 min 3823 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE 
SOCIAL EM ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO: 
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – 
PRISCILA IKEMATSU, ALESSANDRA CRISTINA CORSI 

10h40min 2561 RELAÇÃO ENTRE A COMPENSAÇÃO FLORESTAL 
EXIGIDA NO LAF E AS POLÍTICAS DE RECUPERAÇÃO 
E CONSERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA – AYUNI 



 

LARISSA MENDES SENA, MATHEUS FERNANDES 
DALLOZ, FELIPE RAMOS NABUCO DE ARAÚJO 

IMPACTOS AMBIENTAIS X SANEAMENTO 

10h50min 2479 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE USINAS DE 
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E SEUS IMPACTOS – MILLA GOMES ALBUQUERQUE, 
ALINE MEDEIROS ALMEIDA, SHARA SONALLY 
OLIVEIRA DE SOUSA, JOYCE ELANNE MATEUS 
CELESTINO, ALINE FLÁVIA NUNES REMÍGIO 
ANTUNES 

11h 3921 MÉTODO RESPIROMÉTRICO DE BARTHA PARA 
AVALIAS A BIODEGRADAÇÃO DA MISTURA DE CASCA 
DE COCO E RESÍDUOS ORGÂNICOS COM E SEM 
INOCULANTE COMERCIAL – BARBARA ALMEIDA 
BUENO, PAOLA ANGÉLICA DIAS SANTOS, SHEILA 
SOUZA DA SILVA RIBEIRO, POLIANA DARE 
ZAMPIROLLI PIRES, ADRIANA MARCIA NICOLAU 
KORRES 

SALA 1 ID DO 
TRABALHO 

BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÕES PROCEDIMENTAIS 
EM AIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

16h30min 2521 A INCLUSÃO DE GÊNERO NOS EIA DE 
EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NO BRASIL – 
ANNE CAROLINE MALVESTIO, MARIANA MADEIRA DE 
CARVALHO LONDE, MARCIO HENRIQUE BERTAZI 

16h40min 2438 ANÁLISE DO MONITORAMENTO DA EMISSÃO DO 
MATERIAL PARTICULADO NA INDUSTRIALIZAÇÃO DO 
ÓXIDO DE CÁLCIO – CAMILA FIGUEIREDO PETERLE 
DA COSTA, DULCILEIA MARCHESI COSTA, DOMICIO 
SIMPLICIANO 

16h50min 3930 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS 
AMBIENTAIS A SEREM CONSIDERADOS NO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DE 
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHALE GAS NO 
BRASIL – LUCIANO JOSE DA SILVA, VIRGINIA 
PARENTE, EDIMILON MOUTINHO DOS SANTOS 

17h 2455 O PAPEL DA CURADORIA DE IMPACTOS NA 
FUNDAÇÃO RENOVA E NA REPARAÇÃO DE DANOS 
DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – 
LUISA NUNES RAMALDES, DANIELA ARPINI BONI 
PEREIRA, CÍNTIA CAMILA SILVA ANGELIERI 

SALA 2 ID DO 
TRABALHO 

MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO E PREDIÇÃO DE 
IMPACTOS APLICADOS À AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

16h30min 3927 ANÁLISE COMPARATIVA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS, 
SOCIAIS E ECONÔMICOS NO SETOR DE TURISMO: O 
CASO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS DO POLO 
TURÍSTICO CABO BRANCO, JOÃO PESSOA – PB – 



 

ANA LUIZA LIMERIA DE SOUZA, JOYCE ELANNE 
MATEUS CELESTINO 

16h40min 3803 ANÁLISE HIERÁRQUICA DAS ALTERNATIVAS 
LOCACIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 
ATIVIDADES AEROPORTUÁRIAS – SILVIA SAYURI 
MANDAI, HELENE MARIKO UENO, MARCELO MARINI 
PEREIRA SOUZA 

16h50min 3829 COMO A AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA PODE 
CONTRIBUIR NAS AVALIAÇÕES AMBIENTAIS DA 
ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE SHALE 
GAS NO BRASIL? – JOSE EDUARDO MATHEUS 
EVORA 

RACIONALIDADE NAS TOMADAS DE DECISÃO AMBIENTAL 

17h 2461 INTEGRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
VISANDO À PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE – 
CAROLINE PICHARILLO, VICTOR EDUARDO LIMA 
RANIERI 

17h10min 2513 REVISÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS A 
PARTIR DO NEXUS ÁGUA-ALIMENTO-ENERGIA – ANA 
CARLA FERNANDES GASQUES, MARCELO MONTAÑO 

SALA 3 ID DO 
TRABALHO 

AIA E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

16h30min 2555 OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE DAS 
CAPITAIS BRASILEIRAS E A PUBLICIDADE DAS SUAS 
AÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO SOCIAL – 
HENRIQUE ELIAS PESSOA GUTIERRES, ANDRÉ 
OLIVEIRA TRIGUEIRO CASTELO BRANCO 

16h40min 3931 PARTICIPAÇÃO SOCIAL JUNTO À COMUNIDADES 
ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO 
CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO NO 
CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19 – CARLOS 
EDUARDO REINALDO GIMENES, MARCIA RODRIGUES 
MARQUES, ANGELA MARIA DA SILVA GOMES, 
FERNANDA MÁRCIA CARLOS DE OLIVEIRA, TALITA 
LESSA MELO 

16h50min 3824 POR QUE NÃO PARTICIPAR? O CASO DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO AEROPORTO DE 
ITAJUBÁ – MG – DOUGLAS PETERSON MUNIS SILVA, 
MARIA RITA RAIMUNDO E ALMEIDA 

O PAPEL DA CIÊNCIA NA AIA E NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

17h 2444 A ABORDAGEM DA MEDIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
APLICADA À AVALIAÇÃO DE IMPACTO – TIAGO 
RODRIGUES, MARCELO MONTAÑO 

SALA 4 ID DO 
TRABALHO 

INTEGRAÇÃO DA AIA E INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
AMBIENTAL 



 

16h30min 3849 AVALIAÇÃO DAS MACROTENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL EM PEQUENAS CENTRAIS 
HIDRELÉTRICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
MARIA PAULA RIBEIRO DE SOUZA, MARIA RITA 
RAIMUNDO E ALMEIDA 

16h40min 3855 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UM 
PROJETO RODOVIÁRIO PREVISTO PARA 
IMPLANTAÇÃO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE 
UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO 
INTEGRAL – ELIZETE APARECIDA CHECON DE 
FREITAS LIMA, JAIRO SALIM PINHEIRO LIMA 

16h50min 2626 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS PROCESSOS DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL 
EM ÁREAS URBANAS: ANÁLISE DAS LEGISLAÇÕES 
APLICÁVEIS – SARA CAROLINA SOARES GUERRA 
FARDIN, HENRIQUE DELBONI FARDIN 

17h 2488 O USO DO ZONEAMENTO AMBIENTAL EM 
PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL – RAPHAELA MARTINS DE CARVALHO, 
MARCELO MARINI PEREIRA SOUZA 

 
  



 

 
 
 
 
 

SALA 1 ID DO 
TRABALHO 

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

10h30min 2469 A CONTRIBUIÇÃO DA AAE NA ELABORAÇÃO DE 
TERMOS DE REFERÊNCIA DOS PLANOS DE BACIA: 
UM ESTUDO DE CASO – SEVERINO SOARES AGRA 
FILHO, ANDRÉ LUIS OLIVEIRA ALMEIDA SANTOS 

10h40min 3877 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA NO BRASIL – ROSANE DE SOUZA 
OLIVEIRA, ANNE CAROLINE MALVESTIO 

10h50min 3853 CONTRIBUIÇÕES DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA PARA O PLANEJAMENTO EM ÁREAS 
DE MANANCIAIS – LARISSA RIBIERO SOUZA, SIMONE 
MENDONÇA DOS SANTOS, CARLA GRIGOLETTO 
DUARTE 

11h 2477 LINHA DE BASE AMBIENTAL EM PLANOS DE GESTÃO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS: APLICAÇÃO EM ESFERAS 
ESTRATÉGICAS DE SÃO PAULO – JOYCE ELANNE 
MATEUS CELESTINO, MARCELO MONTAÑO 

11h10min 2536 AAE E O TEMA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA 
FORMULAÇÃO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 
EM BERLIM – TIAGO RODRIGUES, MARCELO 
MONTAÑO 

SALA 2 ID DO 
TRABALHO 

EFETIVIDADE DOS SISTEMAS DE AIA NO BRASIL 

10h30min 2497 A DESCONEXÃO ENTRE MEDIDAS MITIGADORAS 
PREVISTAS E IMPLANTADAS É UM PROBLEMA PARA 
A EFETIVIDADE DA AIA? – CARLA GRIGOLETTO 
DUARTE, BARBARA RICCOMINI, GIOVANO CANDIANI 

10h40min 3903 ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA: 
PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO NO MUNICÍPIO 
DA SERRA/ES – BIANCA CHIEPE SCOPEL, SILVIA 
FERNANDES ROCHA, JONIO FERREIRA DE SOUZA, 
FÁBIO MÁRCIO BIZI ZORZAL 

10h50min 2642 O SISTEMA DE AIA ATRASA OS PROJETOS? ESTUDOS 
PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO LICENCIADAS PELO 
IBAMA – VINÍCIUS ARTHICO DEMORI, MARCELO 
MONTAÑO 

IMPACTOS AMBIENTAIS NO CONTEXTO DA COVID – 19 

11h 3936 ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR NO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO E AS RELAÇÕES COM AS MEDIDAS 

15 DE OUTUBRO 



 

RESTRITIVAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 
(2019-2021) – POLYANNA BARROS PINHEIRO DE 
JESUS, MARCIO HENRIQUE BERTAZI 

SALA 3 ID DO 
TRABALHO 

REGULAÇÃO DA AIA E DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL 

10h30min 2485 ABRANGÊNCIA DOS CRITÉRIOS LOCACIONAIS PARA 
A TRIAGEM DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM 
MINAS GERAIS – ANNE CAROLINE MALVESTIO, 
LILIOSA SILVA DA NÓBREGA 

10h40min 2460 CONFLITOS NO ENQUADRAMENTO INTER-
JURISDICIONAL DE PROJETOS NO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL: PERCEPÇÕES,  

EVIDÊNCIAS E SOLUÇÕES – PEDRO RIBEIRO DE 
OLIVEIRA FRANZONI GROSSI, ALBERTO DE FREITAS 
CASTRO FONSECA  

10h50min 2442 IMPLICAÇÕES DE NOVO MARCO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL SOBRE A PRÁTICA DE AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO AMBIENTAL DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO – IZABEL FREITAS BRANDÃO, AMARILIS 
LUCIA CASTELI FIGUEIREDO GALLARDO 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E AIA 

11h 2520 PANORAMA DAS PESQUISAS QUE ABORDAM 
SERVIÇOS ECOSSISTEMICOS NA COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL – STELLA VERDASCA, VICTOR EDUARDO 
LIMA RANIERI 

11h10min 3925 PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA PLANEJAR E 
AVALIAR COMPENSAÇÕES DE IMPACTOS SOBRE 
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: LIÇÕES DE UM TESTE 
EM UM PROJETO DE MINERAÇÃO – JOSIANNE 
CLAUDIA SALES ROSA, BARBARA ALMEIDA SOUZA, 
JULIANA SIQUEIRA-GAY, LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ 

 
 
 
  



 

 
 
 
 
CURSO 1 
 
 
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A MONITORIZAÇÃO DOS 

EFEITOS DE POLÍTICAS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 
 

Instrutor: Tomás B. Ramos - Universidade NOVA de Lisboa/Portugal 
Carga horária: 8 horas 
Data: 11 de outubro de 2021 
Público-alvo: Técnicos da administração pública, de empresas de consultoria, 
de organizações não governamentais e ainda docentes e estudantes de pós-
graduação (mestrado e doutorado). 
Objetivos: Facultar formação sobre os principais conceitos, métodos e técnicas 
associados a indicadores de sustentabilidade e o seu papel na monitorização 
dos efeitos/impactes decorrentes de políticas, planos, programas e projetos. 
Assim, neste curso serão analisados os diferentes tipos de abordagens e 
metodologias de concepção e desenvolvimento de indicadores de 
sustentabilidade para a fase de seguimento (follow-up) de processos de política, 
planeamento e projeto incluindo as componentes de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) e de Avaliação Ambiental Estratégica, focando em particular o 
papel dos indicadores nas componentes de monitorização e gestão dos efeitos 
ambientais e das medidas de mitigação ou recomendações. 
 
  

   CURSOS                  



 

 
 
CURSO 2 
 
 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS EM AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 
 
 

Instrutores: Luis Enrique Sánchez – USP e Josianne Cláudia Sales Rosa – USP 
Carga horária: 8 horas 
Data: 12 de outubro de 2021 
Público-alvo: Profissionais e pesquisadores de avaliação de impactos. 
Objetivos: Mostrar a contribuição do conceito de serviços ecossistêmicos para 
o aprimoramento da avaliação de impactos de projetos; apresentar os principais 
requisitos dos Padrões de Desempenho da IFC sobre os serviços 
ecossistêmicos; apresentar as principais orientações metodológicas para análise 
de serviços ecossistêmicos em avaliação de impactos; discutir melhorias na 
preparação de estudos de impacto ambiental propiciadas pela abordagem de 
serviços ecossistêmicos; apresentar casos que fizeram avaliação de impactos 
sobre serviços ecossistêmicos; e discutir estratégias de mitigação e 
compensação de impactos sobre serviços ecossistêmicos. 
 
  



 

 
CURSO 3 
 
 

ANÁLISE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E FATORES ESG: 
INTEGRANDO FERRAMENTAS DE GESTÃO AMBIENTAL PARA 

ALCANÇAR A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 
 

Instrutores: Leonardo Pivotto Nicodemo – IFRN e Larisse Santos Cabral de 
Oliveira Carvalho – IFRN 
Carga horária: 8 horas 
Data: 11 de outubro de 2021 
Público-alvo: Estudantes e profissionais das áreas de ciências ambientais e 
afins (administração, engenharias, direito, entre outros) ou interessados no tema. 
Objetivos: Apresentar e discutir os conceitos, abordagens e ferramentas 
pertinentes a identificação e análise de aspectos e impactos ambientais, 
estabelecendo uma relação destes com a governança corporativa sustentável e 
os fatores ESG. Como isso, espera-se que o participante: reforce os conceitos 
básicos sobre Avaliação de Impactos Ambientais (AIA); domine os conceitos e 
classificações identificação e análise de aspectos e impactos ambientais; 
compreenda os fatores ESG e como eles podem ser considerados na gestão de 
um empreendimento; entenda as ferramentas e abordagens de governança 
corporativa sustentável com base nos impactos de um empreendimento; e 
compreenda a ideia de compliance ambiental como ferramenta de gestão 
sustentável. 
 
  



 

 
CURSO 4 
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL: UMA ABORDAGEM SISTÊMICA 
BASEADA NAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS 

 
Instrutores: Marcelo Montaño – USP e Evandro Mateus Moretto – USP 
Carga horária: 16 horas 
Data: 11 e 12 de outubro de 2021 
Público-alvo: Consultores, analistas ambientais, estudantes de graduação e 
pós-graduação, integrantes de ONGs e demais praticantes com experiência nos 
processos de Avaliação de Impacto Ambiental e de Licenciamento Ambiental. A 
partir desta experiência, espera-se dos participantes uma postura proativa no 
fomento ao debate e às discussões necessárias ao desenvolvimento do curso. 
Objetivos: Fornecer as bases conceituais e metodológicas para compreensão 
dos princípios e fundamentos da Avaliação de Impacto Ambiental a partir de uma 
abordagem sistêmica, permitindo um olhar sobre sua estrutura, hierarquia, 
propriedades emergentes e incertezas derivadas; analisar a relevância do 
Estudo de Impacto Ambiental como elemento de suporte à tomada de decisão 
acerca da aceitabilidade dos projetos avaliados; e apresentar ferramental para 
análise da qualidade de Estudos de Impacto Ambiental, tendo como base as 
melhores práticas internacionais. 
 
  



 

 
CURSO 5 
 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA PRÁTICA 
 

Instrutor: Henrique Elias Pessoa Gutierres – UFPB 
Carga horária: 8 horas 
Data: 11 de outubro de 2021 
Público-alvo: Profissionais que pretendem atuar na área ambiental ou que já 
atuam no serviço público, no setor privado, Terceiro Setor ou como profissionais 
liberais; Estudantes de Graduação e Pós-graduação. 
Objetivos: Compreender os conceitos básicos e a legislação aplicável ao 
licenciamento ambiental no Brasil; expor os trâmites de um processo de 
licenciamento ambiental e as exigências administrativas, desde a solicitação da 
licença até a gestão das condicionantes ambientais; e realizar atividades práticas 
com licenças ambientais e processos de licenciamento ambiental. Portanto, o 
curso visa capacitar os graduandos, pós-graduandos e profissionais que atuam 
ou têm interesse em atuar na área de licenciamento ambiental, permitindo 
entender os procedimentos para solicitação, análise e emissão da licença de um 
empreendimento/atividade perante os órgãos ambientais competentes. 
 
  



 

 
CURSO 6 
 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SEU CONTEXTO DE INTEGRAÇÃO COM 

OUTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 
 

Instrutores: Maria Rita Raimundo e Almeida – UNIFEI e Fernanda Veronez – 
Ifes 
Carga horária: 8 horas 
Data: 12 de outubro de 2021 
Público-alvo: O curso é indicado para estudantes, consultores, analistas de 
órgãos ambientais e outros profissionais que atuam ou pretendem atuar na área 
no Licenciamento Ambiental. 
Objetivos: Compreender o Licenciamento Ambiental e o seu papel como 
instrumento de política e gestão ambiental; compreender a diferença entre 
Licenciamento Ambiental e Avaliação de Impacto Ambiental; compreender as 
relações entre o Licenciamento e outros instrumentos da Política Nacional de 
Meio Ambiente; e refletir sobre os fatores intervenientes na prática do 
instrumento e na sua efetividade. 
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RESUMO 

 
A realização de estudos ambientais antecipatórios à instalação de empreendimentos 
potencialmente poluidores, como é o caso de usinas hidrelétricas implementadas 
anteriormente à Resolução CONAMA 01/86, não foi aplicada no país em diversas 
situações, como para a Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, situada no noroeste de SP. 
Para estes casos, são desenvolvidos estudos ambientais denominados de PACUERA, 
ou seja “Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial”, 
instrumento que define a ordenação do espaço ocupado pelo reservatório do 
aproveitamento, sua infraestrutura e zona de influência, com orientações para ocupação 
do solo, visando à proteção dos recursos naturais no entorno dos reservatórios. Os 
problemas encontrados nestes estudos ambientais são semelhantes aos Estudos de 
Impacto Ambiental, como a pobre definição do escopo dos estudos analisados, falta de 
procedimentos técnicos de qualidade e adequados para identificar, analisar os impactos 
socioambientais, medidas mitigatórias e genéricas planos de monitoramento 
superficiais. Objetivou-se com esse trabalho analisar se os aspectos relacionados à 
biodiversidade se encontram de forma adequada no PACUERA do Aproveitamento 
Hidrelétrico de Ilha Solteira, segundo a Lista de Verificação de Estudos de Impacto 
Ambiental elaborado por Mandai e Souza (2019), apontando potenciais deficiências e 
pontos fortes, de modo a contribuir para a melhoria de sua qualidade. O PACUERA do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Ilha Solteira está disponível no sítio eletrônico do IBAMA 
e a “Lista de verificação para se analisar a inclusão da biodiversidade em Estudos de 
Impacto Ambiental” elaborada por Mandai e Souza (2019) foi aplicada, até o momento, 
para a Categoria “Diagnóstico ambiental do meio biológico, em nível ecossistêmico e 
específico” que apresenta indicadores, cujos resultados forma avaliados por notas de A 
F. Como resultados parciais, os indicadores que apresentaram maiores notas foram: 
espaços protegidos existentes (com exceção das Reservas Legais, não apresentadas); 
cobertura vegetal e seus parâmetros fitossociológicos; levantamento das epífitas e 
lianas; serviços ecossistêmicos de provisão da vegetação e levantamento das espécies 
vegetais e animais ameaçadas de extinção (porém não indicado) em mapa. Poucos 
destes indicadores alcançaram nota A, havendo algum grau de omissão. Os indicadores 
com mais problemas de informações foram: histórico de ocupação da área, ausente; 
presença de espécies exóticas de fauna e flora. Tais indicadores receberam as notas 
mais baixas da Categoria, variando de C a F. Até o momento, portanto, o documento 
apresenta pontos fortes e fracos no Diagnóstico Ambiental, carecendo de informações 
importantes para o manejo do reservatório. O PACUERA pode ser classificado como 
mediano neste momento de análise, apresentando nota C, com necessidade de 
aprimoramentos futuros. 
PALAVRAS-CHAVE: Estudos Ambientais; Biodiversidade; Diagnóstico Ambiental. 
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ABSTRACT 
 

The performance of environmental studies in anticipation of the installation of potentially 
polluting projects, such as the case of hydroelectric plants implemented prior to 
CONAMA resolution 01/86 was not applied in the country in several situations, such as 
for the Ilha Solteira Hydroelectric Plant, located in the northwest of SP. For these cases, 
there are environmental studies called PACUERA, that is, "Environmental Plan for the 
Conservation and Use of the Surroundings of the Artificial Reservoir", an instrument that 
defines the ordering of the space occupied by the reservoir of the exploitation, its 
infrastructure and zone of influence, with guidelines for land occupation, especially the 
protection of natural resources around the reservoirs. The problems encountered provide 
environmental studies that are similar to Environmental Impact Studies, such as poor 
definition of the scope of studies, lack of quality and adequate technical procedures to 
identify, analyze social and environmental impacts, mitigation measures and superficial 
monitoring plans. The objective of this work was to analyze if the aspects related to 
biodiversity were identified properly in the PACUERA of Ilha Solteira Hydroelectric Plant, 
according to the Checklist of Environmental Impact Studies elaborated by Mandai and 
Souza (2019) in itsl potential weaknesses and strengths, in order to contribute to the 
improvement of its quality. The PACUERA for the Ilha Solteira Hydroelectric Plant is 
available on the IBAMA website and the "Checklist for analyzing the inclusion of 
biodiversity in Environmental Impact Studies" prepared by Mandai and Souza (2019) has 
been applied, so far, for the Category "Environmental diagnosis of the biological 
environment, at an ecosystem and specific level" which presents indicators, that are 
grated from A to F. As partial results, the indicators with the highest grades were: existing 
protected spaces (except for Legal Reserves, no market); vegetation cover and its 
phytosociological parameters; survey of epiphytes and lianas; ecosystem services for 
the provision of vegetation and survey of plant and animal species threatened with 
extinction (but not indicated) on a map. Few of these indicators achieved grade A, with 
some degree of omission. The indicators with the most information problems were history 
of occupation of the area, absent; presence of exotic species of fauna and flora. These 
indicators were assigned the lowest grades in the Category, ranging from C to F. So far, 
therefore, the document presents strengths and weaknesses in the Environmental 
Diagnosis, lacking important information for the management of the reservoir. PACUERA 
can be rated, at this time of analysis, in grade C, with need for future improvements 
strengths, in order to contribute to an improvement in its quality. 
KEYWORDS: Environmental Studies; Biodiversity; Environmental Diagnosis. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A biodiversidade brasileira é uma das mais ricas do planeta, com alta taxa de 
endemismo, dispersa em biomas únicos do país, com fitofisionomias distintas que 
predominam na vegetação. Sendo a biodiversidade uma preocupação local e global, 
diversas nações criaram mecanismos para reduzir sua perda, como é o caso dos 
estudos ambientais utilizados para o licenciamento ambiental de atividades 
potencialmente capazes de ocasionar degradação ambiental. Nestas situações, há a 
Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), instrumento da Política Nacional de Meio 
Ambiente, criada em 1981 no Brasil. A AIA tem como um de seus estudos o Estudo de 
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Impacto Ambiental (EIA), mais complexo e direcionado para atividades de grande 
potencial degradador (MOREIRA,1992; BRASIL, 1986).  
Estabelecida na legislação ambiental brasileira no ano de 1986, a realização de estudos 
ambientais antecipatórios à instalação de empreendimentos potencialmente 
degradantes do ponto de vista ambiental, como é o caso de usinas hidrelétricas, não foi 
aplicada no país em diversas situações, como para a Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. 
Para estes casos, são desenvolvidos estudos ambientais denominados de “Plano 
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial” ou PACUERA, 
instrumento que define a ordenação do espaço ocupado pelo reservatório do 
aproveitamento hidrelétrico, sua infraestrutura e zona de influência, com orientações 
estratégicas para ocupação do solo, visando a proteção dos recursos naturais no 
entorno de reservatórios (CESP, 2009). 
Foi realizado pela Companhia Energética de São Paulo (CESP) em outubro de 2009, o 
Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 
(PACUERA) da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, como uma das etapas do 
licenciamento ambiental do empreendimento junto ao IBAMA. Para ser eficaz, tal Plano 
necessita ter informações precisas em termos de diagnóstico ambiental, identificação 
dos impactos socioambientais e de Programas de mitigação e compensação dos 
impactos ambientais negativos e maximização dos positivos, além de seu 
monitoramento, sendo bem estruturado em termos de conteúdo e forma, segundo 
Sánchez (2013).  
De acordo com Sánchez (2013), os estudos ambientais carecem de qualidade no país, 
comprometendo seu papel de promover um desenvolvimento que seja sustentável. Os 
principais problemas encontrados nestes estudos, sobretudo nos EIAs e RIMAs, mas 
também presentes em outras tipologias, são a pobre definição do escopo dos estudos 
analisados, planos de monitoramento superficiais, ocorrência de medidas mitigatórias 
genéricas e falta de procedimentos técnicos de qualidade e adequados para identificar 
e prever os impactos. 
Objetivou-se com esse trabalho analisar se os aspectos relacionados à biodiversidade 
se encontram de forma adequada no PACUERA do Aproveitamento Hidrelétrico de Ilha 
Solteira, segundo a Lista de Verificação de Estudos de Impacto Ambiental elaborado 
por Mandai e Souza (2019), apontando potenciais deficiências e pontos fortes, de modo 
a contribuir para a melhoria de sua qualidade. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O PACUERA do Aproveitamento Hidrelétrico de Ilha Solteira foi obtido no sítio eletrônico 
do IBAMA e foi analisado segundo uma adaptação da “Lista de verificação para se 
analisar a inclusão da biodiversidade em Estudos de Impacto Ambiental”, elaborada por 
Mandai e Souza (2019). Tal lista apresenta oito Categorias de análise referentes aos 
procedimentos presentes em EIAs/RIMAs, mas que foram adaptados a PACUERAs, 
sendo analisada a primeira das quatro Categorias originais (“Diagnóstico ambiental do 
meio biológico, em nível ecossistêmico e específico”, “Impactos ambientais” e 
“Monitoramento”), qual seja “Diagnóstico ambiental do meio biológico, em nível 
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ecossistêmico e específico”. Cada Categoria apresenta indicadores, na forma de 
perguntas, sendo que, para a Categoria em análise foram utilizados os seguintes 
indicadores: 

1  O estudo identificou sua influência a áreas especialmente protegidas (e.g. APPs, 
UCs, RLs, ARIEs, REVISs), com apresentação de mapa de localização do 
empreendimento em relação a essas áreas? 

2  Foram identificadas áreas potencialmente prioritárias para a conservação da 
biodiversidade (i.e. áreas que ainda não são protegidas por lei, mas são 
relevantes) (e.g. habitats importantes, ecossistemas frágeis, áreas de alto valor 
paisagístico e que dão suporte à atividade extrativista).                   

3  Há descrição da cobertura vegetal original e histórico de ocupação da área? 
4  Há descrição da cobertura atual (fragmentos remanescentes) em relação ao 

estágio sucessional, estratificação, altura, diâmetro?               
5  Há menção às áreas que proveem serviços ecossistêmicos mais expressivos ou 

críticos (e.g. recursos genéticos, matérias-primas para construção e 
combustível)? 

6  Há uma amostragem florística (composição, riqueza, abundância e frequência)? 
7  Foram consideradas epífitas e lianas? 
8  Quando pertinente, há referência/estudo às espécies ameaçadas de extinção, 

abordando seu status e ocorrência (inclusive com indicação em mapa)? 
9  Há um inventário sobre a variedade de espécies de animais vertebrados 

(composição, riqueza, abundância e frequência)? 
10  Existe referência à introdução de espécies de animais que podem criar uma 

barreira à migração ou movimentação de outras espécies? 
Para cada critério de análise foi atribuído um conceito, sendo recomendável, segundo 
Sánchez (2013), a utilização do procedimento desenvolvido por Lee e Colley, conhecido 
como Lee and Colley review package, utilizado em inúmeros estudos de avaliações de 
EIA em termos mundiais. O método de Lee e Colley atribui notas que vão de A a F para 
cada critério em análise, sendo atribuída uma nota final ao EIA. Considera-se 
satisfatório um estudo que atinge minimamente uma nota “C”, sendo que, caso obtenha 
notas menores, deverá ser revisto ao todo ou em parte. Como foram apresentados 
resultados parciais da pesquisa, a Categoria “Diagnóstico Ambiental” teve sua nota final 
atribuída, qualitativamente. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Quanto ao indicador 1, de acordo com o diagnóstico do PACUERA, foram identificadas 
Áreas de Preservação Permanente (APPS) ao redor do reservatório, porém seu estado 
de conservação não está de acordo com a legislação. As APPs foram identificadas e 
mapeadas, indicando-se onde é necessita restaurá-las. De acordo com a legislação do 
Código Florestal de 1965, já considerava ser APP o entorno do reservatório artificial, 
sendo necessário que haja APPs com vegetação em 600 metros a partir da cota máxima 
do nível da água nas margens do reservatório. 
As APPs se excetuam na região que circunda o reservatório ocupada por usos 
recreacionais, denominada de “prainha”, no município de Ilha Solteira. O estado da APP 
no entorno do reservatório foi indicado, de forma georreferenciada, conforme relatam as 
boas práticas. 
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Com relação às Unidades de Conservação presentes na área de influência do 
empreendimento, há as seguintes Unidades de Proteção Integral:  Estação Ecológica 
de Paulo de Faria, situada no município de Paulo de Faria no Estado de São Paulo; 
Parque Nacional das Emas, distribuídos pelos municípios de Mineiros, Chapadão do 
Céu e parte de Costa Rica, nos estados de Goiás e Mato Do Sul e Parque Nacional da 
Serra da Canastra, que se localiza no município de São Roque de Minas no estado de 
Minas Gerais. De acordo com o PACUERA, há uma descrição do local, com suas 
fitofisionomias e suas características (CESP, 2009). 
Não houve descrição sobre reservas legais e nenhum tipo de análise de acordo com a 
lei 12.651/2012, portanto não há resultados e este indicador apontado por MANDAI e 
Souza (2019) não se aplica. Porém, o estudo apresentou algumas áreas especialmente 
protegidas, como Unidades de Conservação e áreas de preservação permanente. Neste 
sentido, a nota do indicador é B, posto que o estudo foi satisfatório, apresentando 
poucos pontos inadequados, tais como a ausência de consideração da Reserva Legal. 
Os fatores do indicador 2 colocados por MANDAI e Souza (2019) não se aplicam, pois 
não há existência de atividades extrativistas no local. Há locais não protegidos pela lei, 
como exemplo, os corredores ecológicos. Porém, há necessidade de se tê-los, pois é 
importante para biodiversidade uma conexão de fragmentos, aumentando o fluxo de 
espécies e, consequentemente, sua reprodução. Por não constar no estudo, atribui-se 
“não se aplica” a este indicador, por tanto o significado da nota F. 
Tendo em vista que o histórico de ocupação da área não se faz presente no PACUERA 
em razão da descrição ser realizada com o empreendimento presente no local, devido 
à natureza de regularização ambiental do mesmo, a nota atribuída ao indicador 3 é “não 
se aplica”, pode-se atribuir uma nota F a este indicador. 
Quanto ao indicador 4, há a descrição da região em estudo, que se encontra no Domínio 
da Mata Atlântica. No entorno do reservatório da UHE Ilha Solteira, a fitofisionomia 
dominante no domínio da Mata Atlântica é a Floresta Estacional Semidecidual, 
caracterizada por áreas de formação pioneira que avançam em direção ao interior do 
estado de São Paulo. (CESP, 2009) Neste indicador de análise foram identificados no 
PACUERA dois quadros que contém informações sobre a floresta estacional 
semidecidual aluvial, sendo que um deles apresenta espécies vegetais seletivas típicas 
de solo hidromórfico, que se encontram em florestas abertas, além que de uma lista com 
espécies presentes em solos altamente hidromórficos, com algumas espécies podendo 
apresentar hidrocoria (disseminação de sementes, frutos e esporos pela água). O outro 
quadro analisado indicou agrupamentos vegetais em áreas mais drenadas, com 
vegetação mais densa, onde ocorrem gregarismos de sapopemba e de figueiras, 
ocorrendo secundariamente outras espécies tolerantes a inundações periódicas. Nos 
dois quadros, as espécies vegetais são apresentadas citando-se sua família, nome 
popular e nome específico (CESP, 2009). O indicador 4, tendo em vista a presença de 
informações coesas e claras sobre descrição da cobertura atual (fragmentos 
remanescentes) e seu estado de estratificação, recebeu como nota, “A”. 
No PACUERA, o indicador 5 foi apresentado de forma detalhada em termos de espécies 
vegetais e os serviços que geram, podendo-se atribuir-lhe nota A. 
A respeito do indicador 6, conforme o PACUERA, como o período de coleta para o 
diagnóstico ambiental se deu em menos de um ano, não foi possível coletar material 
fértil de todas as espécies. Neste sentido, optou-se por realiza-la em dois fragmentos 
vegetais presentes na área de estudo: a Fazenda Cariama e a Nova Estrella. Os 
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parâmetros fitossociológicos utilizados foram número de indivíduos, dominância relativa, 
densidade relativa e absoluta, frequência relativa e absoluta, índice de valor de 
importância, índice de valor de cobertura, área basal e volume. 
A Fazenda Cariama é formada por cerradão, contando com vegetação ciliar que chega 
até as margens do rio, que resistem às inundações, não sendo substituídas por espécies 
típicas de floresta, como era de se esperar. Foram encontradas 91 espécies e 736 
indivíduos com característica de cerradão, com as espécies mais importantes 
representadas por: Diptychandra aurantiaca (balsaminho), Styrax ferrugineus (limão-do-
cerrado) e Byrsonima coccolobifolia (murici) (CESP, 2009). 
Já na Fazenda Nova Estrella foram amostrados 764 indivíduos pertencentes a 74 
espécies. Houve a presença de diversas espécies pioneiras, tais como: angico-branco, 
farinha-seca, monjoleiro, jameri (Celtis iguanea), mutambo (Guazuma ulmifolia), 
candiúba (Trema micrantha) (CESP, 2009). Neste indicador, as amostras foram obtidas 
de dois locais representativos da vegetação existente, havendo a justificativa de serem 
áreas mais preservadas. O tempo necessário à coleta, que se deu em um período menor 
do que um ano, pode ter dificultado uma amostragem mais expressiva do local, 
contemplando outras áreas. Neste sentido, atribui-se nota B ao indicador, tendo em vista 
que um maior número de locais de amostragem poderia elucidar de melhor forma as 
espécies vegetais existentes.  
A respeito do indicador 7, na área em estudo, foram identificadas 122 epífitas e lianas, 
que se apresentam em três estratos: um superior arbóreo (árvores de pequeno porte), 
um intermediário (arbustos de 1 a 3 m de altura) e inferior (gramíneas e subarbustos, 
pouco denso), presentes e abundantes também na floresta semidecidual. No entanto, 
em ambas fitofisionomias restaram somente remanescentes secundários, alterados e 
muito abertos, nos quais há predomínio da fisionomia arbustivo-arbóreo, dominada por 
espécies pioneiras, com lianas finas e densas (CESP, 2009). Tendo em vista que foram 
contemplados estudos com epífitas e lianas no PACUERA, com descrição das espécies, 
pode-se atribuir uma nota A a este indicador. 
Quanto ao indicador 8, houve a descrição das espécies ameaçadas ou quase 
ameaçadas de extinção, tais: Apuleia leiocarpa (garapa) e Aspidosperma polyneuron 
(peroba rosa), Copaifera langsdorfii (óleo-de-copaíba) e Balfourodendron riedelianum 
(pau-marfim) Em relação à fauna, foi mencionado no estudo as principais famílias e 
espécies de aves presentes na região do reservatório de Ilha Solteira, bem como suas 
características de habitat, hábito alimentar, porém somente a jacutinga (Pipile jacutinga) 
encontra-se como espécie em perigo de extinção.  No local há intensa pressão de caça 
para as aves, a qual visa não somente o uso na alimentação, mas também o comércio 
ilegal. Há referências ao estudo de espécies em extinção em diversos quadros de 
listagem onde é apresentado o status da espécie de acordo com a instrução normativa 
MMA n° 3/2003 (CESP, 2009). Tendo em vista os dados apresentados no PACUEIRA, 
por meio da presença de listas de espécies ameaçadas de extinção na área em estudo, 
a avaliação é positiva, porém não houve a distribuição das espécies de forma 
georreferenciada como mencionado no indicador. Considerando o mapeamento 
necessário para as intervenções de conservação, a nota atribuída ao indicador é D, 
devido a omissões importantes ou pontos inadequados. 
No indicador 9, houve menção à ocorrência do mexilhão dourado, um molusco bivalve 
aquático nativo do sul da Ásia. Tendo em vista que o local sofreu intensas alterações e 
há elevada potencialidade de existência de outras espécies introduzidas nas águas e 
nos ambientes terrestres dos ecossistemas presentes, a nota para este indicador é D. 
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Referente ao indicador 10, em termos de répteis, são encontradas serpentes 
neotropicais representadas pelos gêneros Coralli sp, Epicrates sp, Boa sp e Eunectes 
sp, sendo que as espécies Boa constrictor e Eunectes murinus são as mais comuns. 
Os lagartos estão representados por 9 famílias: Amphisbaeniidae, Gekkonidae, 
Scincidae e Teiidae, sendo comuns as espécies Tupinambis meriani, Ameiva ameiva, 
Mabuya spp, Tropidurus spp, Polychrus spp e Hemidactylus spp. A ordem Chelonia está 
representada pelos gêneros Geochelone sp, de hábitos terrestres e Phrinops sp, de 
hábitos aquáticos. A ordem Crocodilia é representada por duas espécies na região: 
Caiman latirostris e Paleosuchus palpebrosus. Em relação às aves, ocorrem aves de 
campos abertos, cerrados, savanas arbóreas, florestas estacionais e florestas aluviais. 
Já nos campos de várzeas, encontram-se sítios de alimentação e reprodução de aves 
migratórias. Na pesca científica, a caracterização ictiológica e dinâmica populacional foi 
realizada em quatro estações de amostragem (localizadas no rio São José dos 
Dourados, no córrego Cigano, à jusante do córrego Água Vermelha e à montante do 
reservatório de Ilha Solteira). As coletas no trecho do reservatório foram realizadas 
anualmente, no período de 2000 a 2007. Foram capturados 19.131 indivíduos, divididos 
em 56 espécies de peixes, distribuídas em quatro ordens e 16 famílias. Para este 
indicador foi atribuída nota B, tendo em vista que a amostragem com a ictiofauna foi 
realizada em mais pontos de amostragem. No entanto, para os demais vertebrados, 
somente aqueles pertencentes aos dois fragmentos existentes houveram coletas, 
havendo necessidade de maiores informações sobre a espécies e sua riqueza no 
entorno do reservatório. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A partir da análise da Categoria “Diagnóstico Ambiental” do PACUERA de Ilha Solteira, 
segundo a lista de inclusão da biodiversidade modificada de Mandai e Souza (2019) 
percebe-se que houveram pontos fortes, tais como a identificação georrefenciada das 
APPs e de espécies animais e vegetais. No entanto, os pontos de amostragem foram 
poucos, além de não haver um histórico da qualidade ambiental da região anteriormente 
ao empreendimento. Este fato, assim como a ausência de levantamento de espécies 
exóticas, comuns em locais com grande interferência humana, prejudicam a 
identificação dos potenciais impactos que foram ocasionados pelo empreendimento, 
assim como as melhores formas de mitigá-los e compensá-los. Pode-se atribuir nota C 
ao PACUERA, que necessita de alterações para cumprir seu propósito de melhorar os 
aspectos socioambientais existentes, sobretudo quanto à biodiversidade, já bastante 
ameaçada em âmbito local, regional e global. 
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RESUMO 

 
A ocorrência de cavernas representa um desafio para o planejamento de projetos de 
desenvolvimento. As cavernas frequentemente abrigam espécies endêmicas ou 
ameaçadas de extinção e são sujeitas regime diferenciado de proteção. Conciliar a 
conservação desses espaços protegidos e atividades econômicas é desafiador para a 
mineração, dada sua rigidez locacional e consequente limitação de alternativas de 
localização de suas estruturas. O sistema de licenciamento brasileiro possui instrumento 
de compensação específico para estipular as condições e medidas compensatórias 
para os impactos residuais e inevitáveis dos projetos sobre as cavernas e sua 
biodiversidade. Exigem-se levantamentos espeleológicos antes da implementação de 
projetos, classificar as cavernas em uma das quatro categorias de relevância, com base 
em um conjunto complexo de atributos biológicos, geológicos e culturais, estes critérios 
são utilizados para o planejamento das compensações. Para os estudos ambientais do 
Sistema Minas Rio, um projeto de mineração de ferro na Serra do Espinhaço, Minas 
Gerais, realizou-se uma avaliação de longo prazo da compensação espeleológica nas 
áreas circunvizinhas. Neste estudo, os programas ambientais vinculados à proteção 
espeleológica foram analisados sob a luz das boas práticas de compensação por perda 
de biodiversidade. Por meio de análise documental e de informações geográficas, 
buscamos evidências de atendimento aos critérios de equivalência, adicionalidade e 
permanência considerados fundamentais para o alcance de cenários de nenhuma perda 
líquida de biodiversidade. Os resultados mostram que as medidas de proteção 
espeleológica podem contribuir para aumento de áreas protegidas, mediante 
proteção/restauração de fragmentos florestais. Ainda que haja engajamento da 
comunidade científica, é necessário o fortalecimento da participação social no processo 
de planejamento das compensações espeleológicas. A adoção dos critérios de 
compensação por perda de biodiversidade ao procedimento de compensação e 
conservação do patrimônio espeleológico poderia trazer ganhos não somente à 
biodiversidade, mas também ao valor cultural e científico. 
PALAVRAS-CHAVE: hierarquia da mitigação, compensação espeleológica. 
 

 
ABSTRACT 

 
The occurrence of caves represents a challenge for planning development projects. 
Caves often harbor endemic or endangered species and are subject to a differentiated 
protection regime. Reconciling the conservation of these protected spaces and economic 
activities is challenging for mining, given its locational rigidity and the consequent 
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limitation of alternative locations for its structures. The Brazilian environmental licensing 
system has a specific compensation instrument that stipulates the conditions and 
compensatory measures for the residual and unavoidable impacts of projects on the 
caves and their biodiversity. Brazil has a cave protection regime that requires 
speleological surveys prior to project implementation, where caves must be classified 
into one of four relevance categories based on a complex set of biological, geological 
and cultural attributes, these criteria are used for compensation planning. For the 
environmental studies of the Minas- Rio, an iron mining project in the Serra do 
Espinhaço, Minas Gerais, a long-term assessment of the speleological compensation in 
the surrounding areas was carried out. In this study, the environmental programs linked 
to speleological protection were analysed considering good practices for compensation 
for loss of biodiversity. Through documentary analysis and geographic information, we 
seek evidence for the equivalence, additionality and permanence criteria considered 
fundamental for achieving scenarios of no net loss of biodiversity. The results show that 
speleological protection measures contribute to an increase in protected areas, due to 
protection/restoration of forest fragments. Although there is engagement of the scientific 
community, it is necessary to strengthen social participation in the speleological 
compensation planning process. The incorporation of biodiversity loss compensation 
criteria into the procedure for compensation and conservation of speleological heritage, 
could represent gains not only to biodiversity but also to cultural and scientific value. 
KEYWORDS: mitigation hierarchy, speleological compensation. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A ocorrência de cavernas representa um desafio para o planejamento de projetos de 
mineração, em função da sua rigidez locacional e a consequente limitação de 
alternativas de localização de suas estruturas. Particularmente, cavernas em formações 
ferríferas estão atraindo interesse não somente devido ao seu valor científico e 
ambiental, mas também pelo debate sobre as exigências dos estudos espeleológicos 
no contexto de licenciamento ambiental (Auler e Piló, 2015). 
Cavernas são ecossistemas sensíveis que abrigam altos níveis de biodiversidade 
(Culver et al., 2004; Tibbet, 2019). A ocorrência de espécies ameaçadas nessas 
cavernas ainda não é totalmente compreendida (Ferreira et al., 2015). Diante das 
particularidades dos ecossistemas cavernícolas e suas fragilidades, o Brasil possui um 
arcabouço normativo específico voltado para sua proteção.  
Ainda que as cavernas sejam consideradas “bens da união e patrimônio cultural 
brasileiro”, é prevista a possibilidade que projetos de desenvolvimento possam suprimir 
cavernas de acordo com seu grau de relevância e medidas compensatórias (Donato et 
al., 2014; Auler et al., 2018). A classificação da relevância considera um conjunto 
complexo de atributos biológicos, geológicos e culturais, onde são divididas em 
cavernas de grau máximo, alto, médio e baixo de relevância. As cavernas classificadas 
como de relevância alta, média e baixa poderão ser objeto de intervenções/supressão, 
através do processo de licenciamento ambiental. Os impactos irreversíveis em 
cavidades de relevância alta deverão ser compensados por meio da preservação de 
duas cavernas com o mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos 
similares à que sofreu o impacto, que serão consideradas cavidades testemunho, ou 
seja, de preservação permanente.  
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A compensação espeleológica tem como princípio buscar o equilíbrio entre a 
conservação e os projetos de desenvolvimento, mediante a conservação de um bem de 
valor ambiental equivalente ao bem perdido. Sob este aspecto, assume-se que há 
similaridades com o conceito de compensação por perda de biodiversidade, abordagem 
amplamente difundida internacionalmente. Do inglês biodiversity offset, as 
compensações por perda de biodiversidade têm como objetivo compensar os impactos 
residuais para que não haja perdas líquidas sobre a biodiversidade (meta chamada de 
“nenhuma perda líquida”) ou ainda ganhos (impactos positivos) (BBOP, 2012). 
Nesse artigo discutimos a compensação espeleológica praticada em mineração de ferro 
sob a luz dos princípios da compensação por perda de biodiversidade. Utiliza-se como 
caso, o Sistema Minas-Rio, um empreendimento de explotação e beneficiamento de 
minério de ferro localizado em Minas Gerais, na serra do Espinhaço Meridional. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Baseado no levantamento de boas práticas realizado por Souza e Sánchez (2018), a 
compensação por perda de biodiversidade possui princípios a serem considerados nas 
fases de planejamento e implementação de projetos de desenvolvimento. Dentre estes, 
Gardner et al. (2013) apontam a equivalência, adicionalidade e permanência como 
critérios fundamentais para o alcance de cenários de nenhuma perda líquida de 
biodiversidade. 
Dessa forma, investigou-se se tais critérios podem ser associados à prática de 
compensações espeleológicas. Por meio levantamento documental, a pesquisa 
considerou as seguintes etapas:  

(i) Análise dos critérios da compensação previstos na legislação espeleológica: 
a. Identificação dos requisitos legais aplicáveis ao estudo de caso, por meio 

de consulta dos documentos técnicos vinculados ao licenciamento; 
b. Identificação das possíveis congruências com os princípios da 

compensação por perda de biodiversidade, conforme realizado por 
Souza e Sánchez (2018);  

(ii) Compilação dos programas e medidas relacionados à compensação e 
proteção do patrimônio espeleológico no estudo de caso. 

A coleta de dados foi realizada por meio de análise de documentos técnicos gerados 
para o licenciamento ambiental de caso (Estudos de Impacto Ambiental, pareces 
técnicos dos órgãos ambientais e os programas ambientais do empreendimento), visitas 
de campo para conhecimento geral da área e análise de documentos do empreendedor 
sobre a implementação dos programas de compensação. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Critérios para compensação espeleológica  
 

O levantamento documental identificou 5 requisitos legais (4 federais - Decreto nº 
99.556/1990, Decreto nº 6.640/2008, Instrução Normativa MMA nº 02/2017 e nº 
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30/2012, e 1 estadual – Instrução de Serviço Sisema nº 8/2018) aplicados à área de 
estudo. Esta base legal prevê procedimentos para realização de estudos de prospecção 
espeleológica, avaliação de impactos, caracterização e classificação de relevância das 
cavernas e, por conseguinte, na definição das medidas de compensação ambiental por 
supressão ou intervenção de cavernas.  
A classificação do grau de relevância das cavernas é baseada na caracterização de 11 
atributos ecológicos, geomorfológicos, geológicos e culturais, que classificam as 
cavernas em quatro níveis: máximo, alto, médio e baixo. Para as cavernas de grau 
baixo, o empreendedor não estaria obrigado a adotar medidas e ações para assegurar 
a preservação de outras cavidades naturais. No nível máximo, a caverna estará 
protegida e não poderá sofrer qualquer tipo de impacto irreversível. Para os graus de 
alto e médio há a permissão para sua intervenção mediante a comprovação de 
inexistência de alternativa locacional e medidas de compensação (Quadro 1). Estas 
medidas são consideradas do tipo like-for-like, ou seja, os objetivos da compensação 
são ligados aos ambientes afetados (Souza e Sánchez, 2018), além disso podem ser 
diretos (referem-se à compensação do mesmo elemento) ou indiretas (outras formas). 
 
Quadro 1: Tipo de compensação  

Grau de 

relevância 
Medidas de compensação Tipo 

Alto 
- Preservação de outras cavidades para compensar as cavernas que serão 
suprimidas, as cavernas compensadas passam a ser consideradas 
cavidades testemunho e o seu grau de relevância passa a máximo. 

Direta 

Médio 

- Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) em área de 
ocorrência de feições cársticas;  
- Criação de unidade de conservação de proteção integral, incluindo a 
elaboração dos estudos necessários, bem como a aquisição e a doação ao 
Instituto Chico Mendes das propriedades;  
- Regularização fundiária e demarcação de áreas de ocorrência do 
patrimônio espeleológico em unidades de conservação. 

Indireta 

 
A partir da análise dos requisitos legais, observou-se potenciais correspondências entre 
as exigências e os critérios das boas práticas em compensação por perda de 
biodiversidade, conforme apresentado no quadro 2.  
 
Quadro 2: Análise da congruência entre os critérios de compensação por biodiversidade 
e os requisitos para compensação espeleológica. 

Critérios Conceito 
Requisitos para a 

compensação espeleológica 

Equivalência 

Medidas devem conservar os mesmos valores da 
biodiversidade (espécies, habitats, ecossistemas 
ou funções ecológicas) que havia na caverna 
suprimida. Representam critérios para selecionar 
opções de cavernas a serem compensadas 

Área contínua  
Mesmo grupo geológico  
Mesmo grau de relevância 
Mesma litologia  
Atributos similares 

Adicionalidade 

Medidas devem considerar nova contribuição para 
a conservação, ou seja, não seriam normalmente 
executadas, caso o projeto de desenvolvimento 
não fosse implementado 

Para cada caverna suprimida 
devem ser compensada duas 
(Proporção de 2:1) 

Permanência  
Medidas devem ser planejadas considerando longo 
prazo e durar pelo menos enquanto durarem os 
impactos do projeto 

Cárater permanente mediante 
a Termo de Compromisso de 
Compensação Espeleológica  
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Observa-se que a legislação expressa a preocupação de buscar condições similares 
entre as cavernas suprimidas e compensadas. No entanto, as principais críticas sobre 
a compensação espeleológica em áreas residem em dificuldades metodológicas da 
classificação e a consequente compensação, tais como: (i) os atributos usados são 
frequentemente subjetivos, visto que os fatores que influenciam a biodiversidade das 
cavernas permanecem amplamente desconhecidos; (ii) o processo de classificação de 
relevância é longo, complexo e complicado, envolve trabalho de campo intensivo e 
recursos consideráveis;  e (iii) identificar cavernas para compensação tornou-se cada 
vez mais difícil, porque a maioria das cavernas deve ser compensada (Jafré et al, 2016; 
Trajano e Bichuette, 2010).  
A respeito da adicionalidade das medidas de compensação espeleológica, há o requisito 
de se compensar duas vezes mais o número de cavernas. A busca de uma proporção 
maior visa garantir o aumento de proteção em função da incerteza quanto à equivalência 
ecológica entre as características de biodiversidade perdidas e as da área de 
compensação; quando as medidas simplesmente deslocarem os impactos negativos 
para outras áreas em vez de reduzir os impactos de maneira absoluta ou quando houver 
outras incertezas. No entanto, há dificuldades práticas relatadas sobre a dificuldade de 
replicação em dobro, o que transforma a compensação espeleológica baseada na 
definição de cavidades testemunho em uma medida de difícil efetivação. 
Por fim, há a necessidade de proteção a longo prazo em que o empreendedor se 
compromete em termos legais, por prazo indeterminado e em caráter irrevogável da 
proteção das cavernas compensadas. Isso é verificado por meio de assinaturas de 
Termos de Compromisso de Compensação Espeleológica, cujos compromissos 
assegurem a preservação permanente de uma caverna. No entanto, existem outras 
formas de compensação previstas em lei que não necessariamente podem ter caráter 
de longo prazo, como é o caso de financiamento de pesquisas  
 
Programas de compensação espeleológica  
 
O Sistema Minas-Rio está inserido na Unidade Espeleológica Quadrilátero Ferrífero – 
Conceição. Nesta região comumente ocorrem cavernas e abrigos relacionadas a rochas 
da formação ferrífera e quartizítica (Carste, 2020). Os levantamentos espeleológicos 
realizados na área estão atrelados ao processo de licenciamento ambiental, que ocorreu 
em três etapas, de acordo com o projeto de expansão da lavra (Figura 1).  
O estudo espeleológico abrangeu uma área de prospecção de 3.473 hectares, 
identificando 878 feições cársticas onde foram estudadas aproximadamente 300 
cavernas.  No total, considerando todas as etapas do empreendimento, foi autorizada a 
supressão de 79 cavernas e a redução no raio de influência de 6 cavernas. Para a 
compensação foram adotadas não somente medidas relacionadas a preservação de 
cavernas testemunho, mas outras práticas relacionadas à proteção do patrimônio 
espeleológico (Quadro 3).  
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Figura 1: Localização do empreendimento, cavidades suprimidas e compensadas. 

 
 
Quadro 3: Levantamento das medidas de compensação. 

Etapa 
Ano de 

implantação  

Nº de 

cavernas 

suprimidas 

Medidas compensatórias  

1  2009 1 

- Criação de RPPN no entorno da caverna de alta relevância 
- Apoio e viabilização de curso internacional sobre conservação 
e restauração de cavernas 
- Suporte técnico/financeiro para elaboração de Plano de 
Manejo espeleológico para as cavidades existentes em 
unidades de conservação 

2 2015 3 - Criação de RPPN no entorno do sistema cavernícola Baixada 
das Crioulas I e II, no município de Itambé do Mato Dentro – MG 

3 2018 75 

- Proteção de cavidades testemunho na proporção 2:1 
distribuídas em quatro diferentes áreas: i) Serra do Cangueiro 
(Conceição do Mato Dentro); ii) Serra de Santo Antônio 
(Andrelândia); iii) Serra do Morro de Pilar (Morro do Pilar); iv) 
Área do Monumento Natural da Serra da Ferrugem  (Conceição 
do Mato Dentro) 

 
Para a Etapa 1 realizou-se a supressão de uma única cavidade, sendo necessária a 
redução de raio de seis outras cavidades. Para isto, o empreendedor realizou ações de 
cunho espeleológico, envolvendo estudos, promoção de curso internacional e atividades 
de educação ambiental voltadas para o turismo espeleológico. Para a Etapa 2 foi 
necessária a supressão de três cavidades de alta relevância, em que foram 
compensadas por meio de proposta de constituição de RPPN em área com ocorrência 
de cavernas. Notadamente a Etapa 3 teve maior número de intervenções sobre as 
cavernas, cuja proposta contemplou no mínimo a conservação de 138 cavidades, que 
apresentem os mesmos atributos naturais das cavidades que serão alvo de impactos 
irreversíveis. 
A escolha das cavernas a serem compensadas se baseou nos levantamentos 
espeleológicos realizados, considerando o que dispõem os requisitos legais. Observou-
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se que frequentemente as cavernas estão localizadas em áreas previstas para a 
compensação florestal (previstas pela Lei da Mata Atlântica). Algumas das áreas de 
compensação espeleológica, como é o caso da área da Serra de Santo Antônio 
(Andrelândia - MG), são destinadas apenas para este fim, e estas precisam manter área 
mínima de entorno necessária a salvaguardar a integridade física da caverna e sua 
evolução, e, portanto, pode ajudar a promover conservação da biodiversidade, diante 
de um contexto de alteração das características ambientais da área.  
 
 
CONCLUSÃO 
 

O atual arcabouço técnico-jurídico-legal que rege o uso e a proteção do patrimônio 
espeleológico brasileiro permite a instalação e a execução de atividades e 
empreendimentos que possam vir a impactar cavernas, mediante seu licenciamento 
ambiental e compensações espeleológicas. A análise do caso em estudo à luz das 
recomendações internacionais permite inferir que as compensações espeleológicas 
apresentam algumas equivalências com os critérios de equivalência, adicionalidade e 
permanência da compensação por perda de biodiversidade.  
Porém existem lacunas na prática da compensação espeleológica, como a falta de 
clareza a respeito da definição dos critérios de equivalência da compensação (atributos 
de classificação); dificuldades para que se garanta a adicionalidade, em função da 
disponibilidade de cavernas ou ainda a falta de levantamentos espeleológicos, e 
também como garantir que as medidas adotadas sejam de longo prazo. 
Os critérios da compensação por perda de biodiversidade podem ser incluídos nas 
avaliações e planejamento da compensação espeleológica como uma forma de 
aprimorar os programas relativos à proteção ao patrimônio espeleológico, integrando 
outras variáveis que garantam resultados que promovam a adicionalidade e longo prazo 
das medidas. 
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ANÁLISE DE DADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL: IDENTIFICAÇÃO DE 
IMPACTOS SOBRE A FAUNA DE VERTEBRADOS EM UMA MINA DE FERRO 

Rebeca Valetich (Universidade de São Paulo), Josianne Claudia Sales Rosa 
(Universidade de São Paulo), Luis Enrique Sánchez (Universidade de São Paulo),  

 
RESUMO 

 
Os indicadores para monitorar a perda de biodiversidade que mais avançaram estão 
relacionados a habitat e/ou os tipos de vegetação, e muito pouco tem sido feito no Brasil 
no que se refere à fauna, embora o processo de redução drástica da riqueza das 
espécies de vertebrados (defaunação) já seja uma realidade. Este artigo analisa se os 
indicadores utilizados em programas de monitoramento de uma mina de ferro 
respondem aos impactos sobre fauna identificados nos estudos de impacto ambiental 
(EIAs). Para tanto, toma-se como base os EIAs de 2007, 2014 e 2015, que 
correspondem à instalação e duas expansões da mina, e os dados coletados nas 
campanhas de monitoramento de fauna de 2012 a 2018. Resultados demonstram a 
listagem de doze impactos sobre a mastofauna e ictiofauna, que podem ser agrupados 
em cinco impactos, desses não foram identificados indicadores para o monitoramento 
de dois impactos. Concluiu-se que dos cinco, há três impactos residuais que requerem 
medidas de compensação. Recomenda-se que seja estruturado um banco de dados de 
acordo com os impactos identificados, de modo a mensurar o processo de mitigação.  
PALAVRAS-CHAVE: biodiversidade, compensação, mineração 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Indicators to monitor biodiversity loss are usually related to habitat and/or vegetation 
types, and very little has been done in Brazil with regard to fauna, despite the process of 
defaunation, that is drastically reducing vertebrate species richness. This article 
analyses whether the indicators used in monitoring programs of an iron mine respond to 
impacts on fauna. These impacts were identified in environmental impact studies from 
2007, 2014 and 2015, corresponding to the construction and two expansions of the mine. 
Data collected in the fauna monitoring campaigns from 2012 to 2018 were reviewed. 
Results show a list of twelve impacts on mammals and ichthyofauna, which can be 
grouped into five impacts, out of which no indicators were identified for monitoring two 
impacts. Three residual impacts were found to require compensation measures. A 
database should be structured according to the identified impacts, in order to measure 
the mitigation process. 
KEYWORDS: biodiversity; offset; mining 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Medidas de compensação são necessárias para impactos inevitáveis, comuns na 
mineração, que frequentemente opera em regiões de alta biodiversidade e habitats 
críticos (CCBI, 2015). Algumas empresas de mineração têm se comprometido com 
metas ambiciosas relacionadas à biodiversidade, buscando impacto líquido positivo 
(Silva et al., 2019). Para tal, a gestão dos impactos sobre a biodiversidade deve seguir 
estritamente a hierarquia de mitigação e, em geral, não pode prescindir da 
compensação. A maioria dos programas de compensação partem do princípio que 
conservando ou restaurando vegetação, automaticamente está se conservando fauna, 
o que nem sempre ocorre, criando as chamadas “florestas vazias” (Canale et al., 2012). 
A redução drástica da riqueza das espécies de fauna (defaunation) nas florestas 
tropicais como a Mata Atlântica (Canale et al., 2012; Jorge et al., 2013), bem como seus 
efeitos sobre as funções ecológicas e serviços ecossistêmicos (Bello et al., 2015; Culot 
et al., 2013), já são uma realidade.  
Na prática, em termos de fauna, a verificação da eficácia da aplicação da hierarquia de 
mitigação tem se dado por meio de programas de monitoramento, que, no Brasil, 
usualmente apresentam baixa qualidade técnica (Dias et al., 2019; Mandai e Souza, 
2021). Muitos desses programas não fornecem informações ao processo de tomada de 
decisão, devido a lacunas como: (i) falta de questões orientadoras, hipóteses e modelos 
conceituais; (ii) falta de comparação entre áreas afetadas e áreas controle; (iii) ausência 
do uso de índices de diversidade; (iv) ausência de justificativa para os métodos de coleta 
e análise implementados (Dias; Fonseca; Paglia, 2017, 2019).  
No âmbito acadêmico, por outro lado, esforços têm sido empregados no 
desenvolvimento de ferramentas capazes de modelar o nicho ecológico de 
determinadas espécies (Sánchez-Tapia et al., 2017; Zwiener et al., 2017). Bergès et al. 
(2020) trazem métrica baseada na possibilidade de dispersão de cada espécie, 
delimitando locais que podem oferecer para essas o mesmo nível de conectividade que 
outros. Mc Vittie e Faccioli (2020) apresentam modelo que indica quanto de hábitat tem 
de ser criado ou restaurado para manter a biodiversidade a fim de atingir perda zero ou 
mesmo impactos positivos. Já Bezombes et al. (2018), visando medir essa 
biodiversidade, dividem-na em componentes gerais, levando em conta os interesses de 
conservação de cada país onde se aplica a métrica, e componentes específicos, a nível 
de espécie e hábitat, destrinchando atributos e critérios mensuráveis. Utilizando 
modelos como esses para uma espécie de mamífero (Puma concolor), Angelieri et al. 
(2016) analisaram os efeitos de diversos cenários de restauração, e concluíram sobre a 
importância de uma abordagem de paisagem para definir ações de conservação bem 
como de restauração.  
Além de impactos faunísticos e métricas bem delimitadas, é importante o 
estabelecimento claro de indicadores que mensurem de fato a biodiversidade 
(Bezombes et al., 2018). Uma vez escolhidos os indicadores que mais adequados aos 
grupos faunísticos presentes em uma região, se faz necessário adesão e coerência 
entre os dados coletados antes da instalação de um empreendimento, quando os 
impactos ainda não aconteceram, e durante o monitoramento, enquanto os impactos 
ainda podem estar ocorrendo (Marshall et al., 2020). Visando contribuir para a melhoria 
da gestão da biodiversidade na mineração, o objetivo deste artigo é analisar se a 
amostragem e os indicadores utilizados em programas de monitoramento da Ictiofauna 
e Mastofauna de uma mina de ferro respondem aos impactos sobre fauna identificados 
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nos estudos de impacto ambiental (EIA).  
 
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi baseada em revisão da literatura e análise de caso único, a mina ferro do 
Sistema Minas-Rio localizada nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada 
de Minas em Minas Gerais. Essa mina requer a supressão de vegetação nativa, por isso 
está sujeita à aplicação da hierarquia de mitigação de acordo com a Lei da Mata 
Atlântica (Lei nº 11.428, de 2006), o que implica impactos sobre a fauna. Procurando 
identificar impactos residuais sobre ictiofauna e Mastofauna, tomou-se como base os 
EIAs de 2007, 2014 e 2015, que correspondem à instalação e duas expansões da mina, 
nos quais foram identificados doze impactos. Em particular, foi analisado o capítulo de 
avaliação de impactos de cada EIA, fazendo a leitura completa de todos os impactos 
sobre a fauna. Os impactos foram agrupados de acordo com os grupos faunísticos, 
sendo descartados os impactos específicos de cada grupo, com exceção dos que 
incluíam a ictiofauna, que, por conta de sua especificidade de hábitat, é afetada por 
impactos que não atingem a fauna terrestre. Esse agrupamento foi necessário devido a 
diferença das escalas de descrição dos impactos, bem como sobreposição entre os 
EIAs. Além dos impactos descritos nos EIAs, foram compilados os dados brutos sobre 
cada grupo no capítulo de diagnóstico do meio biótico.  
Considerando esses impactos, foram analisados os relatórios anuais de monitoramento 
da fauna de 2017 a 2020, bem como o banco de dados dos monitoramentos de 2012 a 
2020 foi disponibilizado pelo empreendedor. O status de ameaça das espécies foi 
atualizado (ICMBio, 2018 e SiBBr), os dados de monitoramento de fauna foram 
cotejados com os impactos, procurando verificar indicadores de cada um, e a área de 
abrangência dos programas foi comparada à área de influência dos impactos. Para 
tanto, as coordenadas geográficas relacionadas a ocorrência das espécies no EIAs, 
bem como nos monitoramentos, foram importadas para o software ArcGIS 10.8.1, e 
analisadas de acordo com o avanço da instalação e operação da mina.  
A análise conjunta dos dados dos relatórios de monitoramento e dos EIAs visou traçar 
um comparativo entre as informações coletadas nesses dois momentos, a fim de 
identificar coerência entre eles. Após selecionar os impactos adversos sobre a fauna e 
seus respectivos indicadores, foram discutidos os impactos residuais e métricas de 
biodiversidade que poderiam melhorar o monitoramento dos impactos.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A compilação dos impactos do EIA resultou na identificação de doze impactos sobre a 
fauna, que foram agrupados em cinco (Quadro 2). Foram estabelecidos indicadores que 
pudessem demonstrar a ocorrência desses impactos, por meio da análise da descrição 
dos mesmos, da experiência dos autores e da revisão da literatura. Uma vez delimitados 
tais indicadores, foi verificado nos diversos relatórios de monitoramento se esses estão 
sendo analisados ao longo do tempo. Constatou-se que há alguns indicadores 
disponíveis apenas no texto dos relatórios, não estando organizados em banco de 
dados, o que facilitaria a gestão ambiental do empreendimento. Alguns indicadores que 
estão presentes tanto no banco de dados como nos relatórios poderiam auxiliar numa 
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comparação entre o EIA e o monitoramento, mas não são apresentados de forma 
padronizada em ambos os documentos: equitabilidade, por exemplo, apresentada no 
EIA mais recente, não aparece nos últimos relatórios da mastofauna. A riqueza de 
espécies da mastofauna, dividida por ordens no EIA, é apresentada por área do 
empreendimento nos relatórios de monitoramento. Já riqueza e equitabilidade da 
ictiofauna são apresentadas por ponto de amostragem e esses mudam de nome nos 
documentos ao longo dos anos. Por fim, verifica-se que há impactos sem nenhum 
indicador de monitoramento e outros os quais não é possível verificar no banco de dados 
(Quadro 1).  
Quadro 1: Sumário dos impactos compilados nos EIAs, agrupados por esta pesquisa e 
seus respectivos indicadores 

Impactos descritos nos EIAs 
Agrupamento 

proposto 

Indicadores 

propostos 

Estão sendo 

monitorados? 

Aprisionamento e mortandade de peixes 
Perda de 
hábitat e 
mortandade de 
peixes 

- N º de 
eventos de 
mortandade 
- Estimativa de 
indivíduos que 
vieram a óbito 

Sim, e 
constam no 
banco de 
dados 

Diminuição da abundância de espécies de peixes 
em função do assoreamento dos córregos. 
Redução de ambientes para formação da 
barragem de rejeitos.  
Perda de habitats para a fauna pela supressão de 
ambientes Perda de 

habitat para a 
fauna  

- área dos 
habitats 
perdidos (ha); 
- Dispersão de 
Kernel;  

Não 
Redução de ambiente para instalação da área 
industrial 

Fragmentação e perda de conectividade de 
habitats, redução do fluxo gênico 

Diminuição da 
conectividade 
florestal e 
isolamento de 
populações 

Métricas de 
ecologia de 
paisagem 

Não 
Diminuição da conectividade florestal e isolamento 
de populações 

Perda de indivíduos de espécies ameaçadas da 
fauna 

Perda de 
indivíduos de 
espécies 
ameaçadas da 
fauna 

- Nº de 
espécies 
ameaçadas 
que tiveram 
indivíduos 
perdidos 
- Nº de 
indivíduos 
perdidos 

Sim, mas não 
consta no 
banco de 
dados 

Redução das Populações de Espécies Ameaçadas 
da Fauna Terrestre 
Redução das Populações de Espécies Ameaçadas 
da Fauna  
Redução da diversidade causada pela fuga de 
espécies mais sensíveis da fauna 

Alteração na composição e estrutura na 
comunidade de fauna 

Alteração na 
composição e 
estrutura das 
comunidades 
de fauna 

- Equidade;  
- Diversidade;  
- Abundância; 
- Riqueza; 

Sim e constam 
no banco de 
dados 

 
Em relação ao impacto “Perda de hábitat e mortandade de peixes” foi possível concluir 
que indicadores como número de eventos de mortandade e número de indivíduos que 
vieram a óbito não constam no banco de dados. Os eventos de mortandade são 
apresentados no texto dos relatórios de monitoramento. Também foi possível verificar 
que a amostragem da ictiofauna no EIA não apresentou pontos de monitoramento a 
jusante da barragem de rejeitos (Figura 1), cuja construção ocasionou supressão de 
habitat e aprisionamento de espécimes de pequeno porte, o que implica numa baixa 
biomassa embora o número de indivíduos seja significativo. O monitoramento 
contempla tal região com três pontos dentro da barragem e mais dois a jusante, mas 
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não há uma linha de base que permita a comparação. Verifica-se também uma série de 
pontos de monitoramento ao norte do empreendimento, onde estava prevista uma cava 
no projeto inicial, que foi modificado com a exclusão dessa cava. Atualmente o 
monitoramento nesses pontos ao norte continua, mas não se relaciona com os impactos 
causados pela implantação e operação da mina 
Em relação ao impacto “Perda de habitat para a fauna terrestres” verificou-se que o EIA 
(2007) da implantação do empreendimento estabeleceu como critério para análise de 
alternativas, visando evitar ou reduzir este impacto, a área de vegetação nativa a ser 
suprimida. Comparando as alternativas das principais estruturas da mina, percebe-se 
que foi evitada a supressão de 185,5 ha, em função da localização da pilha de estéril. 
Evitar a supressão de vegetação nativa, implica evitar a perda e fragmentação de 
habitats que resultam em perda de biodiversidade. Os demais EIAs relacionados às 
expansões não fizeram uma análise de alternativas explicita como essa, apenas 
mencionando os critérios e a alternativa escolhida, mas sem demonstrar a quantidade 
de vegetação que seria suprimida em cada alternativa. Entretanto, a possibilidade de 
limitar a supressão de vegetação durante a expansão é pequena, devido à rigidez 
locacional da cava e de estruturas como barragem de rejeitos e pilhas de estéril. O 
empreendimento causou a perda de 332 ha de campos rupestres e 1469,34 ha de 
floresta, que são importantes ambientes para fauna e induziram a implementação de 
compensação florestal (Figura 1).  
De fato, o relatório de monitoramento de mamíferos, por exemplo, demonstrou uma 
dispersão dos indivíduos da região da mina para outras áreas, o que tem uma relação 
direta com a perda de habitats, demonstrando a necessidade de implementar medidas 
de compensação. O monitoramento do impacto poderia avançar em compreender os 
focos de dispersão das espécies por meio do estimador de densidade de Kernel, que 
estabelece, a partir de dados coletados em um determinado ponto, o raio de influência 
de uma ocorrência, fornecendo na forma de mapa informações sobre a densidade da 
mesma (Jones, 1990), já tendo sido utilizado no caso de focos de desmatamento (Souza 
et al, 2013) e de incêndios em regiões de bacia hidrográfica (Oliveira; De Oliveira, 2017). 
Utilizando-o, seria possível visualizar esses pontos de dispersão de espécies de fauna 
e verificar se as compensações estão sendo efetivas para as mesmas.  
Em relação ao impacto “Diminuição da conectividade florestal e isolamento de 
populações” aspectos como tamanho dos fragmentos e sua conectividade são 
apresentados no primeiro EIA do empreendimento, entretanto, ao longo do 
monitoramento tais métricas não são analisadas. Portanto, não é possível compreender 
se esse impacto está ocorrendo e se resta algum impacto residual. Entende-se que as 
mudanças na paisagem são lentas e por isso a análises dessas métricas poderiam ser 
feitas de modo esporádico e analisadas em relação a distribuição das espécies (Tarabon 
et al., 2019). Dada a perda de habitats e fragmentação e falta de monitoramento e 
análise de indicadores que demonstrem a ocorrência deste impacto, entende-se que a 
há impacto residual.  
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Figura 1: Análise dos pontos de monitoramento de ictiofauna em relação aos impactos induzidos 
pelo empreendimento. 

 
 
Em relação ao impacto “Perda de indivíduos de espécies ameaçadas da fauna”, no que 
diz respeito a ictiofauna, foram verificadas três espécies ameaçadas, das quais duas 
foram coletadas durante as campanhas de monitoramento e uma não foi amostrada em 
córregos e rios sob influência do empreendimento, mas sim nas áreas de compensação. 
No caso da mastofauna, observou-se a ocorrência de dez espécies ameaçadas na área 
de influência do empreendimento, sendo que nove pertencem ao grupo de mamíferos 
de médio e grande porte (Figura 2). Dentre essas, uma esteve envolvida no único evento 
registrado de mortandade da mastofauna: um filhote de Puma concolor atropelado na 
área industrial em 2019. Ainda sobre esse grupo faunístico, verifica-se maior número de 
registros entre 2012 e 2014, período de instalação das obras do empreendimento, 
quando havia alto nível de emissão de ruído e luz, levando à dispersão desses animais 
em locais não antes ocupados (Figura 2). Atrelado a isso, uma possível amostragem de 
vestígios do mesmo animal pode ter inflado os números de registro. Considerando o 
evento único de mortandade de indivíduo de espécie ameaçada e o número de registros 
de tais espécies, entende-se que não há impacto residual.  
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Figura 2: Registro de ocorrência de espécies ameaçadas de mamíferos de médio e 
grande porte.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do banco de dados fornecido pelo empreendedor.  
 
Por fim, para o impacto “Alteração na composição e estrutura nas comunidades de 
fauna”, analisando numa escala de paisagem adequada, os relatórios de monitoramento 
demonstram que este não vendo observado, ressaltando-se, entretanto, que os 
indicadores de impacto variam entre o EIA e os relatórios de monitoramento. Por outro 
lado, verifica-se que os últimos relatórios têm apresentado análises históricas, 
permitindo concluir que a composição e estrutura das comunidades faunísticas mantêm 
o mesmo padrão na paisagem. Assim, verifica-se que não há evidência de impacto 
residual que requeira medidas de compensação.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Concluiu-se que há três impactos residuais que requerem medidas de compensação, 
sendo necessário verificar se as medidas de compensação florestal são suficientes para 
tais impactos. Encontrou-se certa dificuldade de analisar a mitigação desses impactos 
devido às lacunas na estruturação de um banco de dados integrado, no estabelecimento 
de uma linha de base, e a falta de aderência dos locais ou indicadores monitorados aos 
impactos identificados no EIA. Conclui-se também que é importante que seja 
estruturado um banco de dados de acordo com os impactos identificados, de modo a 
melhor apoiar a avaliação da eficácia do processo de mitigação. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS DA PECUÁRIA EM ÁREAS PROTEGIDAS DA 
AMAZÔNIA: UM PANORAMA BASEADO EM REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

SISTEMÁTICA 
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RESUMO 

 
As atividades humanas podem causar efeitos em seus territórios, pois eles modificam o 
meio, a fim de satisfazerem suas necessidades. A Amazônia é a maior floresta tropical 
do mundo, sendo as áreas naturalmente protegidas constituintes de espaços 
claramente definidos, destinados e geridos por meios legais ou alternativas eficientes, 
com o objetivo de conservar, a longo prazo, a natureza, os serviços associados aos 
ecossistemas e os valores culturais. A ocupação da Amazônia é o resultado de 
interações complexas entre políticas governamentais, arranjos institucionais, 
investimentos em infraestrutura, incentivos econômicos, ambiental e comercial. Desta 
forma a conversão de terras para uso humano é impulsionada pela expansão do 
mercado e melhoria em lucratividade do uso da terra. Os impactos ambientais causados 
por tais efeitos podem ser positivos ou negativos, de acordo com a ótica de avaliação. 
Os efeitos observados no presente trabalho, foram analisados de acordo com a 
metodologia desenvolvida, aplicada no meio biótico e físico, dentro de regiões de 
pastagem na Amazônia. A metodologia utilizada foi a Revisão Bibliográfica Sistemática 
(RBS), em artigos científicos indexados nas bases: Web of Science e Scopus. As etapas 
da metodologia foram divididas em etapas, sendo: planejamento da revisão, condução 
da revisão e disseminação dos resultados. Assim, a pergunta norteadora se baseou em 
"Quais são os impactos causados nos meios físicos e bióticos pela pecuária sobre as 
áreas protegidas da Amazônia?". Os artigos selecionados foram classificados de acordo 
com seus principais componentes ambientais observados do meio físico e biótico. 
Foram analisados 30 artigos e os impactos apontados com maior frequência foram: 
redução de espécies e perda da vegetação nativa da fauna. O desmatamento para a 
abertura de novas áreas de pastagem se destacou como principal atividade responsável 
pelos impactos identificados em áreas especialmente protegidas. Práticas de manejo 
das pastagens como pastejo de rotação ou pastejo contínuo, também são responsáveis 
por impactos como tal, apontados por 83,3% e 43,3% artigos. Os resultados aqui 
apresentados apontam que a pesquisa científica demonstra fartamente os efeitos 
negativos da atividade pecuária sobre as comunidades vegetais e que há espaço para 
o desenvolvimento de mais estudos que esclareçam os impactos sobre o desmatamento 
sobre áreas protegidas da Amazônia. 
PALAVRAS-CHAVE: impacto ambiental; Amazônia; pecuária 
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ABSTRACT 
 

Human activities can have an effect on their territories, as they modify their environment 
in order to satisfy their needs. The Amazon is the largest tropical forest in the world, and 
the natural protected areas are clearly defined, destined and managed by legal means 
or efficient alternatives, with the aim of conserving nature in the long term, ecosystem 
services and cultural values. The occupation of the Amazon is the result of complex 
interactions between government policies, institutional arrangements, infrastructure 
investments, economic, environmental and commercial incentives. In this way land 
conversion for human use is driven by market expansion and improvement in land use 
profitability. The environmental impacts caused by such effects may be positive or 
negative, according to the assessment perspective. The effects observed in the present 
study were analyzed according to the methodology developed, applied in the biotic and 
physical environment, within pasture regions in the Amazon. The methodology used was 
the Systematic Bibliographic Review (RBS), in scientific articles indexed in the 
databases: Web of Science and Scopus. The stages of the methodology were divided 
into stages, being: review planning, review conduct and dissemination of results. Thus, 
the guiding question was based on "What are the impacts caused by livestock on the 
protected areas of the Amazon?". The selected articles were classified according to their 
main environmental components observed in the physical and biotic environment. Thirty 
articles were analyzed and the most frequent impacts were: reduction of species and 
loss of native fauna vegetation. Deforestation for the opening of new pasture areas stood 
out as the main activity responsible for the impacts identified in specially protected 
areas. Grazing practices such as rotational grazing or continuous grazing are also 
responsible for impacts as such, pointed out by 83.3% and 43.3% articles. The results 
presented here indicate that scientific research amply demonstrates the negative effects 
of livestock activity on plant communities and that there is room for further studies to 
clarify the impacts on deforestation on protected areas of the Amazon. 
KEYWORDS: environmental impact; amazon; livestock. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
As atividades humanas têm causado preocupações referentes ao meio ambiente, pois 
estas degradam os habitats, fragmentam as paisagens e causam poluição, provocando 
declínio na biodiversidade global. Agricultura e pecuária são atividades que ocupam 
extensas áreas territoriais em todo o globo e que promovem mudanças significativas 
nas paisagens. Nas áreas de expansão de atividades agropecuárias a substituição dos 
ecossistemas naturais por culturas e pastagens é um processo que provoca impactos 
nos meios físico, biológico e socioeconômico de diferentes magnitudes e escalas 
(NEWBOLD et al., 2015). 
A Amazônia é uma das regiões do planeta em que se observa a expansão da atividade 
pecuária. O bioma amazônico está presente em nove países: Brasil, Bolívia, Colômbia, 
Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela (OCTA, 2018). 
As áreas naturais protegidas constituem espaços geográficos claramente definidos, 
reconhecidos, destinados e geridos por meios legais ou alternativas eficientes com o 
objetivo de conservar a longo prazo a natureza, os serviços associados aos 
ecossistemas e os valores culturais (PELLIZZARO et al., 2015). 
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A ocupação da Amazônia é o resultado de interações complexas entre políticas 
governamentais, arranjos institucionais, investimentos em infraestrutura, incentivos 
econômicos e ambiente comercial. Assim a conversão de terras para uso humano é 
impulsionada pela expansão do mercado e melhoria em lucratividade do uso da terra 
(MANN et al., 2014). 
A pecuária corresponde a uma atividade econômica voltada para a criação de gado em 
áreas rurais, com a finalidade de produzir alimentos para o consumo humano e outras 
matérias-primas, sendo considerada uma das mais antigas atividades da humanidade. 
A primazia da economia pecuária é encontrada tanto nos grandes produtores, quanto 
nos pequenos produtores da Amazônia (WALKER et al., 2000). 
O presente trabalho tem como objetivo identificar e sistematizar os impactos nos meios 
físico e biótico provocados pela atividade pecuárias sobre áreas protegidas na 
Amazônia. 
 
 
METODOLOGIA 
 
No presente estudo exploratório foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática 
adaptada (RBS), seguindo as diretrizes do guia da “Guidelines for systematic reviews in 
environmental management” da Collaboration for Environmental Evidence (CEE).  
A RBS consiste em três etapas: (1) planejamento da revisão (1a: formulação da 
pergunta norteadora e 1b: desenvolvimento do protocolo), (2) condução da revisão e (3) 
disseminação dos resultados. 
Considerando o objetivo deste trabalho, foi formulada a seguinte pergunta norteadora: 
“Quais são os impactos ambientais causados nos meios físico e biótico pela pecuária 
sobre as áreas protegidas da Amazônia?”.  
A busca pelos artigos utilizando palavras-chaves foi realizada nas bases de dados 
Scopus e Web of Science e a expressão de busca utilizada foi: (“protected area*” OR 
reserve* OR indigenous) AND (impact* OR degradation) AND (livestock OR cattle OR 
flock) AND Amazon. Tais palavras-chave foram buscadas no título, resumo e palavras-
chave dos artigos constantes nas referidas bases. Foi feita a mesclagem dos artigos 
capturados nas duas plataformas, utilizando-se o software Zotero de modo a identificar 
duplicidade. 
Foram considerados aptos para análise apenas artigos publicados em língua inglesa e 
em periódicos (i.e. foram eliminados artigos em outros idiomas e publicações em anais 
de eventos, capítulos de livros e outros materiais).  
Os critérios de elegibilidade foram realizados observando títulos, resumos e palavras-
chave em artigos ou 'papers de conferência' foram selecionados à análise completa 
aqueles que forneceram análises acerca da realização da pecuária em áreas naturais 
protegidas na Amazônia. 
Os artigos que passaram pelos crivos dos critérios de inclusão e exclusão foram lidos 
na íntegra e neles foram identificados os trechos que respondiam à pergunta norteadora. 
Foi elaborada uma planilha com as informações sobre cada artigo, incluindo: título, 
autor, ano de publicação, periódico e impacto(s) identificado(s) pelo(s) autor(es). Os 
impactos foram agrupados nas seguintes categorias para fins de sistematização: meio 
físico e biótico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados quantitativos da revisão realizada são apresentados a seguir. Na Figura 
1, são apontadas tanto a quantidade de textos selecionados a partir do processo inicial, 
conforme o critério de elegibilidade utilizado; quanto os artigos selecionados à análise 
completa. Posteriormente é realizado a quantificação dos artigos selecionados por ano, 
conforme ilustra a Figura 2. 
 
Figura 1: Quantificação dos artigos selecionados 

 
 
Na Figura 2 é apresentada a distribuição do número de artigos publicado ao longo dos 
anos. 
 
Figura 2: Quantidade de publicações obtidas na revisão 

 
 
A partir do gráfico com o número de publicações encontradas (Figura 2), pode-se 
verificar que houve uma inconstância na publicação artigos que abordaram o tema. A 
partir de 2009, ao menos um artigo foi publicado por ano. Contudo, não se observa uma 
grande variação ao longo dos anos, com destaque apenas para os anos de 2017 e 2018 
com 5 e 4 publicações respectivamente. 
Muitos estudos têm sido realizados ao longo dos últimos anos no bioma Amazônico, a 
criação das Unidades de Conservação ocorreu de forma mais intensa entre 2003 a 
2006, desta forma pode-se perceber que os estudos se tornam mais recorrentes a partir 
de 2007 (RODRIGUES et al., 2004). 
Quanto aos potenciais impactos listados na Figura 3 foram extraídos dos textos e estes 
foram agrupados em dois grandes grupos, sendo: meio biótico com subgrupos flora e 
fauna e o meio físico com subgrupos ar, solo e água. 
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Destaca-se que o agrupamento do meio biótico relacionados a flora, como: redução de 
espécies e perda da vegetação nativa foram os mais relacionados nos artigos 
encontrados. 

 
Figura 3: Categorias ambientais observadas 

 
 
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), 80% da perda de floresta na Amazônia brasileira está direta ou indiretamente 
ligada à pecuária.  
O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, segundo dados do 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e da Associação Brasileira de 
Indústrias Exportadoras de Carne Bovina (“Exportações – ABIEC”).  
O desmatamento no setor da pecuária está intimamente ligado à perda de florestas, 
Soterroni et al. (2018) afirmam que centenas de milhares de bovinos continuam 
pastando em áreas especialmente protegidas e que deveriam ter sido excluídas da 
cadeia de suprimentos de gado na Amazônia.  
Schultze et al. (2010) afirmam que o gado e as pastagens tiveram a pior classificação 
em termos de biodiversidade, danos e poluição dos cursos de água em estudos 
realizados em fazendas de pequenos agricultores, inseridos na Amazônia, cuja área 
seria designada para uso sustentável. 
Uma importante consequência do desmatamento, são alterações nas populações da 
biota, Sanaiotti et al. (2015) destacam a necessidade de aplicação da legislação 
florestal, promovendo estratégias coordenadas, afim de minimizar o desmatamento em 
áreas protegidas, ainda ressalta que isto está intimamente ligado a redução da 
biodiversidade.  
O efeito cascata do desmatamento (perda da biodiversidade, aumento do número de 
queimadas, efeito na qualidade do solo e entre outros), podem ser observados nos 
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textos analisados, manifestando-se através de alterações no uso do solo e causando 
modificações no clima da região. As queimadas são os principais causadores destes 
impactos, pois emitem gases e partículas, levando a alterações negativas no ciclo 
hidrológico, as queimadas nas florestas para dar espaço a pastagem acabam se 
transformando em eventos destrutivos (PIVELLO, 2011). 
 
CONCLUSÃO 
 
A utilização da RBS permitiu o mapeamento da literatura com objetivo de identificar 
quais são os principais efeitos da pecuária na região Amazônica em especial nas áreas 
naturais protegidas. 
Com base na pergunta elaborada para orientação da análise foi possível verificar que 
os principais impactos se encontram no agrupamento do meio biótico sendo a flora e 
fauna. 
Nos artigos encontrados, destacou-se que a ocupação do solo para pastagem causa 
grande redução de espécies da flora e consequentemente por efeito cascata, remete a 
outros efeitos.  
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RESUMO 

 
O licenciamento ambiental no Brasil é um instrumento da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981). O acesso à informação é de extrema importância 
na sociedade pois, o cidadão bem informado possui uma importante ferramenta de 
controle social. A participação pública é um elemento significante durante todo o 
processo da AIA, podendo colaborar para que haja o máximo de transparência no 
processo decisório. Considerando a garantia do direito de acesso às informações 
previsto pela Lei Federal nº 12.527/2011, este trabalho teve por objetivo analisar a 
situação dos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento ambiental nas regiões 
sul, sudeste e centro-oeste da Federação brasileira, em termos da disponibilização de 
informações sobre os processos de licenciamento ambiental realizados com Estudos de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, em seus sítios eletrônicos. Foi 
feita a averiguação da disponibilidade dos seguintes documentos presentes nos 
processos de licenciamento ambiental nos sítios eletrônicos dos órgãos licenciadores 
de cada região: Termos de Referência, Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de 
Impacto Ambiental e Atas de audiências públicas e licenças ambientais emitidas. 
Embora todos os órgãos licenciadores possuam um sistema informatizado, foi possível 
verificar o não cumprimento da lei federal de acesso às informações, visto que o acesso 
à integralidade dos documentos dos processos de licenciamento ambiental em análise 
não é possibilitado ou não ocorre de maneira facilitada. Os dados podem ser utilizados 
para a realização de entrevistas com os órgãos ambientais licenciadores, em busca de 
esclarecimentos sobre quais são as dificuldades enfrentadas para manter os websites 
com informações atualizadas. Sugere-se também que os órgãos realizem a 
sistematização das informações por meio do número do processo, facilitando a busca 
por informações. 
PALAVRAS-CHAVE: Estudo de Impacto Ambiental; Licenciamento Ambiental; 
Participação social. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Environmental licensing in Brazil is an instrument of the National Environment Policy 
(Federal Law No. 6,938 / 1981). Access to information is extremely important in society 
because the well-informed citizen has an important tool for social control. Public 
participation is a significant element throughout the EIA process, and can collaborate so 
that there is maximum transparency in the decision-making process. Considering the 
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guarantee of the right of access to information provided by Federal Law No. 12,527 / 
2011, this study aimed to analyze the situation of agencies responsible for environmental 
licensing in the south, southeast and midwest regions of the Brazilian Federation, in 
terms of making available information on the environmental licensing processes carried 
out with Environmental Impact Statement and Environmental Impact Report, on their 
websites. The availability of the following documents present in the environmental 
licensing processes was made on the websites of licensing agencies of each region: 
Terms of Reference, Environmental Impact Statements and Environmental Impact 
Reports and Minutes of Public hearings and environmental licenses issued. Although all 
the licensing bodies of the 27 federative units in Brazil have a computerized system, it 
was possible to verify the non-compliance with the federal law on access to information, 
since access to the entire documents of the environmental licensing processes under 
analysis are not possible or not occur in an easier way. The data can be used to conduct 
interviews with the environmental licensing agencies, in search of clarifications on what 
are the difficulties faced to maintain the websites with updated information. It is also 
suggested that the agencies carry out the systematization of information through the 
process number, facilitating the search for information. 
KEYWORDS: Environmental Impact Statement; Environmental Licensing; Social 
participation. 

 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O licenciamento ambiental no Brasil é um instrumento da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei Federal nº 6.938/1981). O Poder Público, através dos órgãos ambientais 
responsáveis, concede ou não a licença ambiental de localização, instalação, ampliação 
e operação para empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais e 
sejam consideradas poluidoras (MMA, 2016). O acesso à informação é de extrema 
importância na sociedade, pois, segundo Milaré (2015), o cidadão bem informado possui 
uma importante ferramenta de controle social, visto que, ao ter acesso à informação e 
entender o significado da questão ambiental, o indivíduo é retirado de sua condição de 
alienação e passividade.  
A participação pública é um elemento significante durante todo o processo de 
licenciamento ambiental, podendo colaborar para que haja o máximo de transparência 
do processo decisório, sendo possível uma identificação mais eficiente dos impactos 
potencialmente significativos e para se decidir as medidas apropriadas para impedir, 
diminuir ou compensar os impactos negativos (SANCHEZ, 2016). Entretanto, muitas 
vezes as populações afetadas não são consultadas durante a elaboração dos 
empreendimentos, onde poderiam opinar sobre as alternativas de manejo do meio onde 
vivem e de seus modos de vida frente ao novo empreendimento. Em termos de 
obrigações legais, podem ser informadas e consultadas sobre o empreendimento 
durante as Audiências Públicas, onde as principais decisões sobre o empreendimento 
já foram tomadas, e na melhor das hipóteses a população só pode negociar uma 
alternativa menos prejudicial a suas vidas (SOUZA, 2009). 
Esta pesquisa teve por objetivo averiguar a situação dos órgãos ambientais 
responsáveis pelo licenciamento ambiental em âmbito estadual, presentes nas regiões 
sul, sudeste e centro-oeste do Brasil em termos da disponibilização de informações 
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sobre os processos de licenciamento ambiental realizados com Estudos de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, por meio de seus websites e sítios 
eletrônicos. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Segundo Marconi e Lakatos (2011), esta pesquisa se caracterizou, quanto à sua 
natureza, como quali quantitativa, exploratória quanto aos objetivos e documental e de 
levantamento quanto aos seus procedimentos. Foi desenvolvida de acordo com as 
seguintes etapas: Levantamento dos sítios eletrônicos dos órgãos públicos 
responsáveis pelo licenciamento ambiental nos estados da Federação brasileira 
pertencentes às regiões sul, sudeste e centro-oeste. Nestes se procedeu da seguinte 
forma: 

a) Verificação e análise de legislação estadual específica que regulamente o 
acesso às informações a respeito dos processos de licenciamento com 
EIA/RIMA; 

b) Identificação, em cada sítio eletrônico dos processos de licenciamento ambiental 
mediante Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental 
realizados, desde o ano de 2011 até o presente, quando da promulgação da Lei 
de Acesso às Informações, visando averiguar se nestes constavam os seguintes 
documentos: O Termo de Referência ou equivalente do EIA/RIMA; O Estudo de 
Impacto Ambiental; O Relatório de Impacto Ambiental; As Atas das Audiências 
Públicas realizadas; As Licenças Ambientais emitidas para os 
empreendimentos. 

c) Para cada órgão ambiental foi atribuída uma avaliação, apresentada por meio 
de notas qualitativas, de acordo com o grau de acesso às informações, da 
seguinte forma: 

Totalmente insatisfatória: atribuída ao órgão que não disponibilizou qualquer documento 
do item b. 

Insatisfatória: atribuída ao órgão que disponibilizou ao menos o RIMA, o qual deveria 
ser obrigatoriamente veiculado. Também foi atribuída esta nota aos órgãos que não 
apresentaram as informações do item “b” de forma sistematizada (não disponibilizar 
todos os documentos e/ou em diversos sítios eletrônicos dos órgãos). 

Satisfatória: atribuída ao órgão que disponibilizou o EIA, o RIMA e as Atas de Audiência 
Públicas, visto que são documentos que auxiliam um melhor acompanhamento dos 
processos de licenciamento ambiental. 

Totalmente satisfatórias: atribuída ao órgão que disponibilizou todos os documentos do 
item b. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Acessibilidade às Informações sobre os processos de licenciamento ambiental na 
Região Sudeste. 
 
O estado do Espírito Santo fundamenta a transparência na legislação estadual e federal 
(LAI), a Lei Estadual nº 9.871/2012 regulamenta o acesso às informações no estado, e 
o Decreto nº 3152-R, de 26 de novembro de 2012 regulamenta a Lei nº 9.871, de 09 de 
julho de 2012, que trata sobre as regras a serem seguidas pela Administração Pública 
Estadual, para garantir o acesso a informações. O Instituto de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (IEMA) é o órgão ambiental do estado do Espírito Santo responsável 
pelo licenciamento ambiental (INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS 
HÍDRICOS, 2019). 
O Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos disponibiliza em seu website todos 
os documentos referentes ao processo de licenciamento ambiental, contribuindo assim 
para a transparência do processo. No entanto, a sistematização dos documentos no 
website facilitaria o acesso às informações. A classificação do órgão foi satisfatória. 
A legislação em que o estado de Minas Gerais se baseia em relação a transparência é 
a Lei de Acesso à Informação nº 12.527 de 2011, que regulamenta o direito 
constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas, e possuem o Decreto 
estadual nº 45.969 de 24 de maio de 2012, que regulamenta a LAI no estado. A 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) é o 
órgão ambiental responsável por realizar o licenciamento ambiental no estado de Minas 
Gerais (SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL, 2020). O EIA/RIMA, as Atas de audiências públicas, e os Termos de 
Referência específico de cada empreendimento do Estado de Minas Gerais não foram 
encontrados no site da SEMAD. A classificação do órgão foi totalmente insatisfatória. 
O estado do Rio de Janeiro segue as determinações da Lei Federal nº 12.527/2011, 
sobre o acesso às informações, e o Decreto Estadual nº 46.475, de 25 de outubro de 
2018, que regulamentou a LAI no estado. O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) é o 
órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro, que é o responsável pelo licenciamento 
ambiental no estado. Quando selecionado “EIA/RIMA” as opções “EIA/RIMA”, “Instrução 
Técnica” e “Audiência Pública” no website do INEA, há sua disponibilização parcial 
(SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO, 2020). 
Deste modo, todos os documentos sobre o processo de licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades, estão disponíveis para o acesso do cidadão, conforme 
a legislação. Contudo, o acesso a essas informações ocorreria de maneira mais 
facilitada se os documentos estivessem organizados no website de acordo com o 
número do processo e não de maneira dispersa como ocorre atualmente. O órgão 
licenciador pode ser classificado como satisfatório. 
O estado de São Paulo de acordo com a transparência e o acesso às informações, se 
baseia no Decreto Estadual n° 58.052, de 16/05/2012 que regulamenta a Lei Federal nº 
12.527/11 no estado (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020). 
Neste estado, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é órgão 
ambiental responsável pelo processo de licenciamento ambiental de atividades 
poluidoras no estado. Apenas o EIA/RIMA dos empreendimentos e as licenças 
ambientais estão disponíveis para o acesso, e outros documentos necessários para o 
acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental, como os Termos de 
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Referências e Atas de audiências públicas, não foram encontrados, de modo que o 
acesso às informações públicas não está sendo devidamente garantindo no estado, 
sendo considerado insatisfatório. 
 
Acessibilidade às Informações sobre os processos de licenciamento ambiental na 
Região Sul. 
 
O estado do Paraná possui o Decreto Estadual nº 10.285/2014, que regulamenta a LAI 
no estado. O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) é o órgão licenciador (PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO, 2019). É possível encontrar alguns Estudos de Impacto 
Ambiental e RIMAs, mas de forma não sistematizada. Deste modo, o órgão pode ser 
classificado como insatisfatório quanto à disponibilidade de informações sobre o 
licenciamento ambiental.  
Em Santa Catarina, a Lei de Acesso às Informações é regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 1.048/12. O órgão responsável pelo licenciamento ambiental é o Instituto do 
Meio Ambiente (IMA), cujo website disponibiliza de forma parcial EIAs e RIMAs 
(INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA, 2020), de forma não 
sistematizada. Neste sentido, pode ser classificado como insatisfatório. 
No Rio Grande do Sul, o Decreto estadual nº 52.505/15 regulamenta a Lei federal de 
acesso às informações. O órgão ambiental licenciador é a Fundação de Impacto 
Ambiental (FEPAM), que disponibiliza as seguintes informações sobre o licenciamento: 
EIAs e RIMAs de forma parcial (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
HENRIQUE LUIZ ROESSLER, 2020), sendo considerado insatisfatório no cumprimento 
da legislação de acesso às informações. 
 
Acessibilidade às Informações sobre os processos de licenciamento ambiental na 
Região Centro-Oeste. 
 
O estado do Mato Grosso do Sul segue a Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei da 
Transparência ou Lei de Acesso à Informação (LAI), a Lei Estadual de Acesso à 
Informação nº 4.416 de 16/10/2013, e o Decreto Estadual de Acesso à Informação nº 
14.471 de 12/05/2016. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) 
é o órgão responsável pelo licenciamento ambiental do estado (GOVERNO DO 
ESTADO MATO GROSSO DO SUL, 2020). No que se refere à disponibilidade de 
informações para a população interessada, foi possível observar que ainda é necessário 
que o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul se adeque à legislação, pelo 
fato de que documentos importantes para o acompanhamento do processo de 
licenciamento ambiental não estão disponíveis em seu website, como os EIAs dos 
empreendimentos. A falta de informações completas é notável, já que não são todos os 
empreendimentos que apresentam Termos de Referência e Atas de audiências 
públicas. O órgão licenciador foi classificado como insatisfatório. 
A legislação referente ao acesso à informação seguida pelo estado do Mato Grosso é a 
Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei da Transparência ou Lei de Acesso à Informação (LAI). 
Além disso, o estado possui o Decreto n° 1.973, de 25 de outubro de 2013, que 
regulamenta a Lei Federal nº 12.527 no Mato Grosso. A SEMA- Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente, é o órgão responsável pelo licenciamento no estado do Mato Grosso 
(GOVERNO DE MATO GROSSO, 2020). O levantamento possibilitou identificar a 
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presença de EIAs e alguns RIMAS nos processos de licenciamento ambiental no estado 
do Mato Grosso. No entanto, há falta de sistematização das informações presentes no 
website do órgão licenciador, o que dificulta sua busca. A classificação do órgão é 
satisfatória.  
O acesso às informações é assegurado no estado de Goiás pela Lei Federal nº 
12.527/2011, e em âmbito estadual, pela Lei nº 18.025/2013 e Decreto nº 7.904/2013, 
que dispõem sobre o serviço de informação ao cidadão e a aplicação da LAI. A 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é o órgão 
responsável pelo licenciamento ambiental no estado (GOVERNO DO ESTADO DE 
GOIÁS, 2020). Embora no estado de Goiás haja uma legislação estadual vigente em 
relação ao acesso às informações, com a consulta no website da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, fica claro que está legislação não 
está sendo cumprida, devido ao fato de que apenas 14 Termos de Referências estão 
disponíveis ao acesso da sociedade, e as licenças ambientais, os outros documentos 
(como os EIAs e RIMAs e as Atas de audiência pública), não foram encontrados no 
website, demonstrando que o órgão ambiental ainda não se adequou à legislação, 
sendo classificado como totalmente insatisfatório. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
As regiões melhor classificadas de acordo com a disponibilização das informações 
foram a Sudeste e Centro-Oeste, pois ambas possuem 50% dos estados na categoria 
de “satisfatório”, 25% em “insatisfatório”, e 25% em “totalmente insatisfatório”. Em 
seguida, a região Sul possui 33,3% dos estados classificados como “satisfatório” e 
66,7% como “insatisfatório”. Na região sul do Brasil todos os estados 
apresentam legislação estadual para o acesso à informação, que regulamentam a Lei 
Federal nº 12.527. Os estados do Paraná e Santa Catarina não disponibilizam em seus 
respectivos websites as atas de audiências públicas, e em relação ao EIA/RIMA, em 
alguns casos, se encontra somente um dos dois documentos. O estado do Rio Grande 
do Sul é o pior avaliado em termos de disponibilidade de informações, uma vez que o 
único documento encontrado em seu website são os Termos de referência. 
Nenhum estado das regiões analisadas possui uma divulgação de informações sobre 
os processos de licenciamento ambiental totalmente satisfatória, indicando que é 
necessário realizar melhorias em seus sítios eletrônicos para alcançar os objetivos da 
Lei Federal nº 12.527/2011. Os dados apresentados podem ser utilizados como base 
para a realização de entrevistas com os órgãos ambientais, em busca de 
esclarecimentos sobre quais são as dificuldades enfrentadas para manter os websites 
com informações atualizadas e, a partir do conhecimento dos problemas, discutir 
maneiras e criar alternativas para a melhoria dos sistemas. Sugere-se também que os 
órgãos realizem a sistematização das informações por meio do número do processo, 
facilitando a busca por informações. 
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RESUMO 

 
A participação social ao longo do processo de licenciamento ambienta é importante para 
a garantia do controle social e a transparência do processo. O trabalho teve como 
objetivo de averiguar quais as principais dificuldades para a participação social durante 
os processos de licenciamentos ambientais sujeitos ao estudo de impacto ambiental 
(EIA) no Brasil, a partir dos conhecimentos de pesquisadores que atuam na área de 
avaliação de impactos. Neste sentido, foi enviado um questionário semiestruturado e 
elaborado na Plataforma Google Forms a 50 pesquisadores da área de avaliação de 
impactos com questões direcionadas às possibilidades e fragilidades na participação da 
sociedade ao longo de licenciamento ambiental de empreendimentos sujeitos ao Estudo 
de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental. Foram obtidas 
19 respostas, com os seguintes apontamentos: a maioria considerou que a participação 
ocorre de maneira regular no país, sendo que as dificuldades para sua efetividade são 
a falta de informação disponível a respeito da importância da participação; ausência de 
tempo para a participação; falta de meios legais que garantam a participação social em 
todas as fases do licenciamento; prazo curto para a análise dos Relatórios de Impacto 
Ambientais e sua linguagem técnica. De modo a diminuir tais problemas, considerou-se 
a elaboração de resoluções que garantam a participação da sociedade no licenciamento 
ambiental, em todas as suas fases; aprimoramento na formação dos profissionais que 
elaboram os estudos ambientais e dos analistas dos órgãos licenciadores no intuito da 
compreensão da importância da participação da sociedade e utilização de metodologias 
participativas e a educação ambiental da sociedade brasileira de modo a conhecer seus 
direitos de influência nas tomadas de decisão sobre o licenciamento de 
empreendimentos com potencial de impactos significativos.   
PALAVRAS-CHAVE: Efetividade de participação; Metodologias participativas; Gestão 
ambiental.  
 
 
 

ABSTRACT 
 

Social participation throughout the environmental licensing process is important to 
guarantee social control and process transparency. The work aimed to investigate the 
main difficulties for social participation during environmental licensing processes subject 
to the Environmental Impact Statement (EIS) in Brazil, based on the knowledge of 
researchers working in the field of impact assessment. In this sense, a semi-structured 
questionnaire elaborated on the Google Forms Platform was sent to 50 researchers in 
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the area of impact assessment, with questions aimed at the possibilities and weaknesses 
in society's participation throughout the environmental licensing with the Environmental 
Impact Study and its respective Environmental Impact Report. Nineteen responses were 
defined, with the following notes: most consider that participation occurs regularly in the 
country, and the difficulties for its effectiveness are the lack of available information 
regarding participation; lack of time for participation; lack of legal means to guarantee 
social participation in all phases of licensing; short term for the analysis of the 
Environmental Impact Report and their technical language. In order to reduce such 
problems, it were considered the preparation of resolutions that guarantee the 
participation of society in environmental licensing in all its phases; improvement in the 
training of professionals who prepare environmental studies and analysts of licensing 
bodies in order to understand the importance of society's participation and the use of 
participatory methodologies and environmental education of Brazilian society in order to 
know their rights to influence decision gaps on the licensing of activities with potential 
significant environmental impacts 
KEYWORDS: Participation effectiveness; Participatory methodologies; Environmental 
management. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Na década de 1970, vários movimentos sociais se articularam em busca de uma 
participação social mais efetiva no âmbito público, a qual faria com que a população 
tivesse um controle maior no decorrer dos processos de tomadas de decisão nas 
políticas públicas que a afetassem, de modo a lhe conferir um maior poder decisório 
(JACOBI, SOUZA, 2011). A garantia à participação se consolidou no Brasil com a 
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 1º: “Todo poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição” (BRASIL, 1988, artigo 1º, parágrafo único).  
O direito ambiental possui princípios estruturantes, em que dois são de vital importância 
para a efetividade do exercício da democracia participativa garantida 
constitucionalmente, como o princípio da informação e da participação. O princípio da 
informação visa garantir que a população tenha acesso às informações de interesse 
público referentes ao meio ambiente, como os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e 
seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), além da publicação das datas 
das audiências públicas e suas Atas, entre outros (MACHADO, 2013). O princípio da 
informação é garantido também pela Política Nacional do Meio Ambiente que, no artigo 
9, inciso 7, estabelece o “Sistema Nacional de Informação sobre o meio ambiente”, um 
instrumento para a execução dos objetivos da Lei, o qual prevê que as informações 
relativas ao meio estejam acessíveis e atualizadas para o conhecimento de toda a 
sociedade (BRASIL, 1981). Na Lei nº 10.650, de abril de 2003, se garante e reforça o 
direito à informação ambiental, onde a pessoa interessada não precisa apresentar as 
motivações que a levam a solicitar o acesso aos documentos públicos (SÁNCHEZ, 
2013). 
A participação social é o um direito assegurado aos cidadãos e as audiências públicas 
são uma das formas para se efetivar esse direito social, visto que “[...] A audiência 
pública tem por escopo um amplo debate com os atores sociais, de forma a engajá-los 
na busca de formas para a solução de problemas que aflijam esse núcleo social” 



                                                       
 

87 
 

 

(CÉSAR, 2011, p. 361). No entanto, a participação pública em matéria ambiental pode 
ocorrer em outros âmbitos além das audiências públicas, tais como em órgãos 
colegiados, como Conselhos de Meio Ambiente em âmbito da União, estados e 
municípios, em Comitês de Bacias Hidrográficas, além de consultas que se dão ao longo 
do processo de elaboração de leis, Planos ambientais e no licenciamento ambiental de 
empreendimentos sujeitos à elaboração de Estudos de Impactos Ambiental (EIA) e seu 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 
No Brasil, as audiências públicas podem ser consideradas como uma forma de 
participação que se situa entre a informação e a consulta, ou seja, apresenta um grau 
de participação baixo a intermediário. Neste modus operandi, a informação somente é 
disponibilizada após a elaboração dos estudos ambientais, por meio do RIMA, onde as 
possibilidades de inserção dos conhecimentos locais e anseios da população podem 
não ser considerados, havendo um risco maior de manipulação e um menor controle 
social no licenciamento ambiental. Outro problema que se pode ressaltar é a 
insegurança do empreendedor na realização das audiências posteriores ao EIA, pela 
possibilidade de ocorrência de debates públicos, onde a viabilidade do projeto pode ser 
por questionada, gerando conflitos e uma possível inviabilização do empreendimento 
(SÁNCHEZ, 2013). 
Outros tipos de metodologias participativas podem ser implementados ao longo do 
licenciamento ambiental. À exemplo, de acordo com Sánchez (2013), há a formação de 
grupos focais, a elaboração de pesquisas de opinião, reuniões públicas, oficinas de 
trabalho e consultas deliberativas. Nesse sentido, para que a população colabore neste 
processo, podem ser formados comitês consultivos para a construção de consensos e 
decisões participativas, além da formação de juris populares, com processos de votação 
e decisões delegadas e, ainda, a participação pode ser melhorada por meio da consulta 
ou deliberação dos órgãos ambientais colegiados (SÁNCHEZ, 2013; AGRA FILHO, 
2008). 
O presente trabalho buscou averiguar qual a visão dos pesquisadores da área de 
avaliação de impacto ambiental acerca das principais dificuldades e potencialidades 
para a participação social durante processos de licenciamento ambiental sujeitos ao 
EIA/RIMA no Brasil.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Inicialmente, foi elaborado um questionário semiestruturado, contendo perguntas acerca 
da qualidade da participação social no licenciamento ambiental no Brasil, os momentos 
em que ocorre, as metodologias utilizadas e quais as potencialidades existentes visando 
uma possível melhoria na participação social. Paralelamente, os pesquisadores que 
atuam na área de avaliação de impacto foram selecionados por meio de buscas na 
Plataforma Lattes, do CNPq, por meio de palavras-chave, como “avaliação de impacto 
ambiental”. Foi também realizada uma solicitação dos endereços eletrônicos dos 
membros da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto e, por meio dos Anais dos 
Congressos Brasileiros de Avaliação de Impactos, buscou-se os pesquisadores que 
publicaram trabalhos relacionados à participação social no licenciamento ambiental. 
Deste modo, foram identificados 50 pesquisadores, para os quais se enviou o 
questionário juntamente a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, por razões 
de ética na pesquisa.  
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 As respostas obtidas receberam um tratamento estatístico simples, em termos de 
porcentagens, sem conferir pesos diferentes a cada pergunta. Os dados analisados 
foram apresentados de forma descritiva e por meio de gráficos que auxiliassem a 
visualização das respostas. Inferências foram levantadas a respeito das principais 
dificuldades para a participação social no licenciamento ambiental, buscando-se 
comparar as respostas obtidas com informações presentes na literatura especializada. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Dos 50 questionários enviados foram obtidas 19 respostas. Ao questionar a forma como 
se encontra a participação social no país, 58% participantes a consideraram como 
regular, seguido de 42%, que a destacaram como insatisfatória, conforme apresentado 
no Gráfico 1.  
 
Gráfico 1. Situação da participação social nos processos de licenciamento ambiental 
com EIA/RIMA no Brasil. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Os respondentes destacaram a importância da participação pública ao longo do 
processo de licenciamento ambiental, sendo que a maioria considerou que os meios de 
participação no país são regulares, destacando as audiências públicas como principal 
meio social de participação. Segundo Sánchez (2013), as audiências têm o objetivo de 
fornecer informações sobre o projeto e coletar sugestões e opiniões junto ao público 
interessado, com o intuito de legitimar o processo de licenciamento. Contudo, são 
realizadas sempre ao final do processo de tomada de decisão, como destacaram alguns 
respondentes, sendo um meio de participação de baixa intensidade, pois se limita 
apenas a ouvir os participantes, sem influenciar o processo.  
Um exemplo retratado por um dos participantes se dá no contexto mineiro, que 
apresenta problemas, em que somente uma pequena porcentagem das audiências 
públicas são realizadas após a publicação do EIA/RIMA. Acerca disso, em trabalho com 
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as melhores práticas internacionais no contexto mineiro realizada por Almeida e 
Montaño (2015), há algumas dificuldades no estado, propondo-se possíveis melhoras 
para que a participação seja efetiva ao longo do processo, como mecanismos de 
envolvimento da comunidade que será afetada pelo empreendimento e aprimoramentos 
na elaboração dos meios de participação na etapa de monitoramento. 
A importância da participação da população afetada durante o processo se dá pelos 
modos de vida alterados, em que é necessário se exercer o direito de opinar sobre as 
potenciais melhorias do empreendimento, caso sua viabilidade ambiental seja 
constatada, ou até mesmo a judicialização do processo de modo a não haver a 
concessão da licença prévia, conforme comentado pelos respondentes. Isto se dá pelo 
fato de a população local deter um maior conhecimento sobre a região, podendo 
contribuir com a proposta realizada na elaboração do Termo de Referência, antes da 
elaboração do EIA. Conforme Sánchez (2013), o empreendedor possui mais ganhos 
com a participação da população, posto que o projeto pode ser melhorado, evitando 
possíveis problemas de judicialização no licenciamento ambiental. 
Contudo, para que a participação seja efetiva, conforme um dos respondentes, a 
população necessita de acesso às informações do projeto, como se pode constatar em 
Agra Filho (2011), o qual aponta que a falta de informações compromete a participação 
pública. Além da falta de informação, outros respondentes destacaram outro fator que 
prejudica a participação, como falta de interesse da população afetada, provavelmente 
pelo fato de não acreditarem que sua participação possa afetar a tomada de decisão no 
licenciamento. Neste sentido, é possível que haja pouca influência das visões e 
preocupações da população no processo de licenciamento, posto que a audiência 
pública visa à consulta, sem mecanismos de controle efetivo nas tomadas de decisão, 
como apontado por Eidsvik apud Sánchez (2013).  
Como principal problema que dificulta a utilização de metodologias participativas 
diversas nos momentos importantes para a tomada de decisão no licenciamento, os 
respondentes destacaram a posição pouco flexível dos órgãos ambientais licenciadores, 
que deveriam proporcionar mais possibilidades de participação da população afetada. 
Como apontado por Agra Filho (2011), os órgãos colegiados, como os Conselhos de 
Meio Ambiente, têm o importante papel para a solução de conflitos que possam ser 
gerados ao longo do processo de licenciamento ambiental.  
Em todas as fases do licenciamento ambiental é importante que haja meios de 
participação, sendo que, para os respondentes, a principal etapa para tal seria na fase 
de elaboração dos estudos ambientais até a tomada de decisão sobre a Licença Prévia. 
Um dos respondentes destacou que a participação social no início do processo, na 
elaboração do Termo de Referência do EIA é fundamental para mitigar problemas 
socioambientais, sendo o desenvolvimento do projeto realizado de maneira mais eficaz.  
Dentre as dificuldades que estão presentes no decorrer do licenciamento ambiental 
brasileiro há falta de informação e descrença na participação popular como um meio de 
influência sobre os empreendimentos, prejudicando-a em todo o processo. Outro fator 
destacado pelos respondentes é a que as tarefas cotidianas das pessoas podem 
interferir na participação, devido à falta de tempo hábil para tanto. Ainda há a visão de 
que os Conselhos de Meio Ambiente atuam em prol do empreendedor em detrimento 
da comunidade afetada em diversos momentos.  
Um problema considerado importante é a falta de meios legais que garantam a 
participação pública e meios de fiscalizar sua efetividade. O prazo curto para a análise 
do EIA e do RIMA é outro fator que afasta a população, além de serem documentos 
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técnicos de linguagem de difícil acesso, sendo que há dificuldades para a interpretação 
desses textos técnicos, o que é corroborado por Sánchez (2013). Apesar de existirem 
outros meios legais de participação em alguns estados e no IBAMA, como apontado por 
um dos respondentes, são engessados devido à baixa capacidade de organização do 
sistema decisório, o que remete ao apontamento de outro respondente, que ressaltou o 
fato de que a decisão dos órgãos ambientais licenciadoras é tomada de forma 
enviesada, visando a concessão da licença prévia do empreendimento, sendo a 
realização da audiência pública um rito burocrático que não influencia o processo. 
Algumas metodologias participativas foram propostas aos respondentes, que deveriam 
categorizar em qual fase do licenciamento ambiental deveriam ser realizadas. Consultas 
Públicas, Grupos Focais e Reuniões Públicas deveriam ser realizadas em todas as 
etapas, com destaque na elaboração do Termo de Referência, enquanto que as 
Audiências Públicas foram citadas na etapa de tomada de decisão sobre a Licença 
Prévia, segundo os participantes. Nos comentários, se levantou a necessidade de 
investimento em metodologias participativas, incluindo a inserção de painéis de 
especialistas para o acompanhamento do empreendimento em suas fases de 
construção e operação.  
Diante disso, foram destacadas as dificuldades quanto a aplicação das metodologias 
participativas, apontando-se a falta de legitimidade da opinião pública e de cultura 
participativa no país, que levam ao desinteresse em participar. Tal fato pode se 
relacionar à falta de conhecimento da população sobre seu papel de influência no 
licenciamento ambiental.  
Ao serem indagados sobre as medidas que poderiam aprimorar a participação social no 
licenciamento ambiental, os respondentes destacaram a garantia, em âmbito legal, das 
considerações da população durante a participação, a regulamentação dos Conselhos 
de Meio Ambiente para aprimorar a participação da sociedade civil, a criação de mais 
instâncias de participação, onde a opinião pública seja influente e a capacitação técnica 
de consultores e analistas dos órgãos ambientais em metodologias participativas e sua 
importância. Por fim, para que a população possa participar, alguns respondentes 
destacaram a criação de ferramentas de educação ambiental, estabelecendo-se 
programas ambientais específicos para a disseminação de informações, corroborados 
por Magalhães e Machado (2013). Para tais autores, a Educação Ambiental possibilita 
a participação de grupos vulneráveis ao longo dos processos de gestão pública. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Pode se concluir que a participação social se encontra de maneira regular a deficitária 
nos processos de licenciamento ambiental, de acordo com os pesquisadores da area 
de avaliação de impacto ambiental. 
Os respondentes destacaram a importância da participação ao longo do processo de 
licenciamento ambiental, com o objetivo de legitimá-lo, para que a população afetada 
possa expor suas opiniões e críticas acerca do projeto.  
Para que a participação pública seja efetiva ao longo do processo, o acesso à 
informação é de vital importância, sendo um dos problemas destacados pelos 
respondentes. Outro fator que desestimula a participação social é a insegurança quanto 
à consideração dos apontamentos realizados nas tomadas de decisão, com 
necessidade de meios legais para tal.  
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Por fim, para que haja engajamento da população, assim como a devida consideração 
da importância deste envolvimento no licenciamento ambiental, são necessárias ações 
educativas e capacitação em metodologias participativas por parte dos analistas 
ambientais.   
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RESUMO 

 
O artigo trata dos mecanismos de participação social nos processos de avaliação de 
impacto (AIA) e licenciamento ambiental (LA) no âmbito do sistema ambiental do estado 
de São Paulo e das obras de aproveitamento de recursos hídricos para a 
Macrometrópole paulista (MMP). O caso estudado é a transposição do Rio Itapanhaú, 
obra proposta pelo governo como parte das soluções para a crise de abastecimento 
hídrico, que afetou a região entre 2014 e 2015. A decisão pela realização da obra e o 
respectivo processo de LA mobilizaram o surgimento do Movimento Popular Salve o Rio 
Itapanhaú. Os integrantes do movimento participaram das audiências públicas e 
reuniões do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), posicionando-se contra 
o empreendimento, além de organizarem ações insurgentes e manifestações. As ações 
do movimento, entretanto, não impediram a continuidade do processo e a obra foi 
iniciada. O artigo é uma coprodução entre pesquisadores e líderes do movimento e 
metodologia se dá em duas etapas: a primeira delas a análise sistemática do conteúdo 
de atas oficiais e a segunda baseada no livre relato de integrantes do movimento, a 
partir de sua própria perspectiva. Os resultados obtidos revelam conflitos: observou-se 
que, embora os mecanismos de participação previstos legalmente tenham sido 
respeitados, a percepção do movimento é a de que suas colocações não foram ouvidas 
e os argumentos reportados aos órgãos oficiais não foram considerados. Além disso, 
os conteúdos trazidos pela participação popular extrapolam os impactos da obra 
licenciada e questionam os processos de tomada de decisão em si, bem como o modelo 
de gestão hídrica paulista, pautado na garantia da segurança do abastecimento da 
porção mais concentrada da MMP, por meio de obras de infraestrutura que geram 
impactos socioambientais nas bordas. Verifica-se, assim, que as instâncias formais de 
participação, tanto no âmbito da AIA, como da gestão hídrica, se mostram, no caso 
estudado, insuficientes e ineficientes frente à expectativa popular. Espera-se que os 
resultados possam contribuir para futuras pesquisas e apontar possibilidades em 
direção a processos mais democráticos e inclusivos. 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Impacto Ambiental, Participação, Rio Itapanhaú 

 
 

ABSTRACT 
 

This paper discuss mechanisms of social participation in environmental impact 
assessment (EIA) and environmental permitting (EP) under São Paulo state 
environmental system and water resources developments for Macrometropolis (MMP). 
We studied the Itapanhaú River transposition, a governmental enterprise proposed as 
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part of the solutions to the water supply crisis, which affected the region between 2014 
and 2015 years. The decision to carry out the construction and its respective EP have 
assembled the Itapanhaú River Popular Movement. These members participated in 
public hearings and meetings of the State Council for the Environment, taking a stand 
against the construction, in addition to organizing insurgent actions. However, the 
movement’s actions did not blocked the process and the construction was started. This 
paper is a co-production between researchers and movement leaders and the 
methodology takes place in two stages: the first is a systematic analysis of official acts 
contents and the second is based on the movement member’s free report, from their own 
perspective. The results reveal conflicts: we observed that, although the respect of 
participation mechanisms provided by law, the movement actor’s perception is that their 
statements were not heard and their arguments reported to official bodies were not 
considered. In addition, issues brought about by popular participation goes beyond the 
impacts and question the decision-making processes and the water management model 
that seeks to ensure safety in the center of the metropolis through infrastructure 
developments that generate social and environmental impacts on the edges of the MMP. 
We verified, therefore, that the formal instances of participation, both in the scope of the 
EIA, as in the water management, are insufficient and inefficient in face of popular 
expectations. We expect the results can contribute to future research and point out 
possibilities towards more democratic and inclusive processes. 
KEYWORDS: Environmental Impact Assessment, Participation, Itapanhaú River 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A participação social no processo de avaliação de impacto ambiental (AIA) tem sido 
discutida com relevância pela literatura (GLUCKER, 2013). Sob diferentes abordagens, 
busca-se compreender sua relação com a efetividade da AIA (SHEPHERD, BOWLER, 
1997; DEVLIN, YAP, 2008) e a incorporação ao instrumento dos conceitos de justiça 
ambiental e sustentabilidade (YAKUBU, 2018). Em alguns casos, além da participação 
formal, nos fóruns processualmente previstos, é expressiva a mobilização espontânea 
da sociedade civil para interferência nos processos de AIA e LA, constituindo espaços 
de participação informais (DEVLIN, YAP, 2008; GLUCKER, 2013). 
No Brasil, a participação formal nos processos de AIA ocorre principalmente por meio 
de consulta pública direta (audiências públicas) e por representação da sociedade civil 
nos conselhos de meio ambiente. Apesar de haver respaldo legal para que as 
audiências públicas sejam convocadas a qualquer momento do processo de AIA e 
licenciamento ambiental (LA) (DUARTE, FERREIRA, SÁNCHEZ, 2016), é comum que 
ocorram na etapa de análise sobre a viabilidade ambiental do empreendimento, 
previamente à emissão da Licença Prévia (LP). Alguns autores apontam que a consulta 
pública se dá num momento tardio do processo de tomada de decisão e questionam a 
viabilidade para que as demandas trazidas sejam consideradas, com a análise já 
avançada (SOUZA, JACOBI, 2011; DUARTE, FERREIRA, SÁNCHEZ, 2016, HANNA et 
al 2016; XAVIER et al 2019; LOOMIS, OLIVEIRA, DZIEDZIC, 2021). 
Neste trabalho, é discutida a participação pública no processo de LA das obras de 
transposição do Rio Itapanhaú, conduzido pela Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo (CETESB). O empreendimento é de iniciativa da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e faz parte do conjunto de ações 
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alavancadas, em caráter emergencial, para enfrentamento da crise hídrica de 2014-
2015 (SABESP, 2015). Nesse período, o sistema existente não foi capaz de resistir a 
secas atípicas e o abastecimento de água na Macrometrópole Paulista (MMP) e, 
especialmente, na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foi comprometido 
(JACOBI et al 2015; JACOBI, CIBIM, LEÃO, 2015). 
O Rio Itapanhaú é formado pelo encontro dos rios Guacá e Sertãozinho, na vertente 
marítima da Serra do Mar, cruzando a Mata Atlântica por entre unidades de conservação 
até desaguar no Oceano Atlântico, com a maior parte de sua extensão no município de 
Bertioga. O projeto de captação e transferência de parte do seu potencial hídrico para o 
planalto da RMSP motivou o surgimento do “Movimento Popular Salve o Rio Itapanhaú” 
que, ao longo do processo de licenciamento da obra, teve presença significativa tanto 
nos espaços de participação institucionais, como também em espaços informais, 
realizando protestos e ações de mobilização a fim de dar visibilidade aos impactos 
socioambientais e econômicos da transposição e ao seu entendimento de que nem 
todos esses impactos estão devidamente avaliados nos relatórios técnicos dos órgãos 
estaduais.  
Este trabalho tem como objetivo discutir sobre a participação pública na AIA e LA das 
obras de transposição do Rio Itapanhaú, compreendendo as demandas que se revelam 
ao longo do processo e suas relações com o contexto de concepção da obra. O artigo 
é uma coprodução entre pesquisadores e líderes do movimento e parte da premissa de 
que o diálogo entre a vivência do movimento social e o conhecimento científico pode 
ampliar os saberes e fortalecer novas perspectivas para o tema tratado. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Foi utilizada uma abordagem qualitativa de análise e a metodologia proposta em duas 
etapas. A primeira delas, a pesquisa documental, que deu origem à análise dos registros 
das audiências e reuniões ocorridas no processo formal do LA1. A segunda, a coleta de 
informações a partir do livre relato dos líderes do movimento, que participam 
diretamente na construção do artigo. A tabela abaixo sistematiza as etapas, 
identificando seus objetivos e fontes de dados.  
 

Etapa Fonte de dados Objetivo 

Pesquisa 
documental 

Ata de audiência pública e 
reuniões do CONSEMA 

Identificar as demandas da sociedade civil nos 
registros oficiais do processo de LA 

Livre relato Vivência e atuação dos 
líderes do movimento 

Compreender a constituição, organização e atuação 
do Movimento a partir das etapas do LA  

 
1Foram analisados os seguintes documentos: ata das audiências públicas no âmbito do processo de LA nº 
166/15, realizadas em: 08/12/15 em Biritiba-Mirim, cópia arquivada pelo Movimento Salve o Rio Itapanhaú 
e 09/12/15 em Bertioga, disponível em <https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/consema 
/audiencias-publicas-por-ano/#2015>; ata da 344ª Reunião Ordinária do Plenário do CONSEMA, em 
27/07/16 e ata da 381ª Reunião Ordinária do Plenário do CONSEMA, em 31/10/19, disponíveis em < 
https://www.infraestrutura meioambiente.sp.gov.br/consema/atas-de-reunioes/>. 
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Para análise das atas foi utilizado o método de análise de conteúdo, conforme descrito 
por BARDIN (1977), aplicado com o auxílio do software MAXQDA®2. Os códigos 
utilizados emergiram do processo e foram atribuídos de acordo com a(s) ideia(s) 
central(s) de cada uma das falas registradas para os representantes da sociedade civil.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O “Movimento Popular Salve o Rio Itapanhaú” surgiu da mobilização de educadores e 
ativistas de Bertioga, a partir de anúncios oficiais sobre o início do LA das obras de 
transposição. O coletivo de ativistas já havia se reunido no âmbito das discussões sobre 
alterações no Plano Diretor do município, no movimento conhecido como “Bertioga para 
todos”. As discussões sobre a transposição do Itapanhaú, de início, buscaram os 
espaços institucionalizados de participação e, a partir de então, a mobilização foi 
crescente, à medida que a população local percebeu que recebia pouco retorno de suas 
reinvindicações.  
Foram realizadas duas audiências públicas no âmbito do LA. Na audiência pública 
realizada em Biritiba-Mirim (AP1), foi registrada a fala de um único participante da 
sociedade civil e na audiência pública realizada em Bertioga (AP2) foram registradas 
falas de 16 participantes da sociedade civil. Nas reuniões do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (CONSEMA) integrantes do Movimento se manifestaram em duas ocasiões: 
na reunião prévia à emissão da LP, em que foi apresentado o parecer técnico da 
CETESB, favorável à aprovação do empreendimento (C1), e em reunião ordinária após 
a decisão sobre a emissão da LI em etapas (C2). A tabela abaixo sintetiza os conteúdos 
trazidos pela população e representantes da sociedade civil nas audiências e reuniões 
do CONSEMA e a quantidade de vezes em que foram citados. 
 
Tabela 1: Síntese das falas da população e representantes da sociedade civil. 
Elaboração própria (continua) 

Conteúdo das falas AP1 AP2 C1 C2 

crítica à gestão da SABESP  11 1  
questiona disponibilidade hídrica / ‘ceder’ água para a RMSP 1 4 1  
preocupação com impacto às Ucs  3 1  
solicita mais audiências públicas  3 1  
estudos são insuficientes  2 2  
falta de transparência  1 1  
população não participou da elaboração do estudo  1   
preocupação com a pressão política sobre os ritos de LA  1   
preocupação com os impactos ao ecossistema estuarino  1 1  
refere outras obras causadoras de impacto na região  1   
reinvindicação de contrapartida para o município afetado  1   
ritos estão sendo atropelados  1 1 1 
solicita prazo para protocolar documentos  1   

 
2 A aplicação do método de análise de conteúdo e a respectiva codificação das informações fazem parte 
das atividades de pesquisa de doutorado em andamento. 
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Tabela 1: Síntese das falas da população e representantes da sociedade civil. 
Elaboração própria (continuação) 

Conteúdo das falas AP1 AP2 C1 C2 

a população de Bertioga é contra o projeto   2  
acusa conflito de interesses   2  
entendem ser impossível a emissão de outorga   1  
recomendação do MP para mais audiências públicas   1  
questiona sobre como será feita a fiscalização da obra 1    
questiona o "faseamento" da licença    1 
acusa não ter havido rigor nas condicionantes da LP    1 

 
As demandas registradas nas atas analisadas demonstram que os espaços 
institucionalizados para consulta pública e participação social no processo de LA foram 
considerados insuficientes pelos interessados, que solicitaram a realização de mais 
audiências. A população demonstrou preocupação com diversos aspectos ambientais 
impactados e com as consequências do empreendimento para o abastecimento hídrico 
da região afetada e não se sentiu confortável com as informações recebidas, apontando 
insuficiência nos estudos ambientais disponibilizados. Em que pesem as preocupações 
sobre os impactos da obra, cabe ressaltar também que a maior parte das falas 
registradas se referem a demandas que extrapolam os impactos diretos do 
empreendimento e estão relacionadas à gestão hídrica, no geral. A população que 
participou das reuniões demonstrou descontentamento com a atuação da SABESP, 
com o modelo de abastecimento da MMP e desconforto em “ceder água” para o planalto. 
Diante da sensação de que a população local não estaria sendo ouvida, o Movimento 
buscou apoio em órgãos de fiscalização, especialmente junto ao Ministério Público 
(MP). Em abril de 2017, foi instaurada uma ação judicial que resultou no cancelamento 
do LA o que, contudo, não se sustentou por muito tempo, pois a decisão favorável em 
primeira instância foi revogada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.   
Desde esse momento até o início de 2018, integrantes do Movimento se reuniram, 
produziram materiais e realizaram manifestações populares contrárias à obra. Em 
janeiro de 2018, diante da veiculação da notícia da autorização para início da obra pelo 
governador, as manifestações contrárias intensificaram-se e o movimento se constituiu 
com o nome de “Movimento Popular Salve o Rio Itapanhaú”. A partir de então, foram 
realizadas diversas manifestações, incluindo ato por terra e água sobre e sob a ponte 
do Rio Itapanhaú, bloqueando a rodovia Rio-Santos e com o rio tomado por 
embarcações. Seguiram-se reuniões, rodas de conversa em escolas, participação em 
festivais culturais e outras manifestações populares, que chegaram a atingir um público 
estimado de 2.000 pessoas. Além disso, os integrantes do movimento chegaram a se 
reunir com o então secretário interino de meio ambiente e participar de audiências 
convocadas pelo Legislativo. 
Nas audiências ocorridas fora do âmbito da AIA e LA a população bertioguense se 
posicionou novamente contra o empreendimento. Uma delas foi realizada em Bertioga, 
com cerca de 500 moradores presentes, além de autoridades municipais e estaduais, 
sem que SABESP e CETESB tenham comparecido. Em seguida, foram realizadas 
assembleias convocadas pelo Legislativo: na Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (ALESP), com uma centena de manifestantes e autoridades municipais, 
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estaduais, além de representantes do MP, da SABESP, da CETESB e da consultoria 
responsável pela elaboração do estudo ambiental. E, finalmente, uma audiência no 
Congresso Nacional, com a presença de duas lideranças do Movimento, em que a 
SABESP e CETESB também não estiveram presentes. 
Apesar da mobilização, dos questionamentos e do posicionamento popular, o processo 
de LA caminhou para aprovação. Foram emitidas a LP e Licenças de Instalação (LI), 
em fases, e a obra foi iniciada. A aprovação do empreendimento, na visão do 
movimento, denuncia assimetria de poder entre as partes interessadas no processo de 
tomada de decisão e indica a necessidade de repensar a real finalidade dos espaços de 
participação. O movimento argumenta que o cumprimento da etapa de consulta pública 
no LA, ocorre por obrigação legal e tão somente com o intuito de legitimar decisões já 
tomadas em outras esferas.  
Durante todo o processo de ação e mobilização, o movimento trouxe à tona, além da 
questão da participação na AIA e LA, a discussão sobre o modelo de gestão de recursos 
hídricos e abastecimento, defendendo a busca por soluções sustentáveis e 
democráticas. O surgimento, na audiência pública e nas ações de mobilização, de 
demandas que extrapolam os impactos do empreendimento demonstram a insatisfação 
popular com a lógica hegemônica na tratativa dos recursos naturais, especialmente dos 
recursos hídricos. Além disso, demonstram, tanto no âmbito da AIA como da gestão 
hídrica, a ineficiência ou insuficiência dos espaços formais de participação, frente à 
expectativa da sociedade civil.  
Os impactos ambientais da obra em andamento continuam a preocupar o movimento, 
bem como a pauta pela gestão democrática dos recursos hídricos. No contexto de 
isolamento imposto pela pandemia de Covid19, foram realizadas ações simbólicas na 
ponte do Rio Itapanhaú e na região do mangue, além de eventos virtuais, incluindo uma 
websérie composta por 15 encontros com especialistas em diversas áreas relacionadas 
aos prováveis impactos do projeto. Ainda assim, o contexto atual impossibilitou uma 
reação ao início das obras com participação massiva e tornou evidente a centralidade 
de uma mobilização popular que transcenda a dimensão virtual. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A experiência da constituição e atuação do “Movimento Salve o Rio Itapanhaú”, no 
decorrer do processo de AIA e LA da transposição, exemplifica críticas que têm sido 
trazidas pela literatura sobre a participação social nos processos de AIA. As 
reivindicações, no caso estudado, denunciam a insuficiência dos espaços formais de 
participação, que se mostram pouco efetivos e atrasados em relação à tomada de 
decisão sobre a concepção e a viabilidade ambiental do empreendimento. 
Novas agendas apontam para a necessidade de reconhecer as expectativas de 
participação da sociedade civil e desenhar processos deliberativos e realmente 
inclusivos, tanto no âmbito da AIA como da gestão hídrica. Enquanto isso não ocorre, 
ações insurgentes se mostram como caminho alternativo de participação informal. O 
contexto atual da pandemia de Covid19, no entanto, impacta duramente as 
possibilidades de mobilização e restringe ainda mais os espaços de reivindicação e 
participação popular. 
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RESUMO 

 
Projetos de infraestrutura, muitas vezes, impõem modificações no modo de vida da 
população e, se não forem bem gerenciados, podem resultar em conflitos. Diante dessa 
situação, surge a Licença Social para Operar (LSO), que, de maneira geral, trata-se do 
nível de aceitabilidade de uma comunidade frente a instalação e operação de um 
empreendimento. Apesar do vocábulo “licença”, a LSO se materializa em um acordo 
informal entre as partes, que não exige documentos autorizativos e pode ser removida 
em função do nível de aceitação da comunidade com relação ao empreendimento. O 
termo tem origem no setor da mineração, porém a literatura recomenda sua expansão 
para todos os tipos de empreendimentos. Partindo dessa premissa, este trabalho 
assume como objetivo discorrer sobre a aplicabilidade da LSO em Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs). Para isso, foi realizada uma revisão narrativa da literatura a 
respeito dos principais conceitos de LSO, desafios enfrentados para sua expansão e 
apontamentos para a aplicação desta ferramenta em empreendimentos do tipo PCH. As 
plataformas de busca utilizadas foram Google Scholar, Scopus e Scielo, e os materiais 
selecionados envolvem artigos, relatórios e legislações. Como principal resultado, foi 
constatada aplicabilidade da LSO em PCHs, já que esse tipo de empreendimento gera 
impactos sobre o território e sobre a comunidade. No entanto, são levantadas ressalvas 
associadas à necessidade de ressignificação e adequação do conceito à tipologia do 
empreendimento, uma vez que o termo possui origem em um campo de projetos distinto. 
O panorama apresentado pode contribuir para a orientação das populações sobre seus 
direitos e garantir maiores parcelas de benefícios para todos os envolvidos nos 
processos: o empreendedor, ao garantir acesso seguro aos recursos naturais, e a 
comunidade, ao se sentir relevante na tomada de decisão. Sugere-se, ainda, a 
institucionalização de políticas públicas que definam requisitos, procedimentos e 
caminhos possíveis para a aquisição da LSO por empreendedores socialmente 
responsáveis, já que a compreensão de uma licença informal é difícil de ser visualizada 
e operacionalizada. 
PALAVRAS-CHAVE: Comunidades; Impactos socioambientais; Licença informal. 
 

 
ABSTRACT 

 
Infrastructure projects often change the population's way of life and can result in conflicts 
if not well managed. Faced with that situation, the Social License to Operate (SLO) 
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arises. Essentially, it is the community acceptability level faced up an enterprise 
installation and operation. Despite the word "license", the SLO materializes in an informal 
agreement between the parties. It does not require authorization documents and can be 
removed depending on the level of acceptance of the community regarding the project. 
The term has its origins in the mining sector, but the literature recommends expansion 
to all types of ventures. Therefore, this paper aims to discuss the applicability of SLO in 
Small Hydroelectric Power Plants (SHP). For this, we used a narrative review of the 
literature regarding the main concepts of SLO, challenges faced for its expansion, and 
notes for the application of this tool in SHP-type enterprises. The search platforms used 
were Google Scholar, Scopus, and Scielo, and the selected materials involve articles, 
reports, and legislation. As a main result, it was found applicability of SLO in SHPs, since 
this type of undertaking generates impacts on the territory and the community. However, 
we point to the need to re-signify and adapt the concept to the kind of enterprise since 
the term has origins in a different project field. The panorama presented can contribute 
orienting populations about their rights and ensuring huge benefits portions for everyone 
involved in the processes: the entrepreneur, guaranteeing safe access to natural 
resources, and the community, by feeling relevant in decision-making. We also suggest 
public policy institutionalization to SLO, defining requirements, procedures, and possible 
paths for the acquisition by socially responsible entrepreneurs, since it's difficult to 
understand how an informal license is visualized and operationalized. 
KEYWORDS: Communities; Social and environmental impacts; Informal license. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Apesar de se acreditar que Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) possuam impactos 
insignificantes quando comparadas às grandes Usinas Hidrelétricas (UHEs), esse fato 
não é necessariamente verídico. Uma PCH, à medida que exige a construção de uma 
barragem, provoca interferências nos modos de vida da população afetada, que pode 
gerar conflitos entre comunidade e empreendedor (PRADO, 2013). Esse contexto abre 
espaço para discussões sobre Licença Social para Operar (LSO): sucintamente, trata-
se do nível de aceitação que uma determinada comunidade atribui à instalação e 
operação de um empreendimento (NELSEN; SCOBLE, 2015). Embora os 
desenvolvimentos teóricos sobre LSO se concentrem no campo da mineração, onde 
teve origem, este conceito encontra aplicabilidade em empreendimentos do tipo PCH, 
uma vez que pode garantir maior envolvimento entre as partes para uma gestão 
socioambiental justa do território (PRNO; SLOCOMBE, 2012). 
Frente ao descrito, este artigo assume como objetivo discorrer sobre a aplicabilidade da 
LSO em empreendimentos do tipo PCH, abordando a expansão do conceito para além 
do campo da mineração e os principais desafios enfrentados neste processo.  
 
 
METODOLOGIA 
 
O método adotado é a revisão narrativa da literatura a respeito dos principais conceitos 
de LSO, desafios enfrentados para sua expansão e apontamentos para a aplicação 
desta ferramenta em empreendimentos do tipo PCH. As bases de busca utilizadas para 
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esta revisão foram Google Scholar, Scopus e Scielo, e os materiais selecionados e 
analisados envolvem artigos, relatórios e legislações.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para Thomson e Boutilier (2011), a LSO diz respeito à aceitabilidade de uma 
comunidade frente a operação de um empreendimento. Essa licença é obtida quando o 
empreendimento possui ampla e contínua aprovação da sociedade para conduzir suas 
atividades. Diferentemente das licenças ambientais, a LSO é uma prática informal, que 
não exige documentos ou requisitos autorizativos, tratando-se de um mecanismo 
complementar às licenças legais e está atrelada à permissão popular dada a um 
empreendimento para que este realize suas atividades (NIELSEN, 2013). Prno e 
Slocombe (2012) definem a LSO como o nível de aceitação que um empreendimento 
obtém do governo, das comunidades atingidas e da sociedade em geral. Ela envolve a 
aprovação inicial e aceitação contínua de um empreendimento extrativista ou de uma 
atividade industrial pelas comunidades locais e pelas partes interessadas (PARSONS; 
MOFFAT, 2014). O nível de aceitação está ligado às crenças e valores dos envolvidos 
e se sustenta na confiabilidade, credibilidade e parcerias estabelecidas na relação entre 
empreendedor e comunidade. Assim, a LSO representa a soma de expectativas entre 
uma organização e os grupos sociais associados a uma determinada atividade 
(MORRISON, 2014). 
Ainda que o tema seja debatido em maior amplitude no campo da mineração, a literatura 
traz casos em que a LSO é adotada em outros setores, uma vez que as demandas 
sociais têm se aproximado cada vez mais dos desafios de gestão e tecnologia 
(BOUTILIER, 2017; MORRISON, 2014; PRNO; SLOCOMBE, 2012). Ferreira e Araújo 
(2017) verificaram níveis de LSO na indústria petroleira, em que os discursos 
apresentados pelas empresas estão associados à dependência da comunidade em 
relação ao empreendimento, mitigação de impactos, incentivos ao comércio local, 
contratação de mão-de-obra, diálogo e a busca pela sustentabilidade. No caso da 
aquicultura, Mather e Fanning (2019) demonstram a necessidade de adaptações no 
modelo tradicional de LSO, uma vez que o referido setor possui dinâmicas específicas. 
Em empreendimentos hidrelétricos, Jijelava e Vanclay (2018) assumem a necessidade 
de projetos orientados por princípios de legitimidade, credibilidade e confiança aplicados 
a cada fase do projeto e em todas as atividades que envolvem a comunidade.  
Ainda que prevista pela literatura, a expansão da LSO para setores externos à 
mineração possui seus desafios. Boutilier (2014) afirma que é preciso cuidado na 
adoção da LSO por setores empresariais distintos, uma vez que a difusão do termo pode 
implicar na obstrução do valor ético agregado à licença, tornando-a vazia ou 
incompreensível. Além disso, o conceito de uma licença informal esbarra em 
dificuldades em países orientados por princípios do direito civil. Em algumas regiões da 
América Latina, por exemplo, apenas licenças formais são aceitas mediante a 
concessão de uma autoridade (THOMSON; BOUTILIER, 2011).  
Mesmo no setor minerário, a LSO, como apresentada na literatura, mostra-se distante 
da forma como é praticada (OWEN, 2016). Portanto, Slack (2008) propõe a reinvenção 
do conceito de LSO, de modo a desfazer sua imagem vagamente definida, para criar 
um mecanismo efetivo, capaz de garantir relacionamentos produtivos e igualitários entre 
empresas e comunidades. 
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Embora existam desafios, a expansão da LSO, enquanto conceito e prática, consolida-
se no campo da gestão social, especialmente ao reformular estruturas regulatórias entre 
empresas e comunidades e preencher lacunas presentes nas legislações e na 
governança praticada pelas indústrias (MERCER-MAPSTONE et al., 2017; ZHANG et 
al., 2015). 
 
A Licença Social para Operar em Pequenas Centrais Hidrelétricas 
 

Em comparação aos projetos de UHEs, os impactos de PCHs se instauram em menor 
escala, o que não significa que são menos importantes ou que dispensam 
monitoramento e estudos adequados (BORGES; MEIRA, 2017). Logo, é necessário que 
empresas do setor de energias renováveis reconheçam os impactos socioambientais 
gerados pelo empreendimento e assumam a necessidade de uma LSO para orientar os 
negócios e o relacionamento entre as partes. A seguir, discutem-se alguns elementos 
de PCHs que se associam à aplicabilidade da LSO. 
Considerando a aplicação da LSO em uma PCH, o que é distinto dos modelos 
predominantes na literatura, faz-se pertinente a leitura dos impactos provocados por 
esses empreendimentos. Enquanto a indústria da mineração gera impactos constantes 
sobre o território, desde sua instalação até o desligamento, uma PCH concebe seus 
impactos mais significativos, tanto positivos quanto negativos, nas etapas precedentes 
à operação (BATISTA et al., 2012). Logo, poder-se-ia estabelecer uma associação de 
que a LSO deveria ser conduzida apenas no período da instalação, que é o momento 
em que a população é diretamente afetada pelo empreendimento, o que não é o 
recomendado. O atendimento da população apenas nas etapas iniciais não garante a 
concessão e, principalmente, a manutenção de uma LSO em níveis elevados, uma vez 
que esta ferramenta prevê um relacionamento contínuo e preocupação, por parte do 
empreendedor, com as comunidades e com o território, desde as fases de projeto até o 
encerramento das atividades (THOMSON; BOUTILIER, 2011).   
Tendo em mente que a sustentabilidade é uma preocupação dominante entre as 
comunidades, a manutenção de um ambiente equilibrado torna-se um fator 
preponderante para a aquisição da LSO (PRNO, 2013). Em PCHs que envolvem o 
represamento de recursos hídricos, comumente, o lago é afetado por um processo de 
eutrofização, caso os impactos não sejam devidamente gerenciados (AGOSTINHO; 
GOMES; JÚLIO JÚNIOR, 2018; PINHEIRO; MARQUES; LOLIS, 2019). Portanto, cabe 
ao empreendedor promover melhorias contínuas nas condições ambientais locais para 
garantir maiores níveis de LSO (JIJELAVA; VANCLAY, 2014).  
A LSO também pode atuar na orientação do reassentamento populacional exigido por 
alguns projetos de PCH. Se os impactos positivos destacados por uma LSO firme e 
duradoura forem visualizados pela comunidade atingida e maximizados pela empresa, 
o reassentamento será conduzido sem conflitos (BRITO et al., 2017). Para isso, Jijelava 
e Vanclay (2018) apontam a importância de todas as atividades presentes ao longo 
desse processo sejam orientadas pelos elementos que sustentam a estrutura da LSO: 
legitimidade, credibilidade e confiança. 
No que tange à operação de uma PCH, atualmente, tecnologias modernas permitem o 
controle de maneira remota. As equipes que atuam presencialmente são reduzidas e 
estritamente técnicas, responsáveis pela manutenção da casa de máquinas (SCALON, 
2017). Entretanto, este é um fator que pode influenciar no relacionamento entre as 
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partes e, consequentemente, afetar os níveis de LSO associados ao empreendimento. 
Mesmo que os mecanismos de telecomunicações permitam um contato entre empresa 
e comunidade, a distância impede que o empreendedor tome conhecimento de 
determinados aspectos que são verificados somente a partir da vivência local 
(MERLEAU-PONTY; MOURA, 1999). 
Há de se considerar, ainda, a necessidade de divulgação do conceito de LSO entre os 
envolvidos com uma PCH, tanto a equipe técnica quanto a comunidade atingida. Por se 
tratar de uma nova utilização da ferramenta, muitos podem não possuir conhecimento 
a respeito dos direitos e responsabilidades estabelecidos pela LSO. Nessa situação, a 
ausência de um plano de comunicação efetivo e a ineficácia na divulgação de 
informações podem remover a comunidade de seu papel de protagonista, 
descaracterizando a proposta inicial da LSO.  
Dentre os mecanismos que podem auxiliar na aquisição de elevados níveis de LSO em 
empreendimentos do tipo PCH, Que, Awuah-Offei e Samaranayake (2015) 
recomendam a utilização de eixos temáticos para a avaliação e monitoramento dos 
resultados obtidos, sendo eles: social, econômico, ambiental e governança. O conteúdo 
de cada um desses eixos temáticos não é definitivo, estando sujeito a modificações 
conforme as particularidades do empreendimento. Ainda, pesquisas e questionários 
acerca das expectativas dos atores envolvidos são recomendados por Franco, Sampaio 
e Almeida (2019) para a contextualização do local e classificação do nível de LSO. As 
técnicas mencionadas facilitam a compreensão das relações estabelecidas entre os 
grupos e permitem o desenvolvimento de modelos adequados e centrados nos 
elementos de destaque da situação. 
 

CONCLUSÃO 
 
Ao gerar impactos sobre o território e sobre os modos de vida da comunidade, PCHs 
devem assumir sua responsabilidade sobre a gestão local e demonstrar interesse em 
um relacionamento próximo e verdadeiro com os atingidos, para evitar problemáticas 
em torno de sua reputação e conflitos com a sociedade. Neste contexto, a LSO 
apresenta-se como um mecanismo aplicável a uma PCH, permitindo o gerenciamento 
de riscos e integração entre as partes envolvidas.  
Ainda que a literatura aponte obstáculos no processo de expansão da LSO, se os 
devidos ajustes forem realizados, ela pode contribuir para melhorias no relacionamento 
entre comunidade e empreendimento e garantir maiores parcelas de benefícios para 
ambas as partes: ao empreendedor, ao manter seu acesso aos recursos naturais, e à 
comunidade, ao se sentir relevante na tomada de decisão sobre o território. 
De maneira geral, a aplicação da LSO em um empreendimento do tipo PCH requer 
novas leituras e adaptações ao modelo tradicional presente na literatura. Para auxiliar 
na formalização da LSO e garantir cada vez mais direitos às populações atingidas, 
recomenda-se sua institucionalização como política pública. Tal fato pode delimitar o 
conceito e promulgar diretrizes para empreendedores que buscam um relacionamento 
socialmente responsável com a comunidade.  
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RESUMO 

 
O envolvimento da sociedade dentro dos processos decisórios referentes à Avaliação 
de Impacto Ambiental (AIA) visa fortalecer a democracia deliberativa e a cultura cívica. 
Neste sentido, as audiências públicas são indicadas pela legislação brasileira como 
principal mecanismo de participação pública (porém, não único); permitindo que os 
membros da sociedade sejam informados sobre os impactos do projeto e manifestem-
se diante das autoridades, para que desta forma suas colocações possam influenciar o 
processo decisório. Contudo, processos de participação podem ser conduzidos com a 
finalidade de manipular a opinião pública, acarretando em uma participação simbólica 
da sociedade e suprimindo-lhes a sua representatividade. Amparando-se 
metodologicamente em uma revisão bibliográfica e documental, baseada na análise de 
42 atas de audiências públicas e seus respectivos RIMAs, este trabalho objetivou trazer 
uma reflexão sobre a participação pública através das audiências no processo de 
licenciamento ambiental do setor de mineração no Estado de São Paulo. Pertencentes 
a empreendimentos distintos e datadas entre os anos de 1995 e 2019, com intervalo de 
confiança de 90% dos registros disponíveis no site do Consema e com uma margem de 
erro de 5%, as atas analisadas são registros sucintos das audiências públicas. Após a 
análise desses registros, foi verificado que das 42 atas analisadas, em 47,62% não há 
qualquer menção sobre a participação ou não houve inscrição para fala de pessoas 
físicas. Entretanto, duas atas registraram a manifestação de 12 e 16 pessoas não 
vinculadas a nenhum órgão público ou entidade civil; número superior quando 
comparado à média das audiências analisadas, de 2,35 pessoas. Ainda, conforme 
consta nos registros, foram poucas as audiências em que foram levantados dúvidas e 
questionamentos sobre a viabilidade do projeto e seus impactos, ao passo que os temas 
frequentemente comentados variaram entre “geração de emprego” e agradecimentos 
às “benfeitorias realizadas para a comunidade local pelo empreendedor”. Vale ressaltar 
que em muitos registros não há maiores detalhes sobre a deliberação do conteúdo do 
RIMA ao longo das audiências, inviabilizando qualquer análise sobre a efetividade 
destas seguindo as recomendações do CONAMA. Ainda, foram registradas 
reclamações por parte da população devido a falhas na divulgação da ocorrência das 
audiências públicas. Neste sentido, apesar de existir um espaço institucionalizado de 
participação pública dentro dos processos de avaliação de impacto, como as audiências 
públicas, não há mecanismos que garantam a real inserção das considerações e 
posicionamentos dos indivíduos - principalmente, membros das comunidades locais - 
no processo de tomada de decisão. 
PALAVRAS-CHAVE: audiência pública; Avaliação de Impacto Ambiental; 
licenciamento ambiental. 
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ABSTRACT 
 

The involvement of society within the decision-making processes regarding 
Environmental Impact Assessment (EIA) aims to strengthen deliberative democracy and 
civic culture. In this sense, public hearings are indicated by Brazilian legislation as the 
main mechanism of public participation (but not the only one), allowing members of 
society to be informed about the impacts of the project and to manifest themselves before 
the authorities, so that their placements can be considered throughout the decision-
making process. However, participation processes can be conducted with the purpose 
of manipulating public opinion, resulting in a symbolic participation of society and 
suppressing their representativeness. Thus, this paper aims to discuss public 
participation in public hearings related to the environmental licensing process of the 
mining sector in the State of São Paulo. This study was methodologically supported by 
both a bibliographic review and a documentary analysis, which was based on the 
analysis of 42 minutes of public hearings and their respective Environmental Impact 
Assessment Report (EIA Report). The minutes that were analyzed belong to distinct 
enterprises and are dated between the years 1995 and 2019, with a confidence interval 
of 90% of the records available on Consema's website and with a margin of error of 5%. 
The minutes analyzed are succinct records of the public hearings. After the analysis of 
these records, it was verified among the 42 analyzed minutes, that in 47.62% there is no 
mention of participation or no registration for speech by individuals. However, two 
minutes had registered the manifestation of 12 and 16 people not linked to any public 
agency or civil entity; a higher number when compared to the average of the hearings 
analyzed, of 2.35 people.  Also, as it was shown in the records, there were few hearings 
in which doubts and questions were raised about the viability of the project and its 
impacts, while the themes frequently commented on ranged from "job creation" to thanks 
to the "improvements made to the local community by the entrepreneur". In many records 
there are no details about the deliberation of the EIA Reports content by the public 
present at the public hearings, making impossible any analysis of the effectiveness of 
the participation and recommendations of CONAMA. Furthermore, there were 
complaints from the population due to failures in the disclosure of the occurrence of 
public hearings. In this sense, despite the existence of an institutionalized space for 
public participation within the impact assessment processes, such as public hearings, 
there are no mechanisms to ensure the real inclusion of the considerations and positions 
of individuals - especially members of local communities - in the decision-making 
process. 
KEYWORDS: public hearing; Environmental Impact Assessment; environmental 
licensing. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A inclusão da participação pública ao longo do processo de Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) é um dos preceitos essenciais na garantia da transparência do processo 
decisório e do envolvimento dos diferentes atores sociais. A participação pública visa, 
portanto, fortalecer a democracia deliberativa, o Estado de direito e a cultura cívica. 
Devido à sua importância, foram desenvolvidos diversos estudos sobre a morfologia dos 
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modelos de participação, buscando uma melhor compreensão das relações entre os 
tomadores de decisão e os atores sociais. 
Bordenave (1982) discute sete níveis de participação pública, variando do nível mais 
básico, o da passividade, ao controle total da tomada de decisão por parte da sociedade 
civil. No nível mais baixo, ocorre apenas o informe da tomada de decisão, enquanto no 
nível mais alto, a sociedade civil é a responsável pelas deliberações, sem nenhuma 
interferência do Estado, em um sistema de autogestão. 
Arnstein (2002) aborda os níveis de participação pública como uma escada, a escada 
da participação cidadã, em que cada degrau corresponde a um grau de manipulação do 
poder atribuído à sociedade nos processos decisórios. Desta maneira, no degrau mais 
baixo há total manipulação e comprometimento da influência dos atores sociais no 
processo e, no topo da escada, há o pleno conhecimento e capacidade de deliberação 
pelos atores sociais, em uma relação de parceria e controle cidadão, denominada de 
participação cidadã. 
André et al. (2006) identificam três níveis de participação nos processos de AIA, sendo 
eles a participação passiva, a consulta e a participação interativa. No primeiro, os 
autores afirmam que os atores públicos somente recebem a informação, sem terem 
qualquer envolvimento nas decisões. Já no segundo, estes atores são consultados 
sobre os diferentes aspectos do projeto, podendo ou não ter a sua opinião considerada 
no processo decisório. Por fim, na participação interativa, a sociedade civil está 
envolvida na tomada de decisão através de workshops, comitês e conselhos; 
participando, portanto, ao longo do processo. 
No Brasil, a participação pública nos processos de AIA e licenciamento ambiental 
também se configura na informação, consulta e participação deliberativa. Conforme 
preconizado pela legislação brasileira, o licenciamento das atividades de mineração 
deve estar submetido ao processo de AIA, com elaboração obrigatória do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 
(RIMA) (CONAMA, 1986). Este relatório deve conter as informações sobre o estudo 
realizado de maneira objetiva e clara, em formato e linguagem adequada à sua 
compreensão pela sociedade. Desta maneira, este documento deve ser compartilhado 
e estar acessível aos atores sociais, órgãos públicos e demais interessados. 
Neste sentido, a realização das audiências públicas é preconizada pela CONAMA nº 
01/86 nos processos de AIA para permitir que o público interessado seja informado 
sobre o projeto e seus impactos, discuta o conteúdo e os pormenores apresentados no 
RIMA e manifeste-se diante das autoridades (CONAMA, 1986). A Resolução CONAMA 
nº 09/87 confere à audiência pública a finalidade de “expor aos interessados o conteúdo 
do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos 
presentes as críticas e sugestões a respeito” (CONAMA, 1987).  
As audiências devem ocorrer quando o órgão licenciador julgar necessário ou quando 
solicitado pelo Ministério Público, entidades civis ou ao menos 50 pessoas (CONAMA, 
1987). A Resolução CONAMA nº 09/87 traz ainda a obrigatoriedade da realização da 
ata da audiência pública, anexando-se a ela todos os documentos escritos e assinados 
que forem entregues ao presidente da audiência durante a sessão (CONAMA, 1987). 
Neste contexto, as audiências públicas buscam garantir que quaisquer questionamentos 
ou opiniões sejam considerados e possam ser incorporados no processo decisório.  
Desta maneira, a ata da audiência pública e seus anexos devem ser considerados pelos 
analistas do órgão ambiental para aprovação, ou não, do projeto (CONAMA, 1987). Há 
registros em que as audiências públicas foram fundamentais – e talvez o único meio – 
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para a sociedade obter informações sobre o empreendimento e ocasionaram grandes 
alterações ou a não aprovação do projeto (DUARTE, FERREIRA, SÁNCHEZ, 2016). 
Entretanto, os processos de participação podem ser conduzidos com a finalidade de 
manipular a opinião pública, acarretando em uma participação simbólica da sociedade 
e suprimindo-lhes a sua representatividade. De maneira geral, a consulta pública nos 
processos de AIA e licenciamento tem sido limitada apenas à fase final do EIA, com os 
estudos já consolidados, comprometendo sua função na promoção da participação 
pública (SÁNCHEZ, 2013; GIARETTA, FERNANDES e PHILIPPI Jr., 2012; FREIRIA, 
2011). 
Diante do exposto, este trabalho objetivou trazer uma reflexão sobre a participação 
pública, através das audiências no processo de licenciamento ambiental do setor de 
mineração no Estado de São Paulo. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Através de uma revisão bibliográfica e documental, analisou-se 42 atas de audiências 
públicas, correspondentes a 38 RIMAs, pertencentes a empreendimentos distintos do 
setor de mineração no Estado de São Paulo, em processo de licenciamento ambiental. 
Os 38 empreendimentos, datados entre os anos de 1995 e 2019, foram selecionados 
com intervalo de confiança de 90% dos registros de atas disponíveis no site do Consema 
e com uma margem de erro de 5%. 
A análise das atas buscou identificar e caracterizar os atores participantes e os temas 
abordados em suas falas. A análise dos RIMAS foi feita em complemento à busca de 
informações disponibilizadas nas atas. Desta maneira, buscou-se verificar nas atas se 
haviam registros das informações pertinentes aos riscos e impactos apresentados no 
RIMA. 
Os participantes com fala registrada foram classificados conforme a Deliberação 
Normativa CONSEMA nº 01/2011, que estabelece regras para a condução das 
audiências públicas no estado de São Paulo e permite a manifestações de 
representante do Ministério Público; representantes das entidades da sociedade civil; 
pessoas físicas; representantes de órgãos ou entidades públicos; membros do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) e de Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente; parlamentares; e representantes do Poder Executivo (CONSEMA, 2011). 
As falas dos participantes foram analisadas e classificadas em até seis categorias, de 
acordo com seu conteúdo, adaptado de Duarte, Ferreira e Sánchez (2016); sendo elas: 
1) aspectos positivos do projeto ou da empresa; 2) aspectos negativos do projeto ou da 
empresa, ressaltando-se impactos negativos do projeto ou atuação da empresa; 3) 
questionamentos e dúvidas relacionados ao estudo ambiental; 4) comentários que não 
trazem juízo de valor, falas descritivas do município, histórico do processo, saudações 
ou agradecimentos; 5) sugestões e proposições, e; 6) ressignificação da função social 
da empresa. Observa-se que o teor das falas pode se encaixar em mais de uma 
categoria. 
É importante observar que as atas são registros sucintos das audiências públicas, e, 
sendo assim, a análise se resume às informações disponibilizadas nesse documento. 
Duarte, Ferreira e Sánchez (2016) observam limitações na análise de atas, dada a não 
obrigatoriedade do relato de todas as falas e a supressão de elementos extratextuais, 
como emoções, silêncios e alvoroços. Ademais, nas atas só estão registradas as 
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pessoas que se inscreveram para falar, não havendo a inclusão de todos os nomes 
presentes na sessão e, portanto, sem o fornecimento do número total de presentes. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após a análise dos registros, verificou-se que das 42 atas, 47,62% não apresentaram 
qualquer menção sobre a participação ou não houve inscrição de fala por pessoas 
físicas. Em acréscimo, em duas atas foi verificada a manifestação de 12 e 16 pessoas 
físicas, isto é, não vinculadas a nenhum órgão público ou entidade civil. Este número foi 
superior quando comparado à média das audiências analisadas, de 2,35 pessoas. 
Assim, observa-se que a participação de cidadãos nas audiências públicas foi pouco 
expressiva. 
Ademais, 9,52% das atas não tiveram nenhum participante com inscrição de fala - de 
nenhum tipo, encerrando-se as audiências logo após a apresentação dos projetos pelos 
empreendedores e responsáveis pelos estudos. Somando a isto, em 16,67% das atas 
houve a inscrição de fala de apenas uma pessoa. Dentre estas, 42,86% foram falas de 
representantes do executivo ou legislativo, sem constar a inscrição de participantes 
civis. Este resultado indica a insuficiência das audiências analisadas na promoção da 
participação pública, ainda que de forma consultiva. 
Ao contrário do observado, Duarte, Ferreira e Sánchez (2016) relataram grande 
participação com falas de pessoas físicas nas atas de audiências públicas de processos 
de licenciamento de projetos de usinas de cana-de-açúcar, no estado de São Paulo. 
Segundo os autores, isso pode estar relacionado ao contexto socioambiental dos 
projetos e demonstra o interesse da população em se envolver com questões de seu 
município ou área de interesse (DUARTE, FERREIRA, SÁNCHEZ, 2016). 
Em quatro atas, pertencentes a empreendimentos distintos, foram registradas 
reclamações dos participantes com relação a falhas na comunicação e divulgação da 
ocorrência das audiências públicas. Dentre os reclamantes, houve a presença de 
profissionais ambientais que responderam como agentes civis, um agente político 
(vereador) e um morador local. Esta situação denota a ausência de transparência do 
processo, indo de encontro a um dos princípios básicos da AIA (IAIA, 1999), por 
restringir a informação aos agentes sociais civis por meio da não divulgação da sessão 
e, consequentemente, das informações presentes no RIMA. Além do mais, 
impossibilitando estas pessoas de participarem do processo de consulta sobre estas 
informações. Ainda, em uma das atas, um dos participantes civis reclamou que teve 
problemas de acesso ao RIMA antes da sessão, relatando a sua dificuldade em 
entender os impactos e riscos associados ao empreendimento com as informações que 
estavam sendo divulgadas na audiência. 
Não obstante, conforme constam nos registros, em 42,86% das audiências foram 
levantados dúvidas e/ou questionamentos sobre a viabilidade do projeto e seus 
impactos e riscos. Dentre os questionamentos referentes aos estudos ambientais, 
destacam-se carências na caracterização ambiental, na consideração dos impactos e 
riscos a patrimônios histórico-culturais, na previsão e avaliação de impactos, na 
determinação de impactos cumulativos, e na análise das alternativas locacionais.  
Vale ressaltar que em muitos registros não há maior detalhamento sobre como se deu 
o processo de informação sobre o conteúdo do RIMA ao longo das audiências, 
inviabilizando qualquer análise sobre a efetividade destas seguindo as recomendações 
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do CONAMA. Duarte, Ferreira e Sánchez (2016) debatem que não há mecanismos 
institucionais de transparência no processo de AIA que demonstrem quais alterações 
nos estudos são decorrentes das discussões ocorridas nas audiências. Assim, há 
dificuldade em atestar a efetividade das audiências públicas em incorporar, alterar ou 
ajustar aspectos dos projetos e dos EIA/RIMAs. 
No entanto, o estudo desenvolvido por Almeida e Montaño (2017) verificou que, em 60% 
dos processos de AIA e licenciamento ambiental analisados, os questionamentos 
levantados pelos participantes das audiências públicas, somados a pedidos de 
esclarecimentos e ao envio de documentos ao órgão ambiental após a sua realização, 
afetaram diretamente o processo de tomada de decisão e os pareceres técnicos finais 
dos órgãos ambientais. 
Já com relação aos comentários positivos acerca do projeto ou da empresa, 
comentários como “geração de emprego”, agradecimentos às “benfeitorias realizadas 
para a comunidade local pelo empreendedor” e expectativa de “desenvolvimento do 
município e região” foram frequentemente encontrados nas atas. Neste sentido, cabe a 
reflexão sobre a responsabilidade social dos empreendimentos com relação às 
desigualdades sociais e a dignidade humana. É necessário questionar a 
responsabilidade de um empreendimento em alterar toda a dinâmica de uma 
comunidade sem ser responsabilizado, e nem se responsabilizar, por garantias mínimas 
à sua vivência e ao bem-estar da comunidade. 
Neste contexto, para Carmo e Silva (2013), a decisão acerca de projetos e 
empreendimentos pode considerar apenas seu forte apelo político e ser subordinada 
aos interesses políticos de certos grupos econômicos. Pressões políticas de diferentes 
setores da sociedade podem exercer uma maior influência sobre a tomada de decisão 
nos processos de licenciamento do que o próprio conteúdo do EIA/RIMA. Desta 
maneira, desconsideram-se substancialmente muitas das informações presentes no 
EIA/RIMA no processo de tomada de decisão, impactando direta e indiretamente as 
comunidades locais, seja no tocante de suas relações sociais, culturais, ambientais e 
até mesmo à sua dinâmica econômica. 
Assim, estas situações denotam a complexidade por trás dos mecanismos de 
participação, em especial as audiências públicas, que podem apresentar falhas e 
estarem sujeitas à manipulação, assim como os seus respectivos registros. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A análise das informações contidas nas atas, em conjunto com seu respectivo RIMA, 
permitiu a identificação da baixa adesão voluntária às audiências, em especial de 
pessoas físicas, com exceção de duas das atas. Isto demonstra que as audiências 
públicas analisadas não se mostraram espaços de promoção da participação pública e 
não cumpriram sua função como espaços de informação e consulta. Ademais, certas 
reclamações registradas indicam falhas com relação à transparência do processo, tanto 
no acesso ao RIMA como na divulgação das audiências. Neste sentido, apesar de existir 
um espaço institucionalizado de participação pública dentro dos processos de avaliação 
de impacto, como as audiências públicas, não há mecanismos que garantam a real 
inserção das considerações e posicionamentos dos indivíduos - principalmente, 
membros das comunidades locais - no processo de tomada de decisão. 
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PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL: UM 
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SÃO PAULO 
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RESUMO 

As relações entre a sociedade e o meio ambiente têm sido objeto de ampla discussão 
no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Na legislação brasileira, apenas 
parte do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) exige que o público esteja 
engajado de alguma forma e, ainda assim, a existência de mecanismos participativos 
não é necessariamente um sinal de participação de qualidade. Este trabalho tem como 
objetivo identificar os casos de licenciamento ambiental considerados mais 
participativos pelas partes interessadas do processo de AIA realizado no estado de São 
Paulo e os motivos. Para isso, foi realizado um levantamento junto a atores do estado 
atuantes na área. Os atores que demonstraram interesse em participar indicaram casos 
de empreendimentos que consideravam ter havido uma participação notória do público 
e explicaram o porquê de sua opinião. As respostas recebidas foram organizadas por 
grupos de stakeholders: 1) pesquisadores da área, 2) órgão ambiental, 3) ONGs, 
conselhos, órgãos públicos e sociedade civil e 4) empresas de consultoria ambiental. 
No total, houve a participação de 23 atores. Os processos mais citados foram: Rodoanel 
e UTE Carioba II. O caso do Rodoanel foi o mais citado entre todos e também foi o único 
mencionado pelos quatro grupos de stakeholders. A análise das respostas indicou que 
todos os grupos de stakeholders consideraram como um indicador de participação 
notória a realização de audiências públicas, a mobilização da sociedade e a alteração 
do projeto com base nas manifestações do público. Apesar de todos os grupos 
discorrerem sobre os motivos pelos quais pensavam que a participação foi significativa 
em um determinado processo, apenas o grupo 1 considerou o envolvimento antecipado 
do público como um indicativo. Assim, pode-se concluir que o processo de AIA no 
estado de São Paulo ainda molda a participação pública em uma etapa pré-estabelecida 
pela legislação, que envolve a sociedade apenas nos momentos de audiência pública 
após a entrega dos estudos. Consequentemente, gera uma perspectiva por parte dos 
atores de que uma participação notória é aquela que envolve polêmicas, discussões e 
mobilizações da comunidade contra um determinado empreendimento. 
PALAVRAS-CHAVE: participação pública, licenciamento ambiental, avaliação de 
impacto ambiental 
 

 

ABSTRACT 

The relationship between society and the environment has been the subject of extensive 
discussion concerning sustainable development. In Brazilian legislation, only part of the 
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Environmental Impact Assessment (EIA) process requires public engagement, and the 
existence of participatory mechanisms is not necessarily a sign of quality participation. 
This work aims to identify cases of environmental licensing that are considered most 
participatory by stakeholders in the EIA process carried out in the state of São Paulo and 
their reasons. To this end, a survey was conducted with stakeholders of EIA's process. 
The stakeholders who accepted participating in this research indicated cases and 
explained the reason for their opinion. The responses received were organized by 
stakeholder groups: 1) researchers in EIA, 2) environmental agency, 3) NGOs, councils, 
public agencies, and civil society, and 4) environmental consulting firms. In total, 23 
stakeholders participated. The most cited processes were: Rodoanel and UTE Carioba 
II. The case of Rodoanel was the most mentioned among all, and it was also the only 
one mentioned by the four stakeholder groups. The answers indicated that all 
stakeholder groups considered the public hearings, the mobilization of society, and the 
alteration of the project based on the public's manifestations, as a notable participation 
indicator. Although all groups discussed the reasons why they thought participation was 
significant, only group 1 considered early involvement of the public as an indicator. Thus, 
it can be concluded that the EIA process in the state of São Paulo still molds public 
participation into a stage pre-established by legislation, which involves society only at 
public hearings moments after the studies are delivered. Consequently, it generates a 
perspective by the actors that notorious participation is the one that involves polemics, 
discussions, and mobilizations of the community against an undertaking. 
KEYWORDS: public participation, environmental licensing, environmental impact 
assessment 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

 
As relações entre a sociedade e o meio ambiente têm sido objeto de ampla discussão 
no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Desta forma, as normas ambientais 
e seus respectivos instrumentos têm servido como diretriz na busca da sustentabilidade 
de atividades potencialmente poluidoras, como a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 
e o Licenciamento Ambiental (LA) (BRASIL, 1981).  
Durante o processo de AIA é preciso contar com a participação das pessoas afetadas 
pelos projetos. Isso é importante para fornecer informações sobre os impactos 
ambientais de um projeto, esclarecer questões relevantes, definir como elas serão 
resolvidas (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2005) e também para levar em 
consideração diferentes opiniões e pontos de vista do público para que uma melhor 
decisão com relação ao processo seja tomada (SÁNCHEZ, 2013). 
Os procedimentos e a prática da participação pública no processo de AIA variam entre 
países e, algumas vezes, as diferenças existem também entre estados de um mesmo 
país, divergindo entre práticas de participação muito abrangentes até as mais 
superficiais (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2005). 
No Brasil, o processo de AIA está associado ao LA fornecendo suporte para a análise 
das solicitações de licença ambiental (RAIMUNDO E ALMEIDA; MONTAÑO, 2015) e 
além da regulamentação federal, os estados brasileiros possuem suas próprias 
legislações e procedimentos (MONTAÑO; DE SOUZA, 2015).  
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De acordo com estes instrumentos legais, além da publicidade do processo e da 
possibilidade de qualquer interessado se manifestar sobre o empreendimento, é 
prevista a participação do público por meio da realização das audiências públicas, que 
acontecem após a elaboração do EIA/RIMA na etapa de consulta pública do processo 
de AIA (CONAMA, 1987). 
A existência de diversos canais e mecanismos legais que permitem a participação, 
embora seja um requisito fundamental para uma governança democrática, não 
necessariamente induz uma maior qualidade na participação (IPEA, 2013). Desta forma, 
é importante conhecer casos emblemáticos pois podem servir como referência para 
pesquisas identificarem o que os fazem ser, de fato, participativos. Entender os porquês 
destes casos serem considerados participativos permite a visualização de 
oportunidades e desafios da participação na prática. 
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivos: I) identificar os casos de 
licenciamento ambiental considerados mais participativos pelas partes interessadas do 
processo de AIA realizado no estado de São Paulo e II) realizar um levantamento das 
razões pelas quais as partes interessadas consideraram que a participação teve 
destaque nos processos citados. 

 
 

METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada para este levantamento é denominada pesquisa survey, que 
tem como objetivo coletar informações de uma amostra de indivíduos utilizando um 
conjunto de perguntas padronizadas (CHAMBLISS; SCUHTT, 2018). 
Os participantes desta pesquisa foram selecionados considerando o critério de 
similaridade, ou seja, estabelecendo um julgamento de que as pessoas escolhidas 
estariam possivelmente envolvidas em um processo de AIA devido à sua atuação 
profissional e que teriam experiência prática e teórica para responder a essa pesquisa. 
No entanto, como a definição da amostra de participantes não foi probabilística, os 
resultados não são generalizáveis. 
Após identificar os possíveis participantes, foram contatadas via e-mail 341 pessoas no 
período de dezembro/2018 a julho/2019. Os endereços eletrônicos dos indivíduos 
contatados foram acessados pela lista de participantes do Congresso Brasileiro de 
Avaliação de Impacto (CBAI), e-mails de professores que pesquisam e publicam na área 
de AIA e indicação de funcionários do órgão ambiental ligados ao Departamento de 
Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA) e ao CONSEMA. Na lista de nomes para este 
primeiro contato foram contempladas empresas de consultoria ambiental, órgão 
ambiental, conselhos, organizações não governamentais (ONGs), instituições públicas 
e especialistas da área de AIA (professores e pesquisadores). 
Os atores que demonstraram interesse em participar do levantamento de casos 
participativos, receberam por e-mail as seguintes perguntas: I) Você se lembra de 
algum(ns) caso(s) em que a Participação Pública teve destaque no processo de AIA do 
estado de São Paulo? e II) Por que você considera que a participação neste processo 
teve destaque? 
As respostas recebidas foram organizadas por grupos de stakeholders: 1) 
pesquisadores da área, 2) órgão ambiental, 3) ONGs, conselhos, órgãos públicos e 
sociedade civil e 4) empresas de consultoria ambiental. As respostas da Pergunta I 
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foram analisadas de forma quantitativa com o objetivo de verificar quais casos foram 
citados e a quantidade de vezes, sendo possível identificar os casos mais citados.  
A fim de analisar as respostas da Pergunta II, utilizou-se o software IRAMUTEQ. Para 
isso, essas respostas passaram por uma correção ortográfica, onde palavras compostas 
tiveram o espaço substituído por um underline, siglas e termos técnicos foram 
padronizados e foram eliminados do texto caracteres especiais e marcas de oralidade. 
Essas respostas editadas foram organizadas em um documento .txt, formando o corpus 
textual, que foi posteriormente processado pelo software gerando uma nuvem de 
palavras. Essa nuvem de palavras permitiu a identificação daquelas que apareceram 
com maior frequência no discurso dos atores entrevistados. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foram contatadas 341 pessoas e, dentre elas, 23 responderam à pesquisa, 
representando uma taxa de retorno de 6,45%. Apesar da baixa taxa de resposta dos 
entrevistados, a pesquisa survey cumpriu com o objetivo da pesquisa. No entanto, pode 
ser considerada um fator limitante para a extrapolação dos resultados obtidos e 
inferências. 
O grupo 1 (pesquisadores) contou com 8 participantes, que contribuíram com o maior 
número de exemplos de casos. Os atores dos grupos 2 e 3 (órgão ambiental e ONGs, 
conselhos, órgãos públicos e sociedade civil, respectivamente) foram os mais difíceis 
de estabelecer contato e obtiveram o mesmo número de respostas, com 3 participantes 
cada. O grupo 4 (empresas de consultoria ambiental) contou com 9 participantes, e foi 
o de maior tamanho amostral contatado, mas, em contrapartida, foi o que demonstrou 
o índice mais baixo de resposta aos questionamentos.  
Foram 25 casos citados pelo grupo de pesquisadores, 7 casos pelo grupo de atores do 
órgão ambiental, 6 casos pelo grupo de membros de ONGs, conselhos, órgãos públicos 
e sociedade civil e 14 casos pelo grupo das consultorias ambientais. Dentre estes, 8 
casos foram citados mais do que uma vez e 6 casos foram citados por mais de um grupo 
de atores. Os casos citados estão apresentados na Figura 1. 
Os casos que foram citados por mais de um grupo de atores contemplam: ampliação do 
porto de São Sebastião, Incinerador São Caetano do Sul, Poliduto (Paulínia-Brasília), 
duplicação da rodovia Raposo Tavares, Usina Termo Elétrica - UTE Carioba II e 
Rodoanel Mário Covas. O caso do Rodoanel Mário Covas foi o mais citado entre todos 
e também foi o único mencionado pelos quatro grupos de stakeholders. Apesar de ser 
um só empreendimento, o processo de licenciamento do Rodoanel foi dividido em quatro 
trechos (Norte, Sul, Leste e Oeste) e cada ator citou o caso se referindo ao 
empreendimento de forma diferente. Alguns especificaram o trecho ao qual se referiam 
e outros não.  
Entre os casos citados pelas partes interessadas na pesquisa survey, o processo de 
AIA do Rodoanel pode ter sido considerado o mais participativo por ter levantado 
polêmicas desde a época da sua concepção. O empreendimento está localizado na 
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que consiste na maior aglomeração urbana 
do país e abriga 21,9 milhões de habitantes (IBGE, 2020). A proposta de construção de 
um anel viário que cruzasse essa região se conectando com as grandes rodovias que 
chegam até a cidade de São Paulo tinha por objetivo reduzir os problemas de tráfego, 
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no entanto alguns trechos do projeto cruzariam reservatórios de água que abasteciam 
a região e áreas de proteção ambiental (SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ, 2008). Essas 
particularidades do projeto acabaram por levantar debates sobre a justificativa do 
empreendimento e dos impactos ambientais e urbanísticos decorrentes da sua 
implantação. 
Dos 23 atores que participaram da pesquisa, apenas 21 responderam à Pergunta II. A 
nuvem de palavras gerada pelo processamento dos dados está apresentada na Figura 
2. 
 
Figura 1 – Casos de licenciamento ambiental em São Paulo citados pelos participantes 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 
As palavras mostradas na nuvem foram citadas nas respostas dos participantes por três 
vezes ou mais. As que tiveram maior destaque foram “alteração do projeto”, citada 12 
vezes e “audiência pública”, citada 20 vezes. 
A análise das respostas indicou que todos os grupos de stakeholders consideraram 
como um indicador de participação notória a realização de audiências públicas, a 
mobilização da sociedade e a alteração do projeto com base nas manifestações do 
público. Apesar de todos os grupos discorrerem sobre os motivos pelos quais pensavam 
que a participação foi significativa em um determinado processo, apenas o grupo 1 
considerou o envolvimento antecipado do público como um indicativo. 
A participação pública faz parte de todo o processo de AIA e é essencial para levantar 
debates sobre questões importantes para o meio ambiente e para a sociedade; mas as 
estratégias de envolvimento do público utilizadas nas audiências ou em reuniões 
públicas apresentam um potencial limitado (WIKLUND, 2005). 
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Figura 2 – Nuvem de palavras da Pergunta II (Por que você considera que a participação 
neste processo foi notória?) 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
 
CONCLUSÃO 

 
O caso do Rodoanel foi considerado o mais participativo de todos pois registrou uma 
mobilização da sociedade, que se movimentou especialmente no momento das 
audiências públicas durante o licenciamento dos seus quatro trechos. 
De acordo com a perspectiva dos atores entrevistados, a participação pública no 
processo de AIA no estado de São Paulo ainda é vista como uma etapa pré-
estabelecida, que envolve a sociedade apenas nos momentos de audiência pública. Os 
resultados também indicaram que uma participação notória é aquela que envolve 
polêmicas, discussões e mobilizações da comunidade contra um determinado 
empreendimento. 
No entanto, a participação vai muito além do momento das audiências públicas. A 
participação pública é um processo em si, e não um momento em particular. Ela consiste 
em uma série de atividades que podem ser realizadas ao longo de todo o processo de 
AIA e que ao final trará informações mais robustas para embasarem os tomadores de 
decisão. 
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 POR QUE NÃO PARTICIPAR? O CASO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO 
AEROPORTO DE ITAJUBÁ – MG 

Douglas Peterson Munis Silva (Universidade Federal de Itajubá), Maria Rita 
Raimundo e Almeida (Universidade Federal de Itajubá) 

 
RESUMO 

 
Etapa fundamental do processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), a participação 
pública (PP) centra-se no envolvimento de indivíduos que podem ser positiva ou 
negativamente afetados pelo projeto em análise, a fim de envolver e estimulá-los a 
participar do processo decisório, fazendo das decisões no cenário ambiental mais 
democráticas e amparadas em interesses em comum. A PP no âmbito do licenciamento 
ambiental (LA) encontra defensores, que a apontam como pilar em um espaço 
democrático, e contrários, que a configuram como um processo burocrático, lento e 
incapaz de promover mudanças no projeto ou na tomada de decisão. Uma das formas 
de PP dentro dos processos de LA e AIA é a audiência pública (AP). Entendendo a 
importância PP na defesa de bens difusos, o presente trabalho buscou identificar, a 
partir do caso do LA do aeroporto do munícipio de Itajubá/MG, qual(is) a razão para a 
ausência da solicitação e realização da audiência pública para um projeto amplamente 
conhecido por suas implicações ambientais. Os dados foram obtidos por meio de um 
questionário virtual disponibilizado para os residentes do município de Itajubá/MG, 
sendo respondido por 70 pessoas. A metodologia aplicada tem suas limitações, no 
entanto, propiciou reflexões importantes sobre a PP. Os autores identificaram que, 
apesar de 94,2% dos respondentes reconhecerem a importância da participação nos 
processos LA, na mesma proporção, afirmaram não ter participado em nenhuma 
ocasião de uma AP e nem saber sobre como solicitar uma, ainda que diante de uma 
oportunidade, como no caso do LA do aeroporto. Neste sentido, os autores apontam a 
desinformação e ausência de uma cultura participativa no âmbito do LA no Estado de 
Minas Gerais como hipótese para a ausência da solicitação e realização da AP neste 
caso. Defendem o papel da educação ambiental recorrente em todas as idades para 
que essa cultura se transforme, fomentando a PP no Estado de Minas e orienta outros 
estudos que possam identificar por que atores que estiveram diretamente relacionados 
ao LA do aeroporto não solicitaram a AP, identificando lacunas e apontando melhorias 
para que as AP estejam mais presentes no estado. 
PALAVRAS-CHAVE: participação; licenciamento ambiental; audiência pública 
 
 

ABSTRACT 
 

A fundamental step in the Environmental Impact Assessment (EIA), public participation 
(PP) focuses on the involvement of individuals who may be positively or negatively 
affected by the project under review, in order to involve and encourage them to 
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participate in the process decision-making, making decisions in the environmental 
scenario more democratic and supported by common interests. PP within the scope of 
environmental licensing (LA) finds defenders, who point to it as a pillar in a democratic 
space, and opponents, who configure it as a bureaucratic process, slow and incapable 
of promoting changes in the project or in decision-making. One of the forms of PP within 
the LA and AIA processes is the public hearing (AP). Understanding the importance of 
PP in the defense of diffused assets, this study identified, from the case of the LA of the 
airport in the municipality of Itajubá/MG, what is the reason for the absence of the request 
and the holding of a public hearing for a project widely known for its environmental 
implications. Data were obtained through a virtual questionnaire which was available to 
residents of the city of Itajubá/MG, being answered by 70 people. The methodology 
applied has its limitations, however, it provided important reflections on PP. The authors 
identified that, despite 94.2% of respondents recognizing the importance of participating 
in the LA processes, in the same proportion, they stated that they did not participate in 
any occasion of an AP and did not even know how to request one, even when faced with 
an opportunity, as in the case of the airport LA. In this sense, the authors point out the 
lack of information and the absence of a participatory culture within the scope of the LA 
in the State of Minas Gerais as a hypothesis for the absence of requesting and carrying 
out the AP in this case. They defend the role of recurring environmental education at all 
ages for this culture to change, fostering PP in the State of Minas and guide other studies 
that can identify why actors who were directly related to the airport's LA did not request 
the AP, identifying gaps and pointing out improvements so that the APs are more present 
in the state. 
KEYWORDS: public participation; environmental licensing; public hearing 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a manutenção da qualidade 
ambiental configura um desafio para todos. Neste sentido, em 1981, foi aprovada a Lei 
Federal n° 6938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, cujo objetivo centra-
se na preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental (BRASIL, 1981). 
Entre os 13 instrumentos enumerados para sua execução, a Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) e o Licenciamento Ambiental (LA) são instrumentos pautados na 
avaliação técnica e prévia das possíveis interferências, positivas ou negativas, sobre o 
meio ambiente, cabendo a eles minimizar os efeitos adversos e maximizar os positivos 
(IAIA, 1999; MILARÉ, 2018). 
O vínculo entre esses dois instrumentos no Brasil é verificado nos casos em que o Poder 
Público exigir a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o licenciamento das atividades causadoras de 
impactos ambientais significativos e, nestes casos, a AIA oferece suporte para a decisão 
do órgão licenciador para (in)deferimento da licença (ALMEIDA; MONTAÑO, 2015).    
Constituindo umas das etapas da AIA, a participação pública (PP) é de suma 
importância, pois pode tornar a decisão sobre a expedição da licença mais legítima. A 
PP é definida como um envolvimento de indivíduos ou grupos que são positiva ou 
negativamente afetados pelo projeto em análise, buscando envolver e estimulá-los a 
participar do processo decisório (IAIA, 2006). 
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A ausência dessa etapa ou uma participação deficitária pode fazer do processo de LA 
pouco democrático, desencadeando a distribuição desigual de riscos, benefícios e 
encargos associados ao projeto, fomentando a judicialização do processo de LA 
(SCABIN; JUNIOR; CRUZ, 2014) e criando situações em descompasso com a 
realidade. 
A PP nos processos de LA é assegurada no Brasil mediante a realização da audiência 
pública (AP) nos processos apoiados na elaboração do EIA/RIMA, sendo a principal 
oportunidade prevista em lei para a garantir a PP, cujo objetivo é reunir críticas e 
sugestões dos presentes a serem consideradas na decisão sobre a licença ambiental 
(CONAMA, 1987).  
As AP são ambientes de diálogo e troca de informações quando a população pode 
expressar suas opiniões e demandas na esperança de que alcancem o empreendedor 
com objetivo de minimizar os possíveis conflitos decorrentes da implementação de certa 
atividade (PIZA; BUENO; PIZA, 2019), contribuindo para ajustes no projeto e no 
conteúdo do EIA/RIMA (MILARÉ, 2018) e podendo influenciar a tomada de decisão. 
Salienta-se que a PP não está restrita apenas à AP, mas pode e deve aparecer em 
outras fases do LA e da AIA, permeando todo o processo, desde a concepção do projeto 
até o acompanhamento da atividade já em operação.  
Ainda que ocorram, as AP enfrentam desafios e falhas que podem inviabilizar seu 
sucesso e afastar os participantes de sua realização. Dentre essas falhas, destacam-
se: a sua ocorrência quando as principais decisões sobre o projeto já foram tomadas 
(FERREIRA; RIBEIRO, 2018); uso da linguagem técnica e hermética e a forma como 
são conduzidas; local e horários da realização inadequados; a dificuldade do acesso à 
informação ou do RIMA antes da AP (SINCLAIR; DIDUCK, 2000); o uso do espaço das 
AP como comício ou palco de torcidas organizadas (MILARÉ, 2018), entre outras. 
Diante desses problemas, a realização da AP tem ocorrido, em muitos casos, como um 
evento protocolar, orientado e discreto que não garante, portanto, uma PP efetiva (PIZA; 
BUENO; PIZA, 2019). No caso específico de Minas Gerais (MG), a situação é ainda 
mais preocupante, pois a realização das AP dentro dos processos de LA apoiados em 
EIA/RIMA acontece apenas em poucos casos (ALMEIDA; GONÇALVES; FARIAS, 
2018; ALVES et al., 2020). 
Nesse contexto, esse trabalhou buscou investigar as possíveis razões da ausência da 
PP na forma de AP para o licenciamento em MG. Para tal fim, foi escolhido o caso do 
aeroporto de Itajubá/MG, por acreditar-se ser um caso de amplo conhecimento da 
população local. Neste sentido, por se tratar de um LA que envolveu a elaboração de 
um EIA/RIMA, portanto, da possibilidade de ocorrência de AP, buscou-se identificar os 
motivos da ausência de solicitação e realização de AP. 
 
METODOLOGIA 
 
A apresentação da metodologia está disposta em dois tópicos: um caracterizando o 
estudo de caso e outro apresentando os procedimentos metodológicos. 
 
Estudo de caso: o aeroporto de Itajubá/MG 
 
Itajubá é um município brasileiro localizado ao Sul de MG, com população de 90.658 
habitantes, com índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) de 0,787 em 2010 
(IBGE, 2010). O município destaca-se no setor industrial e na qualidade da educação. 
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Possuí empresas de diversos ramos e conta com um polo de pesquisa, com 
universidades na área de saúde, engenharia e ciências econômicas. 
Creditando à construção do aeroporto para escoar os produtos do munícipio com maior 
rapidez e facilidade, em 2012, foi iniciado o LA do aeroporto de Itajubá. O aeroporto foi 
dimensionado para receber aeronaves com 49 assentos e ligações diretas paras as 
cidades de Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo, com área total de 26 ha 
(SUPRAM SM, 2013). Classificada como atividade Classe 5 pela Deliberação Normativa 
COPAM 74/2004 foi requerido a elaboração do EIA/RIMA. As etapas do processo de LA 
do aeroporto estão resumidas na Figura 1, destacam-se a presença da abertura do 
prazo para solicitação da AP, que não ocorreu e as paralizações das obras por 
irregularidades ambientais. 
 
Figura 1 - Etapas do licenciamento ambiental do aeroporto de Itajubá/MG 

   
 
Procedimentos metodológicos 
 
A pesquisa baseou-se na aplicação de questionário para a população residente em 
Itajubá (população de interesse), buscando compreender as possíveis razões que 
levaram ao não pedido da realização da AP para o processo de LA do aeroporto.  
O questionário é composto por 3 grupos de perguntas: cunho censitário, conhecimento 
sobre o aeroporto e seus possíveis impactos no munícipio e, por fim, o conhecimento 
da AIA, do LA e sobre a PP. As questões foram enviadas via e-mail e redes sociais 
(Facebook e WhatsApp) para a população de interesse (com a divulgação por estes 
meios, não foi possível precisar quantas pessoas tiveram acesso ao questionário). Foi 
utilizada a plataforma “Google Forms” para criação e disponibilização do formulário 
online contendo o questionário. A opção por esse tipo de ferramenta deu-se, sobretudo, 
pela impossibilidade de trabalhos de campo presenciais devido ao agravamento da 
pandemia de COVID-19 em 2020.  
Os questionários ficaram disponíveis entre 10/08 e 30/10/2020. O espaço amostral 
(amostra definida pelo site: “Prática Clínica”) de 68 respostas foi calculado para um grau 
de confiança de 90% e uma margem de erro de 10%. Foram validadas 70 respostas. 
Salienta-se, entretanto, que apesar de corresponder a uma amostra significativa, não é 
possível aferir sobre aleatoriedade desta, devido as adaptações de aplicação em função 
da segurança sanitária descritas anteriormente.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A escolha pelo LA do aeroporto de Itajubá pautou-se em um contexto de uma atividade 
amplamente conhecida pelos itajubenses devido às questões ambientais e cujo LA foi 
apoiado em AIA. Nesse sentido, o questionário apontou que o aeroporto é conhecido 
por 94,3% dos entrevistados. O benefício do projeto foi apontado por 75,7% das 
pessoas que destacaram a oferta de emprego, o atrativo para abertura de empresas no 
munícipio, a facilidade de locomoção para outras cidades e aumento na arrecadação de 
impostos. Em outra vertente, questionados sobre a possibilidade da ocorrência de 
problemas para Itajubá, 74,4% responderam afirmativamente, citando o aumento de 
ruído, corte de árvores na área próxima ao aeroporto, o aumento do tráfego de veículos 
e inundação próximos ao local. Assim, compreender o porquê da ausência da solicitação 
e realização da AP para uma atividade amplamente conhecida pela população foi o foco 
deste trabalho. 
Devido ao modo de aplicação do questionário, cerca de 82% dos respondentes são 
residentes de Itajubá. A faixa etária mais representativa foi a de 18 a 30 anos, 
correspondendo a 80%. Cerca de 50% possuem graduação incompleta, 21% com 
graduação completa, 13% com ensino médio completo e 11,5% com pós-graduação. 
Questionados se conheciam a localização do aeroporto, 64,3% afirmaram conhecer. 
Sobre as obras e sua situação, 47,8% responderam não saber e 49,3% afirmaram que 
as obras estão paralisadas. A importância do aeroporto para o munícipio foi apontada 
por 40% das pessoas, que afirmaram ser muito importante, outros 30% pouco 
importante e 30% serem indiferentes. 
Quanto ao conhecimento sobre AIA e LA, as respostas estiveram na mesma proporção: 
32,8% afirmaram já ter ouvido sobre AIA ou LA e saber do que se trata; 34,3% nunca 
ouviram sobre e 32,9% afirmaram ter ouvido, mas não saber do que se trata. 
Questionados sobre a importância de as pessoas participarem das decisões sobre os 
projetos que podem causar impactos ao ambiente, 94,2% afirmaram ser importante essa 
participação, entretanto, pontua-se que 95,7% nunca participaram de uma AP no âmbito 
LA. Houve apenas 2 respostas positivas: uma delas relacionada à participação na AP 
no âmbito da construção de uma barragem hidrelétrica e, não havendo detalhamento 
da segunda. Em ambos os casos, responderam não saber como solicitar uma AP.  
Do universo dos entrevistados, o desconhecimento sobre como solicitar uma AP foi 
relatada por cerca de 90%. Apenas 7 respostas afirmaram saber como solicitar uma AP, 
sendo que estes possuíam o nível de graduação incompleto, completo e pós-graduação. 
As 3 últimas perguntas direcionavam-se somente àqueles que já participaram de uma 
AP no âmbito do LA. Assim, somente as duas respostas afirmativas anteriores foram 
consideradas. Questionados como ficaram sabendo da AP, as duas respostas 
destacaram que por meio de amigos, de colegas e por ter conhecimento do projeto 
desde sua concepção. Sobre a avaliação que faziam da AP, uma das respostas apontou 
que a AP “foi uma perda de tempo, pois as opiniões não terão influência na tomada de 
decisão final” e a outra, “acho que valeu a pena, pois todos foram ouvidos e 
respondidos”. Esses também apontaram problemas relativos à AP, como a “ausência 
de informações corretas e fidedignas do projeto”, “RIMA pouco preciso e superficial”, o 
uso de “vocabulário muito técnico por parte do empreendedor/proponente do projeto”, o 
“domínio da audiência pelo empreendedor que focou nos impactos positivos do 
empreendimento” e o clima político durante o debate. Observa-se que ambas as 
respostas destacaram problemas e falhas na AP, entretanto, uma delas ressaltou um 
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aspecto positivo: “todos foram ouvidos e respondidos” e outra apontou a AP como “uma 
perda de tempo”. 
Corroborando com a ausência de audiência pública em Minas Gerais, Almeida, 
Gonçalves e Farias (2018), avaliando o período entre 2009-15, dos 79 processos de LA 
baseados em EIA/RIMA submetidos à SUPRAM Triângulo Mineiro, identificaram que 
apenas 14 contaram com a ocorrência da AP. As hipóteses levantadas pelos autores 
são o fato de a AP ser facultativa em MG, somente ocorrendo caso algum ator (Ministério 
Público, entidade civil, empreendedor, prefeito e 50 ou mais cidadão), diferente do órgão 
ambiental, faça o pedido da AP e devido à baixa cultura dos processos participativos. 
No mesmo sentido, agora em um recorte temporal de julho/2018 a novembro/2019, 
Alves et al. (2020) observaram que 85% dos 143 processos de LA em MG cuja AP 
poderia ser solicitada, não realizado o pedido. Por outro lado, limitando-se a tipologia de 
empreendimentos minerários (12 processos), em dois terços desses, a AP já tinha sido 
solicitada, agendada ou realizada, e no terço restante, aguardava a solicitação. Os 
autores atribuíram à atenção da mídia sobre as atividades de mineração, sobretudo 
após o rompimento das barragens em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), como 
hipótese para a frequente presença da AP nos processos de LA das atividades de 
mineração. 
A presente pesquisa identificou que as pessoas reconhecem a importância de participar 
nas decisões que podem afetar o equilíbrio ambiental, entretanto, na mesma proporção, 
afirmaram não ter participado em nenhuma ocasião, ainda que diante da oportunidade, 
como no caso apresentado. Infere-se daí uma possível desinformação sobre a 
possibilidade de participação, seja pela ausência ou dificuldade de acesso à informação. 
Paralelo à desinformação, outra hipótese refere-se à cultura não participativa no Estado 
de MG, como abordado por Almeida, Gonçalves e Farias (2018). 
 
CONCLUSÃO 
 
A AIA e o LA visam garantir que a variável ambiental seja incorporada na tomada de 
decisão. Esses instrumentos analisam a viabilidade ambiental de forma a se antecipar 
aos impactos adversos no ambiente, protegendo a capacidade dos processos 
ambientais. Pilar da AIA, a PP é fundamental para o sucesso desses instrumentos de 
gestão ambiental, já que a efetiva PP torna a decisão sobre a expedição da licença mais 
legítima. Portanto, garantir espaços para PP pode fazer da decisão final mais positiva. 
Neste sentido, ao ter conhecimento e direito de participar, mas não exercer esse direito, 
a população do município, que conhece o empreendimento e apontou seus possíveis 
impactos ambientais, está inserida em um contexto de desinformação e ausência de 
uma cultura participativa nas decisões de cunho ambiental no Estado de MG. Assim, 
despertar na população uma visão que reconheça o meio ambiente e sua manutenção 
indissociável do nosso próprio bem-estar e sobrevivência, as atividades de educação 
ambiental podem sensibilizar cada cidadão a se interessar pelas questões ambientais, 
como a PP, estimulando a reconhecer o dever da coletividade na função de preservar o 
meio ambiente. 
Trabalhos futuros que possam identificar por que entidades civis, poder público, 
membros da Universidade Federal de Itajubá que atuaram diretamente no processo de 
LA não requisitaram e não pressionaram para a realização da AP e quais as lacunas 
para que essa se faça mais presente em MG. 
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RESUMO 

 
O uso da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) tem expandido desde a década de 
1990, buscando inserir as questões socioambientais em políticas, planos e programas 
(PPPs) estratégicos. No Brasil, porém, este instrumento ainda não está regulamentado. 
É neste contexto que o presente trabalho propõe analisar as propostas de 
institucionalização da AAE no Brasil, avaliando os elementos que devem compor um 
sistema de AAE de forma a contribuir para a efetividade dessa ferramenta, diminuindo 
seu caráter voluntário e desarticulado. Para o levantamento dos dados e análise das 
propostas de regulamentação foi empregada pesquisa documental e análise qualitativa 
do conteúdo dos 14 documentos identificados, que incluem projetos de lei, leis, portarias 
e decretos nas esferas federal e estadual (São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de 
Janeiro). Nesses textos foram avaliadas a presença ou ausência de nove critérios 
definidos com base na literatura, sendo eles: os objetivos da AAE, as ações estratégicas 
para as quais a avaliação será aplicada, os procedimentos de avaliação, os métodos a 
serem utilizados, os procedimentos de validação, a forma em que a AAE deve ser levada 
em conta na tomada de decisão, os atores envolvidos e suas responsabilidades, os 
mecanismos de orientação e os recursos disponíveis para possibilitar a implementação 
do sistema de AAE. Dos critérios apresentados e analisados, temos que a definição de 
objetivo e aplicação estratégica da AAE estavam presentes na maioria das normativas, 
71% e 86% respectivamente. Em relação ao critério menos presente tem-se a 
determinação da forma como a AAE vai ser utilizada na tomada de decisão, estando 
ausente em todos os documentos legais estudados. Dessa forma, pode-se observar a 
existência de uma lacuna entre conceituação, planejamento e aplicação da ferramenta. 
Ainda, analisando a aplicação dos critérios, foi possível verificar que, apesar da 
existência de legislações vigentes e projetos de normativas desde a década de 1990, 
não há um equilíbrio entre as esferas federal e estaduais que garantam uma prática 
uniforme e de qualidade da AAE no país. De maneira geral, a falta de conhecimento 
técnico e familiaridade em relação à AAE fica evidente, havendo recorrente confusão 
conceitual sobre o objetivo e a aplicabilidade da AAE, como ferramenta de planejamento 
de decisões estratégicas, e a Avaliação de Impactos Ambientais de projetos. 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Ambiental Estratégica; Políticas, Planos e Programas; 
Legislação ambiental. 

 
 

ABSTRACT 
 

The application of Strategic Environmental Assessment (SEA) has been expanding 
since the decade of 1990, aiming to include social and environmental issues within 
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policies, plans and programs (PPPs). However, in Brazil SEA is not regulated yet. In this 
context, this paper aims to analyze the suggestions for the institutionalization of SEA in 
Brazil, evaluating the elements that shall compose a system of SEA in order to contribute 
to the effectiveness of this appliance, reducing its voluntary and disarticulated character. 
For data collection and analysis of the regulatory proposals, a documental research and 
qualitative content analysis were performed for the 14 documents identified, including 
bills, laws, ordinances and decrees at the federal and state levels (São Paulo, Minas 
Gerais, Bahia and Rio de Janeiro). In these documents, the presence or absence of the 
nine criteria defined on the basis of the literature were evaluated, which are the 
definitions: of the SEA objectives, of the strategic actions to which the evaluation will be 
applied, of the evaluation procedures, of the methods to be used, of the validation 
procedures, of the way in which the SEA should be taken into account in decision 
making, of the agents involved and their responsibilities, of the guidance mechanisms 
and of the resources available to enable the implementation of the SEA system. With the 
analysis of these criteria application, it was possible to verify that despite the existence 
of ruling legislation and normative projects, since the 1990s decade there is no balance 
between the federal and state spheres that ensure uniform and high-end practice of SEA 
in the country. In general, the lack of technical knowledge and familiarity with SEA is 
evident and often there is a confusion between SEA and Environmental Impact 
Assessment applied to projects. 
KEYWORDS: Environmental Assessment; Policies, Plans and Programs; Environmental 
legislation. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Discussões sobre questões ambientais emergiram na década de 1960, intensificando-
se no cenário mundial em 1970, quando então, foi incluída em pauta nas principais 
reuniões que trataram do desenvolvimento das nações e relações internacionais, 
refletindo a percepção de um conflito crescente entre a expansão do modelo de 
crescimento econômico e os efeitos deste sobre os ecossistemas naturais, até então 
percebidos por alguns como efeitos inofensivos ou inevitáveis do progresso e da 
expansão capitalista, passando a assumir uma nova dimensão e a despertar atenção 
(LIMA, 1997). 
Em 1969 foi promulgada, nos Estados Unidos da América, a National Environmental 
Policy Act (NEPA), com a qual surgem ferramentas de suporte à tomada de decisão 
como a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), contendo informações relacionadas 
aos impactos ambientais de atividades econômicas (BARBIERI, 1995) com objetivo de 
garantir que o ambiente biofísico seja adequadamente considerado na tomada de 
decisões e propostas de desenvolvimento (MORRISON-SAUNDERS; FISCHER, 2006). 
A partir de então, surgiram outras formas de avaliação de impacto, entre elas a 
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), a qual na década de 1990 passou a se distinguir 
da AIA de projetos sendo inserida em práticas governamentais de países como a 
Holanda (SÁNCHEZ, 2017), o Canadá (SADLER; VERHEEM, 1996), o Reino Unido, o 
qual já havia produzidos manuais de utilização de fundos estruturais para a AAE antes 
mesmo da Diretiva Europeia (SÁNCHEZ, 2008), entre outros, objetivando atingir níveis 
estratégicos de tomada de decisão (MORRISON-SAUNDERS; FISCHER, 2006) 
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assegurando que aspectos ambientais sejam considerados na elaboração de políticas, 
planos e programas (PPPs) (MALVESTIO, 2013). 
No Brasil, tais ferramentas começaram a ser discutidas na década de 1980, 
principalmente com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - Lei Federal n° 
6.938/1981 – que segue sendo a principal legislação a este respeito. A PNMA 
estabeleceu treze instrumentos a serem utilizados de forma articulada para atingir o 
objetivo da compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico (PELLIN et al., 2011), dando 
origem, segundo Drummond (2001), a procedimentos importantes como a AIA, 
apoiando o processo decisório relacionado ao licenciamento ambiental de atividades 
potencialmente poluidoras e causadoras de significativa degradação ambiental 
(OPPERMANN, 2012). 
Com relação à AAE, até o momento não há no país institucionalização do instrumento, 
diferente do que ocorre com a AIA, sendo observadas iniciativas de caráter voluntário 
de aplicação em diferentes situações incentivadas por agências multilaterais de maneira 
informal e desarticulada (MALVESTIO, 2013; OPPERMANN, 2012; PELLIN et al, 2011; 
SÁNCHEZ, 2008; OLIVEIRA; MONTAÑO; SOUZA, 2009; TEIXEIRA, 2008). 
Têm-se, também, iniciativas individuais de estados no sentido de estabelecer critérios 
para a aplicação da AAE em seus territórios, porém de forma tímida, não trazendo, com 
clareza, as maneiras de aplicação da ferramenta (SÁNCHEZ, 2017; GALLARDO; 
DUARTE; DIBO, 2016; MONTAÑO; MALVESTIO; OPPERMANN, 2014). 
Neste contexto, o presente trabalho propõe analisar as propostas de regulamentação e 
institucionalização da AAE no Brasil, avaliando em que medida as propostas 
contemplam os elementos que devem compor um sistema de AAE e, dessa forma, 
contribuem para a efetividade que essa ferramenta pode alcançar ao ser implementada 
legalmente, diminuindo seu caráter voluntário e desarticulado. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Para o levantamento dos dados e análise das propostas de regulamentação da AAE no 
Brasil, esse trabalho empregou método qualitativo baseado em pesquisa nos principais 
bancos de dados de trabalhos acadêmicos e sites oficiais dos órgãos ambientais 
brasileiros, sendo necessária a adoção de três etapas. 
A primeira etapa foi para a identificação de propostas de regulamentação da AAE no 
Brasil, realizada por meio de pesquisas em periódicos (Portal Capes e Scielo) e, a partir 
desses, nos sítios eletrônicos oficiais dos estados identificados como possuidores de 
normas ou projetos de lei a respeito, com a finalidade de estudar seus conteúdos, 
identificando a presença ou ausência de critérios determinados para este trabalho. Esse 
mesmo procedimento foi repetido para a análise em nível federal. A busca em 
publicações se fez necessária devido à dificuldade de se encontrar informações 
referentes aos projetos de leis diretamente nos sítios eletrônicos dos órgãos ambientais 
estaduais. 
A segunda etapa foi a definição de critérios para a análise das propostas identificadas, 
que fossem esclarecedores para o objetivo da pesquisa. Esses critérios foram baseados 
nos trabalhos de Montaño e colaboradores (2014) e Malvestio (2017), devido ao 
emprego, por estes, de estatutos internacionais já aplicados e discutidos, além de serem 
testados em AAEs brasileiras. 
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Entretanto, para o presente trabalho foram descartados os critérios referentes aos 
conteúdos específicos constituintes de um estudo de AAE, como estudo de alternativas 
locacionais, avaliação de efeitos dos impactos causados, diretrizes e aplicações de 
indicadores, entre outros; atentando-se, somente, à aqueles compatíveis com um texto 
normativo, ou seja, referentes a determinação de como, quando e por quem a 
ferramenta deve ser empregada. Os critérios definidos estão relacionados no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Critérios a serem avaliados nas normativas e projetos de lei sobre AAE. 

Identificação Critério 

a Define quais os objetivos da AAE 

b Define as ações estratégicas para as quais a avaliação será aplicada 

c Define os procedimentos da avaliação 

d Define métodos a serem utilizados pela AAE 

e Define procedimentos de validação da AAE (e.g. revisão e aprovação do 

relatório, participação pública) 

f Define a forma em que a AAE deve ser levada em conta pela decisão (ou 

seja, se é vinculante ou indicativa) 

g Define os atores envolvidos e suas responsabilidades (ou seja, define quem deve 
elaborar a AAE, quem deve avaliar a AAE, etc.) 

h Prevê mecanismos de orientação para a AAE (por exemplo, publicação de 

guias metodológicos) 

i Define recursos disponíveis para possibilitar a implementação do sistema de 

AAE 

Fonte: adaptado de Montaño e colaboradores (2014) e Malvestio (2017). 
 
A terceira etapa foi a coleta e análise de dados pela análise qualitativa do conteúdo das 
propostas identificadas, sendo feita a leitura completa de todos os documentos. A partir 
da leitura foi possível identificar a presença ou ausência dos critérios determinados, 
tanto nas normatizações já em vigor, visto que foi possível acessar os documentos 
vigentes e atualizados, como nos projetos de lei estaduais e federal. 
A limitação de se considerar apenas a presença e ausência de critérios se deu por não 
haver uma determinação objetiva na literatura de como normatizar e aplicar a AAE, visto 
que a consideração do contexto é fundamental para a definição dos sistemas de AAE 
(HILDING-RYDEVIK; BJARNADÓTTIR, 2007). Esta pesquisa, portanto, limitou-se a 
identificar os aspectos do sistema de AAE que são abordados pelas propostas de 
regulamentação e as lacunas deixadas, sem avaliar o mérito daquilo que é abordado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No Brasil, como mencionado, não há uma normatização federal que trata da aplicação 
da AAE. Entretanto, vários estados partiram para legislações próprias para a utilização 
do instrumento em seus territórios como é o caso de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e 
Rio de Janeiro. 
Foram identificadas seis normativas estaduais, sendo três de São Paulo, uma de Minas 
Gerais, uma do Rio de Janeiro e uma da Bahia; e oito iniciativas federais sobre AAE 
envolvendo leis, decretos, portarias e projetos de lei. 
Para cada normativa foi analisada a presença dos critérios definidos no quadro 1, sendo 
empregada a nomenclatura “sim” para presente e “não” quando o critério estava ausente 
no texto da norma estudada. O quadro 2 apresenta os resultados dessa análise. 
 
Quadro 2 - Critérios a serem avaliados nas normativas e projetos de lei sobre AAE (continua) 

Norma 
Critérios 

a b c d e f g h i 
Resolução SMA nº 44/1994 não não não não não não não não não 

Projeto de Lei Federal nº 2.072/2003 sim sim não não não não não não não 
Decreto Estadual nº 43.372/2003 não sim não não não não sim não não 
Decreto Estadual nº 11.235/2008 não sim não não não não sim sim não 

Lei Estadual nº 13.798/2009 sim sim sim não sim não sim não não 
Decreto Estadual nº 55.947/2010 sim sim sim não sim não sim não não 

Portaria Interministerial nº 198/2012 sim sim não não sim sim sim não não 
Projeto de Lei Estadual nº 2.261/2013 sim sim não não sim não não não não 
Projeto de Lei Federal nº 4.996/2013 sim sim não não sim não não não não 
Projeto de Lei Federal nº 5.716/2013 sim sim não não sim sim sim sim não 
Projeto de Lei Federal nº 8.062/2014 não não não não não não não não não 

Projeto de Lei do Senado nº 168/2018 sim sim não não não não não não não 
Projeto de Lei Federal nº 4.093/2019 sim sim sim sim sim não sim não não 

Subemenda Substitutiva Global de Plenário de 
08 de agosto de 2019 – Projeto de Lei Federal 

nº 3.729/2004 
sim sim não não não não não não não 

Fonte: Autoras (2021). 
 
Agrupando os resultados em relação aos critérios avaliados (Figura 1), temos que os 
itens a e b, que tratam da definição de objetivo e aplicação estratégica, respectivamente, 
foram os mais presentes nas normativas, seguidos pelos critérios g, referente à 
atribuição de responsabilidades e, definição de procedimentos de validação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Porcentagem de conformidade dos critérios avaliados. 
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Fonte: Autoras (2020). 
 
Orientações, objetivos e propósito claros podem contribuir com a melhora do 
desempenho dos sistemas de AAE (MADRID et al., 2011; MONTAÑO et al., 2013; 
OLAGUNJU; GUNN, 2014; VICTOR, AGAMUTHU 2014) e a presença desses aspectos 
nas normativas são pontos positivos para a garantia de boas práticas na aplicação do 
instrumento no Brasil, visto que a implementação de um sistema de AAE pode auxiliar, 
segundo Therivel e González (2020), na agilidade de aprovação de projetos e na 
antecipação da identificação de pontos que inviabilizem certas escolhas locacionais e 
de tecnologia, levando a uma economia de tempo e recursos. 
Em relação aos critérios c (definição de procedimentos de avaliação), d (metodologia a 
ser utilizada), f (forma de emprego na tomada de decisão) e h (definição de mecanismos 
de orientação) o número de conformidades ficou abaixo de 30%, demostrando a falta 
de detalhamento e objetividade das informações apresentadas nas normativas sobre 
esses itens, indicando limitações na prática da AAE, como afirma Oppermann (2012), 
com destaque para a ausência de guias de orientações metodológicas e procedimentais 
na maioria das normativas analisadas. 
A falta de conformidade em relação ao item i, referente aos recursos disponíveis para 
possibilitar a implementação do sistema de AAE, evidencia ainda mais a lacuna 
existente na aplicação do instrumento no país, podendo expor a falta de conhecimento 
sobre a ferramenta por parte dos agentes públicos responsáveis pela regulamentação 
da sua normativa. Entretanto, cabe ressaltar que a maioria das AAE realizadas no Brasil 
tem como cerne a captação de recursos, como pode ser observado no levantamento 
realizado por Sánchez (2017), porém, isso não se repete na análise das políticas 
públicas brasileiras. 
Os resultados evidenciam o desconhecimento sobre as ferramentas auxiliares da 
tomada de decisão na construção de políticas públicas capazes de facilitar a inclusão 
das questões ambientas no planejamento estratégico, podendo ser um indicativo da 
manutenção do pensamento de que tais questões são empecilho para o 
desenvolvimento, tendo, segundo Oliveira et al. (2009), uma menor importância nos 
momentos de decisão quando comparadas às variáveis econômica e social. 
 
CONCLUSÃO 
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Com os resultados obtidos foi possível verificar que, apesar da existência de legislações 
vigentes e projetos de normativas que tratem da AAE desde a década de 1990, não há 
um equilíbrio entre as esferas federal e estaduais que garantam uma prática uniforme e 
de qualidade da AAE no país, principalmente a respeito da criação de um sistema 
nacional, o que corrobora com as observações de Malvestio e Montaño (2019) ao 
concluírem, por evidências empíricas, que a combinação de aspectos contextuais e um 
sistema de AAE não regulamentado impede uma aplicação mais consistente do 
instrumento e pode atrasar a organização e a melhoria do sistema como um todo no 
Brasil. 
É preocupante o cenário apresentado no qual nenhuma das normas ou projetos 
regulamentadores analisados contemplaram os critérios mínimos indicados como 
essenciais para as boas práticas da AAE, principalmente em relação a forma com que 
a ferramenta seria aplicada na tomada de decisão. 
Apesar das tentativas frustradas apresentadas até o momento e dos pontos 
controversos, a regulamentação da AAE continua sendo uma proposta importante para 
sanar as lacunas existentes no Brasil em relação a sua utilização como ferramenta de 
planejamento, principalmente, estrutural do país. 
Para lapidar o entendimento de objetivos da AAE e chegar a propostas de um sistema 
completo e consistente, será necessário incluir na elaboração das normas regulatórias 
um corpo técnico especializado de forma a conseguir um resultado vantajoso, eficiente 
e eficaz para a realidade brasileira, resultando em uma normativa ou em um conjunto 
de normas que trate claramente de todos os princípios essenciais a aplicabilidade desse 
instrumento, como, assim como descrito por Noble e Nwanekezie (2017), o foco 
estratégico com exploração de opções e alternativas incluídas em um sistema de níveis 
de influência mútua na tomada de decisão sem se distanciar do contexto a que será 
aplicado. 
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RESUMO 

 
A Lei Específica da Billings (Lei nº 13.579) promulgada em 2009, trouxe como 
instrumento de planejamento e gestão o Plano de Desenvolvimento e Proteção 
Ambiental (PDPA), que traz uma série de diretrizes, programas e ações para alcançar 
a melhoria da qualidade ambiental desta bacia hidrográfica. A experiência francesa na 
realização da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de planos de bacia pode ser 
considerada como um modelo avançado de inclusão de aspectos ambientais e de 
sustentabilidade em processos decisórios, com potenciais boas práticas a serem 
observadas no Brasil. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa foi identificar boas 
práticas de planejamento com o auxílio da AAE no contexto francês com potencial de 
aplicabilidade no PDPA-Billings. Para isso, foi realizado um estudo de caso avaliativo, 
com revisão documental, bibliográfica e entrevistas semiestruturadas, para a 
identificação de pontos para aprimoração no PDPA e revisão bibliográfica sobre as boas 
práticas francesas. Dentre as lacunas identificadas no plano, é possível destacar a 
ausência de estudos sobre pesca, recreação e turismo, assim como a não proposição 
de ações específicas para os dois primeiros temas. Além disso, não são observados 
estudos aprofundados sobre a escolha de alternativas para o alcance das metas, bem 
como há fragilidades na definição de objetivos estratégicos. Desse modo, algumas das 
práticas de gestão da água na França relacionadas à AAE poderiam ser potencialmente 
exploradas para aplicação no PDPA-Billings, destacando as etapas de definição de 
escopo, estudo de alternativas, análise de impactos e participação em todo o processo. 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação Ambiental Estratégica, Áreas de Mananciais, 
Planejamento Ambiental 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The Billings Specific Law (Law No. 13.579) promulgated in 2009, brought as a planning 
and management instrument the Environmental Development and Protection Plan 
(PDPA), which brings a series of guidelines, programs, and actions to achieve the 
improvement of the environmental quality of this watershed. The French experience in 
carrying out the Strategic Environmental Assessment (SEA) of watershed plans can be 
seen as an advanced model for the inclusion of environmental and sustainability aspects 
in decision-making, with potential good practices to be observed in Brazil. Thus, the 
objective of this research was to identify good planning practices supported by SEA in 
the French context with potential applicability for PDPA-Billings. For this, an evaluative 
case study was carried out, with literature and documentary review, and semi-structured 
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interviews, to identify aspects for improvement in the PDPA and bibliographic review on 
good French practices. Among the gaps identified in the plan, it is possible to highlight 
the absence of studies on fishing, recreation, and tourism, as well as the non-proposition 
of specific actions for the first two themes. In addition, there are no in-depth studies on 
the alternatives chosen to achieve the goals, as well as weaknesses in setting strategic 
objectives. Thus, some of the water management practices in France related to SEA 
could potentially be explored in the PDPA-Billings, including scope definition, alternatives 
identification and comparison, impacts analysis and participation throughout the process.  
KEYWORDS: Strategic Environmental Assessment, Water Sources, Environmental 
Planning 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO  
 
A Represa Billings, importante manancial da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), foi inundada em meados de 1927 por meio da reversão do Rio Pinheiros pela 
Light para a geração de energia elétrica na Usina Henry Borden em Cubatão. Com uma 
bacia contribuinte que abrange sete municípios, o reservatório é utilizado para diferentes 
finalidades, incluindo o abastecimento público, pesca esportiva e de subsistência, nado, 
navegação por meio de balsas e barcos turísticos (SMA/CLPA, 2010). A expansão 
urbana da RMSP e a ocupação irregular são fatores de pressão que ameaçam a 
qualidade das águas da Billings com o lançamento de efluentes não tratados 
diretamente no reservatório e acabam por comprometer os usos múltiplos (DUARTE; 
MALHEIROS, 2012).  
Em busca de aprimorar a proteção destas áreas no estado de São Paulo, em 1997, foi 
instituída a Lei Estadual nº 9866/97 que estabeleceu a possibilidade de criação das 
Áreas de Proteção e Recuperação Ambiental (APRMs) em bacias hidrográficas que 
poderiam ser utilizadas para abastecimento público. Segundo a mesma Lei, as APRMs 
devem ser definidas a partir de regulamentação específica, com metas que visem a 
melhoria da qualidade ambiental dessas áreas. Além disso, prevê a utilização de um 
importante instrumento para o planejamento e gestão das APRMs, o Plano de 
Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA), que deve definir diretrizes para um 
desenvolvimento regional e local compatível com a promoção da recuperação ambiental 
(ALVIM; KATO; ROSIN, 2015). 
A bacia da Represa Billings foi definida como APRM em 2009, por meio da Lei nº 
13.579/2009), e, entre outros elementos, foram definidas metas de carga de fósforo e 
cobertura vegetal e um zoneamento para toda a bacia. No ano seguinte, foi então 
disponibilizada a primeira versão do PDPA-Billings, aprovado pelo Subcomitê 
responsável pela sua gestão, o Billings-Tamanduateí, sendo atualizado em 2017. A 
gestão da área de mananciais tem sido objeto de um pequeno número de pesquisas 
científicas, de forma que há poucos resultados relacionados à efetividade e avanços 
relacionados às APRMs.  
Buscando referências de boas práticas em gestão da água, a França é considerada 
referência, tendo inclusive inspirado o Sistema Brasileiro de Gestão dos Recursos 
Hídricos. Contudo, apenas em 1992 com a nova lei da água o país reconheceu o caráter 
estratégico da água como patrimônio comum, conferindo à preservação e à recuperação 
do meio aquático uma temática de interesse geral (LANNA; HUBERT; PEREIRA, 2002; 
SANTOS; PIZELLA; SOUZA, 2020). Nesse contexto, destacam-se os papéis de dois 
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instrumentos complementares de planejamento: o Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) e o Schéma d’Aména- gement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). Enquanto os SDAGEs têm caráter mais estratégico, definindo metas e 
diretrizes gerais para a gestão dos recursos hídricos em cada uma das 12 bacias 
hidrográfica do país, os SAGEs atuam numa abordagem mais operacional, buscando 
conciliar os objetivos dos usos múltiplos das águas com a proteção dos ambientes 
aquáticos, considerando especificidades territoriais, na escala das sub-bacias 
hidrográficas.  
Sob a influência da Diretiva Quadro da Água (2000/60/EC) e da Diretiva AAE 
(2001/42/EC), a Lei das Águas de 1992 foi revista, o que, tempos depois, resultou em 
obrigatoriedade de utilização da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) como um 
instrumento para a integração das considerações ambientais na preparação e 
aprovação dos SAGEs (SANTOS; PIZELLA; SOUZA, 2020). Desse modo, é possível 
afirmar que a França possui um quadro político-institucional que promove a integração 
sistemática da variável ambiental no planejamento dos recursos hídricos, com 
abordagens que favorecem a articulação entre as estratégias de desenvolvimento 
setorial, configurando, portanto, um modelo de planejamento a ser explorado (SANTOS; 
PIZELLA; SOUZA, 2020). 
O objetivo do estudo foi avaliar o PDPA da Bacia da Represa Billings quanto à promoção 
da sustentabilidade regional e local, utilizando-se de análise de conteúdo e de 
entrevistas junto aos atores envolvidos na preparação do Plano, e a partir de resultados 
preliminares quanto a lacunas e fragilidades identificadas, buscar boas práticas 
francesas com potencial de aplicação no contexto da Billings. 
 
 
METODOLOGIA  
 
A avaliação do conteúdo do PDPA-Billings foi desenvolvida a partir da proposta de 
estudo de caso proposto por Yin (2015), que incluiu pesquisa documental, pesquisa 
bibliográfica e cinco entrevistas semiestruturadas com agentes envolvidos com a gestão 
do manancial ou especialistas em recursos hídricos.  
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo 
(CAAE: 31770720.0.0000.5505), e as questões das entrevistas incluíram o conteúdo do 
plano, como os pontos fracos, fortes e o que pode ser aprimorado, além de abordar 
indicadores de qualidade da água utilizados, a abordagem de usos múltiplos e o modelo 
utilizado para o cálculo da carga de fósforo (MQUAL). A avaliação do PDPA-Billings foi 
elaborada com base nos critérios para avaliação de sustentabilidade propostos por 
Gibson (2006). 
A busca por boas práticas teve como base a revisão bibliográfica da gestão hídrica 
francesa, com foco nas pesquisas realizadas por Santos, Pizzela e Souza (2020) que 
exploraram a utilização da AAE nos SAGEs franceses e levantaram uma série de 
contribuições para o Plano de Bacia do Alto Tietê, que poderiam ser aplicadas em outros 
contextos, destacando as práticas que poderiam solucionar as lacunas identificadas na 
avaliação do plano.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Avaliação de sustentabilidade do Plano de Desenvolvimento e Proteção 
Ambiental 
A partir da avaliação do PDPA e as entrevistas realizadas, foi possível identificar pontos 
passíveis de aprimoramento no documento, sendo três melhor explorados nesse 
estudo:  

1. A desconsideração dos objetivos climáticos e de segurança hídrica - diante 
do atual cenário de emergência climática (AMBRIZZI et al., 2017), a análise de cenários 
climáticos surge como oportunidade para lidar com as incertezas associadas à 
disponibilidade hídrica, agregando valor ao planejamento e gestão de ambientes 
complexos, como as áreas de mananciais de interesse regional (ANA, 2016). No caso 
do PDPA Billings, a ausência de estudos sobre o regime pluviométrico da região sugere 
uma abordagem limitada dos impactos das mudanças climáticas no alcance das metas 
para obtenção dos padrões de qualidade ambiental. A consideração de cenários 
climáticos possibilitaria a definição de medidas de mitigação e adaptação climática, bem 
como a definição de um conjunto mais amplo de indicadores de gestão da APRM 
Billings.  

2. A abordagem superficial de alguns dos usos múltiplos das águas – a 
ausência de informações sobre parâmetros ou indicadores relacionados à qualidade das 
águas para fins recreativos de contato primário, como o  Índice de Balneabilidade de 
Reservatórios, à proteção da biota aquática, como a concentração de poluentes 
emergentes, evidenciaram a abordagem superficial das atividades de pesca e turismo, 
dois dos usos múltiplos da represa (SMA/CLPA, 2010) durante o levantamento e 
sistematização de informações para fins de diagnóstico da bacia hidrográfica. Embora 
a atividade turística tenha sido objeto das medidas propostas no âmbito da Ação 5 - 
Programa de Recuperação e Preservação Ambiental, um diagnóstico mais detalhado 
nas etapas iniciais de preparação do Plano, possibilita a identificação antecipada dos 
conflitos pelo uso das águas. Além disso, possibilita discussões sobre formas 
alternativas para envolvimento de outros atores sociais, como os pescadores e 
indígenas, tradicionalmente excluídos dos processos decisórios (ALVES DA SILVA et 
al., 2009). Assim, consideramos que há limitada consideração de planos regionais e 
locais e agendas relevantes para a região. 

3. Ausência de estudo e avaliação dos impactos das alternativas – as 
principais metas orientadoras do PDPA-Billings e também do Zoneamento Ambiental da 
APRM, determinadas pela Lei Específica da Billings, são focadas na carga de fósforo e 
na cobertura vegetal. Essas metas foram baseadas em modelagens realizadas com uso 
do MQUAL, que correlaciona o uso do solo com a carga de fósforo. A análise de 
tendências incluiu treze possíveis cenários futuros de uso e ocupação do solo e de seus 
respectivos impactos sobre os corpos hídricos. No entanto, há pouco diálogo com 
tendências futuras de desenvolvimento de outras atividades intervenientes na qualidade 
ambiental da bacia. Como consequência dessa limitação de escopo, o PDPA não 
considera um conjunto razoável de alternativas para alcance das metas definidas. 
Ademais, mesmo para as alternativas propostas, não são apresentadas informações 
sobre os potenciais impactos ambientais negativos ou positivos, que podem ser gerados 
por cada uma das ações propostas no PDPA. 
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Levantamento das boas práticas francesas 
 

Quanto ao levantamento das boas práticas francesas que podem colaborar com as 
três fragilidades do PDPA, destacam-se:  

1. Planejamento orientado por objetivos estratégicos de sustentabilidade - o 
quadro de referência definido pela DQA, bem como a transferência deliberada de 
informações e decisões ambientais dos SDAGEs, objetos de AAEs anteriores, para os 
SAGEs, orientam o planejamento dos recursos hídricos na escala das sub-bacias 
hidrográficas. Desse modo, o processo de formulação de SAGEs integra os objetivos 
de sustentabilidade da DQA e as recomendações dos SDAGEs, articulando o 
desenvolvimento local com os objetivos regionais, numa abordagem de planejamento 
multiescalar que favorece a consideração de temas estratégicos, como a Biodiversidade 
e a Mudança do Clima.  

2. Análise de consistência e identificação de atores chave - nos SAGEs é 
apresentada uma análise de consistência que trata da compatibilidade e coerência dos 
objetivos e metas estabelecidos nos SAGEs em relação aos objetivos de outras políticas 
públicas setoriais de relevância no território da bacia. Realizada nas etapas iniciais do 
planejamento, a análise orienta a delimitação do escopo dos SAGEs, identificando 
sinergismos e/ou conflitos que podem limitar o alcance das metas previamente 
definidas. Além disso, favorece a identificação dos atores sociais chave para formulação 
e implementação do Plano. 

3. A avaliação do impacto ambiental das alternativas de desenvolvimento – a 
utilização da AAE como instrumento de apoio ao planejamento dos recursos hídricos é 
prática que fortalece os resultados obtidos com os planos de recursos hídricos na 
França, reforçando o compromisso com os objetivos de sustentabilidade ambiental. A 
AAE insere a caraterização da linha de base ambiental no processo de preparação dos 
SAGEs, permitindo o ajuste das alternativas de desenvolvimento no sentido da 
mitigação dos impactos ambientais negativos e maximização dos positivos. Ademais, 
tem como produto final um relatório ambiental que apresenta as principais conclusões 
do processo de avaliação dos SAGEs e um conjunto de indicadores ambientais para o 
acompanhamento da implementação do Plano. No relatório, são ainda apresentados: o 
resumo do conteúdo do SAGE e sua articulação com outros planos setoriais; as 
informações e argumentos que atestam o alinhamento do SAGE aos objetivos 
ambientais e de sustentabilidade regionais e; a descrição dos impactos do SAGE sobre 
as áreas prioritárias para conservação da Biodiversidade – REDE NATURA 2000 
(SANTOS; PIZELLA; SOUZA, 2020). 
 
Contribuições da Avaliação Ambiental Estratégica para o PDPA-Billings  
 
No caso da França, fica evidente que a AAE dá subsídios para que os planos de 
recursos hídricos apresentem um escopo orientado para a sustentabilidade, numa 
abordagem em que a análise das tendências das diferentes atividades setoriais com 
potencial impacto sobre as águas é procedimento fundamental para a proposição de 
alternativas de desenvolvimento e gestão das águas.  
Desse modo, os planos de recursos hídricos submetidos à AAE tendem a apresentar 
uma abordagem mais estratégica, que considera tanto os objetivos de qualidade hídrica 
quanto as decisões setoriais anteriores.  
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A intersetorialidade e análise de compatibilidade entre políticas públicas e 
planejamentos é abordada na AAE em diferentes níveis de planejamento e está 
integrada ao próprio sistema de gestão da água francês, favorecendo o 
desenvolvimento destas análises em vários processos de planejamento inter-
relacionados.  
Por fim, o estudo de alternativas e a análise de impactos conferem um espaço para 
buscar soluções e oportunidades capazes de maximizar os ganhos que um 
planejamento pode oferecer, tornando-o, de fato, estratégico. O quadro 1 apresenta uma 
síntese das potenciais contribuições da AAE para o PDPA-Billings. 
 
Quadro 1 – Potenciais contribuições da AAE para o PDPA-Billings (continua) 

Etapa O que se faz no PDPA O que se faz na França Contribuições 

Objetivo 

§ Foco em objetivos 
relacionados à 
qualidade hídrica (carga 
de fósforo e cobertura 
vegetal). 

 

§ Integração de objetivos 
estratégicos de 
sustentabilidade ao 
contexto;  

§ Articulação dos 
objetivos dos SAGEs 
com os objetivos 
regionais de qualidade 
hídrica e decisões 
setoriais anteriores. 

§ Inserção de outros 
objetivos estratégicos 
para a recuperação e 
qualidade ambiental do 
manancial. 
 

Escopo 

§ Análise de cenários 
restrita aos aspectos de 
uso e ocupação do solo 
e capacidade dos 
sistemas de tratamento 
de esgoto; 

§ Conflitos de uso de 
água não evidenciados; 

§ Ausência de estudos 
sobre pesca, turismo, 
segurança hídrica; 

§ Não considera 
questões relacionadas 
à segurança hídrica, às 
mudanças climáticas e 
à Biodiversidade. 

§  

§ Identificação dos 
conflitos de uso da 
água existentes; 

§ Análise das questões 
(tendências e 
indicadores) chave 
para a sustentabilidade 
do SAGE; 

§ Considera os impactos 
das mudanças 
climáticas e as 
ameaças à segurança 
hídrica; 

§ Busca a resolução de 
conflitos envolvendo 
os atores sociais que 
intervêm na qualidade 
dos recursos hídricos. 

§  

§ Abordagem mais 
estratégica e orientada 
para a sustentabilidade; 

§ Mapeamento dos atores 
sociais chave para o 
alcance das metas 
definidas; 

§ Identificação de um 
conjunto de indicadores 
ambientais 
contextualizado a partir 
das as relações e conflitos 
identificados; 

§ Foco em questões 
fundamentais para a 
indução de usos e 
atividades compatíveis 
com a conservação da 
qualidade do manancial. 

Estudo de 
alternativas e 
análise de 
impactos 

§ Consideração de um 
número limitado de 
alternativas; 

§ Não avalia os impactos 
ambientais das 
alternativas propostas. 

§ Identificação dos 
impactos possíveis e 
medidas de 
potencialização e 
mitigação; 

§ Análise dos impactos 
do SAGE sobre a Rede 
Natura 2000 
(biodiversidade). 

§ Proposição de programas 
e ações capazes de atingir 
as metas com maiores 
benefícios ambientais. 

§  

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 
Sendo assim, a realização da AAE poderá contribuir de modo a superar as fragilidades 
e preencher as lacunas, como mostrado pelo quadro 1, ao passo em que torna o PDPA-
Billings mais estratégico em seu contexto, além de mais avançado em termos de 
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planejamento e sustentabilidade, propiciando também o desenvolvimento econômico 
regional conciliado com a conservação do manancial.  
 
 
CONCLUSÃO  
 
O PDPA-Billings traz em seu conteúdo diretrizes, programas e metas para a melhoria 
da qualidade da água, com foco no abastecimento público. Nesta pesquisa identificamos 
três fragilidades e/ou lacunas neste plano, sendo elas (1) desconsideração dos objetivos 
climáticos e de segurança hídrica (2) a abordagem superficial dos usos múltiplos, e (3) 
ausência de estudo e avaliação dos impactos das alternativas, sem propostas 
relacionadas ao desenvolvimento regional e tendo cenários futuros limitados ao 
estabelecido pela Lei Específica da Billings. Dentre as contribuições identificadas a partir 
da experiência do modelo de gestão da água francês, temos: (1) a definição de objetivos 
e escopo amplo e considerando vários temas da sustentabilidade, orientado por 
objetivos estratégicos de sustentabilidade; (2) a definição do escopo a partir da 
consideração da compatibilidade entre diferentes políticas públicas, com identificação 
de conflitos e atores-chave, e (3) o estudo de alternativas e análise de impactos que 
elucida consequências de ações planejadas em temas selecionados.  
Os resultados preliminares desta pesquisa evidenciam que a adoção de um modelo de 
gestão da água que adota a AAE poderia solucionar algumas das lacunas e fragilidades 
identificadas no PDPA, além de tornar todo o processo de planejamento mais robusto e 
alinhado às questões de sustentabilidade hídrica e de desenvolvimento econômico 
regional. Porém, é oportuno ressaltar que o contexto francês, tido como modelo na 
gestão das águas, possui uma estrutura de governança que favorece o caráter 
estratégico dos SAGEs, algo que precisa ser fortalecido no Brasil. 
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RESUMO 

 
No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (RS) estabelece responsabilidades 
entre os níveis vertical (nacional, estadual e municipal / Política, Plano ou Programa - 
PPPs) e horizontal (mesmo nível entre setores distintos). A este cenário destaca-se a 
potencial integração da Avaliação Ambiental Estratégica, que promove a análise 
sistemática antecipada dos efeitos ambientais significativos de uma PPP para apoiar os 
sistemas de planejamento e os processos decisórios. Em geral, no país há uma 
ausência de estrutura clara para a integração dos aspectos ambientais no momento da 
formulação de PPPs. Assim, objetivou-se identificar as considerações de componentes 
ambientais (correspondente aos itens da linha de base) associadas às PPs do sistema 
de planejamento de RS do estado de São Paulo, considerando os diferentes níveis 
estratégicos e a sua relação com outros setores. O método fundamentou-se na 
Avaliação Multicritério a partir da elaboração de um quadro de compatibilidade entre as 
diretrizes/objetivos dos Planos de RS e os objetivos ambientais de legislações 
brasileiras. Para tanto foram coletados os planos: Estadual de Resíduos Sólidos 
(PERS), três planos/consórcios regionais ou microrregionais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (GIRS) e dez Planos Municipais de GIRS (PMGIRS) selecionados 
aleatoriamente (por sorteio). Para elaborar o quadro de compatibilidade, realizou-se a 
coleta de objetivos das legislações ambientais brasileiras correlatos aos componentes 
de linha de base ambiental da Diretiva Europeia 2001/42/EC a serem considerados por 
planos e programas. Na análise dos dados efetuou-se uma contabilização das 
estratégias/diretrizes/objetivos dos planos de GIRS, bem como dos objetivos ambientais 
que apresentaram relações favoráveis, desfavoráveis, ambas ou neutras. Os principais 
resultados evidenciaram predominância de relações favoráveis sobre os itens de linha 
de base: população e saúde humana, solo e paisagem, água, ar e fatores climáticos e 
bens materiais. Relações neutras concentraram-se sobre objetivos relacionados à 
biodiversidade, solo e paisagem, patrimônio cultural e água. O PERS apresentou 
objetivos favoráveis a componente biodiversidade, ao contrário dos planos regionais e 
municipais. Os componentes ambientais água, ar e fatores climáticos foram os que mais 
apresentaram objetivos com ambas as possibilidades (favorável/desfavorável). O 
exame de compatibilidade das estratégias propostas pelos planos de resíduos de 
diferentes esferas de planejamento, no tocante aos objetivos ambientais, propiciou 
verificar as deficiências na linha de base utilizada nos planos de GIRS. Um aspecto 
chave de qualquer descrição de linha de base ambiental é identificar e considerar 
restrições ambientais existentes que podem limitar a proposta. Esses dados 
oportunizaram perceber a importância da linha de base ambiental, para ambos os 
processos, tanto da GIRS, quanto da AAE evidenciando o potencial deste instrumento 
auxiliar à tomada de decisão. 
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PALAVRAS-CHAVE: Linha De Base Ambiental, Planos De Gestão Integrada De 
Resíduos Sólidos, Componentes Ambientais 

 
ABSTRACT 

 
In Brazil, the National Policy on Solid Waste (SW) establishes responsibilities among 
vertical (national, state and municipal levels / Policy, Plan or Program - PPPs) and 
horizontal (same level among distinct sectors) levels. This scenario highlights the 
potential integration of Strategic Environmental Assessment, which promotes the early 
systematic analysis of the significant environmental effects of a PPP to support planning 
systems and decision-making processes. In the country, there is an absence of clear 
framework for the integration of environmental aspects at the time of formulation of 
PPPs. Thus, the objective was to identify the environmental component considerations 
(corresponding to the baseline items) associated with the PPs of the SW planning system 
of the state of São Paulo, considering the different strategic levels and their relationship 
with other sectors. The method was based on the Multicriteria Evaluation starting from 
the elaboration of a compatibility chart between the directives/objectives of the SW Plans 
and the environmental objectives of the Brazilian legislations. To this effect, the following 
plans were collected: State Solid Waste Plans (PERS), three regional or micro-regional 
plans/consortia of Integrated Solid Waste Management (ISWM) and ten Municipal Plans 
of GIRS (PMGIRS) randomly selected (by lot). In order to elaborate the compatibility 
chart, the objectives of the Brazilian environmental legislation correlated to the 
environmental baseline components of the European Directive 2001/42/EC to be 
considered by plans and programs were collected. In the data analysis, an accounting 
of the strategies/guidelines/objectives of the ISWM plans was made, as well as of the 
environmental objectives that presented favourable, unfavourable, both or neutral 
relations. The main results showed a predominance of favourable relations on the 
baseline items: population and human health, soil and landscape, water, air and climate 
factors, and material goods. Neutral relations were concentrated on objectives related to 
biodiversity, soil and landscape, cultural heritage and water. The PERS presented 
objectives favourable to the biodiversity component, unlike the regional and municipal 
plans. The environmental components water, air and climatic factors were the ones that 
presented the most objectives with both possibilities (favorable/unfavorable). The 
examination of the compatibility of the strategies proposed by waste plans from different 
planning spheres with regard to environmental objectives allowed for the verification of 
deficiencies in the baseline used in ISWM plans. A key aspect of any description of an 
environmental baseline is to identify and consider existing environmental restrictions that 
may limit the proposal. These data provided an opportunity to realize the importance of 
the environmental baseline for both the ISWM process and the SEA process, highlighting 
the potential of this tool to assist in decision making. 
KEYWORDS: Environmental Baseline; Plans of Integrated Solid Waste Management; 
Environmental Components. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) apresenta grande potencial para atuar como 
instrumento de suporte à gestão de resíduos sólidos no Brasil, ajustada ao contexto dos 



                                                       
 

151 
 

 

diferentes níveis de aplicação (MALVESTIO; GOMES; PEIXOTO, 2012). Os autores 
sugerem ainda que a AAE pode auxiliar no aperfeiçoamento das relações entre os 
diferentes níveis de planejamento ao atuar na promoção do tiering vertical entre os 
níveis de Políticas, Planos e Programas (vistos de maneira encadeada) e horizontal 
entre os diferentes setores e instrumentos de planejamento.  
Desmond, (2009) discute que desde sua gênese, os processos de planejamento do 
setor de resíduos e de AAE têm muito em comum. Por sua natureza, estão preocupados 
com a proteção ambiental e com a promoção da sustentabilidade. A referida autora 
declara ainda que a definição de objetivos ambientais relevantes para o plano e as suas 
alternativas não são apenas influenciadas pelo contexto político no qual se assenta o 
plano ou programa, mas também pela natureza dos dados ambientais emergentes do 
elemento de avaliação de base da AAE. Também por isto se sobressai como importante 
ferramenta de governança conforme Isola (2012). 
Nesse sentido, salienta-se a ocorrência de estudos com predominância europeia na 
aplicação da AAE integrada ao setor de resíduos sólidos: Itália (FEDERICO; RIZZO; 
TRAVERSO, 2009), Irlanda (DESMOND, 2009), Inglaterra (FISCHER et al., 2011), 
Áustria (SALHOFER; WASSERMAN; BINNER, 2007), Sérvia (JOSIMOVIĆ; MARIĆ; 
MILIJIĆ, 2014), mas também em países orientais: China (XU; HONG, 2013), Malásia 
(VICTOR; AGAMUTHU, 2013). Desses, a maioria se deteve a trabalhar na esfera 
governamental de município, o qual comumente é o responsável pela execução dos 
serviços de manejo e coleta dos resíduos sólidos. 
Desse modo, propôs-se verificar as considerações de componentes ambientais 
(correspondente aos itens da linha de base) associadas às PPs do sistema de 
planejamento de RS do estado de São Paulo, ponderando os diferentes níveis 
estratégicos e a sua relação com outros setores. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Nesta etapa buscou-se identificar a consideração de objetivos ambientais pelas 
estratégias (PPPs) do sistema brasileiro de planejamento de resíduos, bem como 
reconhecer os diferentes níveis estratégicos e esferas administrativas e a relação 
dessas estratégias com outros setores. 
No tocante ao quadro de referências dos impactos ambientais da PNRS e ao contexto 
de implementação, utilizou-se como base as aplicações realizadas por Finnan et al. 
(2012); e Josimović, Marić e Milijić (2014) para identificar os impactos ambientais 
decorrentes da aplicação de planos dos setores de bioenergia e resíduos sólidos. A 
amostra utilizada na pesquisa concentrou-se em 10 PMGIRS (Americana, Bertioga, 
Boituva, Campinas, Campos do Jordão, Catanduva, Itanhaém, Itapólis, Laranjal Paulista 
e Sorocaba) selecionados aleatoriamente (por sorteio), 3 planos regionais (CISBRA, 
CONSIMARES e CONSAB) e o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (SP).  
As informações estratégicas dos planos analisados se concentraram sobre as diretrizes, 
estratégias e/ou objetivos. Isto, em virtude do intuito para o qual tais informações foram 
elaboradas e aos fins estratégicos dos conteúdos destas. Em seguida, identificaram-se 
as legislações e outros regulamentos brasileiros que apresentam objetivos ambientais 
a serem considerados pelos planos de GIRS. Esta etapa se orientou na busca das 
legislações ambientais brasileiras que possuem objetivos próximos/correlatos aos 
componentes de linha de base ambiental (Figura 1), preconizados pela Diretiva 
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Europeia 2001/42/EC como itens a serem considerados pela AAE de Planos e 
Programas.  
Posteriormente, foram elaboradas matrizes de compatibilidade (quadro 1), baseadas na 
avaliação multicritério desempenhada por Josimović; Marić; Milijić, (2014) e João 
(2013), a fim de verificar a adesão das estratégias propostas pelos Planos de Resíduos 
em relação aos objetivos ambientais preconizados nos regulamentos brasileiros. 
 
Figura 1- Esquema para mostrar os objetivos ambientais compilados de regulamentos brasileiros 
associados à respectiva correspondência à linha de base ambiental. 

  
Fonte: Elaboração própria. 
 
Quadro 1 - Estrutura para a elaboração da matriz de compatibilidade entre as estratégias dos 
Planos de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e objetivos ambientais dos regulamentos brasileiros 

Favorável (A) 
Pode ser favorável / 
desfavorável (B) Neutro (C) Desfavorável (D) 

Fonte: adaptado de JOSIMOVIĆ; MARIĆ; MILIJIĆ, (2014)3 
 

3 Critérios para avaliar as estratégias dos Planos de Resíduos e os objetivos ambientais dos regulamentos/ 
legislações 

Decreto 4339/2002  Institui princípios e diretrizes para a 
implementação da Política Nacional da Biodiversidade 1
LEI Nº 12.651/2012   Proteção da vegetação nativa 2

Biodiversidade; População e 
Saúde Humana

LEI Nº 6.938/1981
 Política Nacional do Meio Ambiente 3

Lei 12305/2010 PNRS 4
5
6
7

LEI Nº 12.651/2012. Proteção da vegetação nativa 8
Lei 12305/2010 - PNRS           9

10
11
12
13
14
15
16

Solo e paisagem; Patrimônio 
Cultural 17

DECRETO-LEI Nº 25/1937.    18
19
20
21
22

LEI Nº 9.433/1997 -PNRH   23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Bens Materiais 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Lei 9795/1999 - Política Nacional de Educação 
Ambiental

Biodiversidade

LEI Nº 13.153/ 2015.  Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca

Plano (PAN-Brasil)  Programa de Ação Nacional de 
Combate à Desertificação

Lei Nº 12.651/2012  Proteção da vegetação nativa

Solo e Paisagem

Patrimônio Cultural

Lei 12.305/2010 PNRS

Plano Nacional de Saneamento Básico -  (versão 
2013) Macrodiretrizes

Água
Plano Nacional de Recursos Hídricos (versão de 2006)       

Ar e Fatores Climáticos

Lei 12.187/ 2009 - PNMC

Plano Nacional de Mudanças Climáticas - PNMC 
(versão de 2008)  

População e saúde humana; 
solo e paisagem; água; bens 

materiais

Lei nº 8.080/1990 - Sistema Único de Saúde

Lei 10.257/2001 - Política Urbana

Solo e paisagem; água; ar e 
fatores climáticos; bens 

materiais

Solo e paisagem; água; ar e fatores 
climáticos; bens materiais

Bens Materiais

População e Saúde Humana

População e Saúde Humana; 
Solo e Paisagem

Decreto 4339/2002  Institui princípios e diretrizes para a 
implementação da Política Nacional da Biodiversidade 1
LEI Nº 12.651/2012   Proteção da vegetação nativa 2

Biodiversidade; População e 
Saúde Humana

LEI Nº 6.938/1981
 Política Nacional do Meio Ambiente 3

Lei 12305/2010 PNRS 4
5
6
7

LEI Nº 12.651/2012. Proteção da vegetação nativa 8
Lei 12305/2010 - PNRS           9

10
11
12
13
14
15
16

Solo e paisagem; Patrimônio 
Cultural 17

DECRETO-LEI Nº 25/1937.    18
19
20
21
22

LEI Nº 9.433/1997 -PNRH   23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Bens Materiais 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Lei 9795/1999 - Política Nacional de Educação 
Ambiental

Biodiversidade

LEI Nº 13.153/ 2015.  Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca

Plano (PAN-Brasil)  Programa de Ação Nacional de 
Combate à Desertificação

Lei Nº 12.651/2012  Proteção da vegetação nativa

Solo e Paisagem

Patrimônio Cultural

Lei 12.305/2010 PNRS

Plano Nacional de Saneamento Básico -  (versão 
2013) Macrodiretrizes

Água
Plano Nacional de Recursos Hídricos (versão de 2006)       

Ar e Fatores Climáticos

Lei 12.187/ 2009 - PNMC

Plano Nacional de Mudanças Climáticas - PNMC 
(versão de 2008)  

População e saúde humana; 
solo e paisagem; água; bens 

materiais

Lei nº 8.080/1990 - Sistema Único de Saúde

Lei 10.257/2001 - Política Urbana

Solo e paisagem; água; ar e 
fatores climáticos; bens 

materiais

Solo e paisagem; água; ar e fatores 
climáticos; bens materiais

Bens Materiais

População e Saúde Humana

População e Saúde Humana; 
Solo e Paisagem

  Receptor Ambiental relacionado ao 
regulamento em questão 

...  

Estratégias do 
Plano Municipal 
ou Regional de 
Gestão 
Integrada de 
RS - PMGIRS 
Município X 

Explicação 

das 

tendências 

ambientais 

para cada 

alternativa 

Objetivo de 
uma Lei ou 
de um Plano 
Nacional  
1 

Objetivo de 
uma Lei ou 
de um Plano 
Nacional 
2 

Objetivo de 
uma Lei ou 
de um Plano 
Nacional 
3 

... 

 

 

n 

Justificativa 

para o 

código 

atribuído 

A     ...  
B     ...  
...     ...  
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Para a análise dos resultados oriundos das matrizes de correlação efetuou-se uma 
contabilização das estratégias/diretrizes/objetivos dos planos de gestão integrada de 
resíduos sólidos, assim como dos objetivos ambientais que apresentaram relações 
favoráveis, desfavoráveis, ambas ou neutras. Esta análise permitiu a interpretação das 
estratégias em relação à incorporação aos objetivos ambientais da legislação federal 
brasileira e as possíveis interfaces estabelecidas com outras políticas/planos por esses 
instrumentos nas diferentes escalas de planejamento.  
A análise considerou uma relação favorável (A) quando a estratégia do Plano contempla 
o objetivo ambiental da legislação brasileira, ou a escrita dessa estratégia atende ao 
objetivo ambiental, ou se correlaciona ao preconizado pelo objetivo ambiental. No caso 
de uma relação desfavorável (D) remete ao contrário da descrição da relação favorável. 
A relação analisada com potencial favorável ou desfavorável (B) contemplava 
parcialmente o objetivo ambiental e dependendo das ações oriundas dessa estratégia 
poderia provocar uma relação desfavorável. As relações neutras (C) foram aquelas que 
não apresentaram qualquer relação entre a estratégia e o objetivo ambiental em análise. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir do método aplicado atingiu-se uma contabilização geral do atendimento dos 
objetivos em relação aos planos analisados (quadro 2) em diferentes escalas 
governamentais: estadual, regional (3 planos intermunicipais) e municipal (10 PMGIRS). 
Foi possível perceber a incidência da correlação favorável (resposta A) nos objetivos 4, 
9, 16, 32 e 45, cuja predominância dos itens da linha de base ambiental concentrou-se 
sobre os componentes: População e Saúde humana, Solo e Paisagem, um objetivo que 
contempla solo, água, ar e fatores climáticos e bens materiais e, finalmente, um dos 
objetivos preconizados pelo PLANSAB. 
 
Quadro 2: Objetivos da linha de base ambiental comparados à interface (favorável – A; favorável 
ou desfavorável – B; neutra – C; desfavorável – D) com as estratégias dos Planos de Resíduos 
do Estado de SP. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Estadual 2 3 17 19 9 3 3 2 10 5 9 0 5 0 0 11 5 0 1 0 2 2 3 1 0 1 3 0 4 0 1 15 4 9 7 1 2 5 5 3 2 4 9 0 14 2 0 1 2 1 0 2 2
Regional 2 5 7 12 10 1 4 5 16 7 3 1 0 0 0 17 6 0 3 1 6 4 3 2 0 0 4 2 0 1 0 29 5 2 9 1 9 2 5 1 2 3 20 4 28 1 2 1 3 1 2 0 0
Municipal 4 24 64 97 53 35 39 16 77 14 40 5 25 7 5 88 70 3 26 12 62 61 30 8 5 19 46 18 33 10 15 110 53 27 67 28 51 32 37 31 22 24 66 40 114 23 21 30 18 14 23 9 12
Respostas A 8 32 88 128 72 39 46 23 103 26 52 6 30 7 5 116 81 3 30 13 70 67 36 11 5 20 53 20 37 11 16 154 62 38 83 30 62 39 47 35 26 31 95 44 156 26 23 32 23 16 25 11 14

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Estadual 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Regional 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Municipal 2 3 5 8 6 4 2 4 16 7 5 3 4 2 2 23 13 3 3 2 3 4 12 7 2 2 21 8 10 2 2 18 4 7 13 5 15 4 8 5 5 3 7 5 10 6 4 2 6 2 6 2 2
Respostas B 2 4 6 10 9 4 3 5 21 8 6 3 4 2 2 28 16 3 3 2 3 4 19 11 2 2 27 8 11 3 2 19 4 8 15 5 17 4 9 5 7 4 10 5 14 6 5 2 6 2 10 3 2

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Estadual 33 32 18 15 24 32 32 33 21 30 25 35 30 35 35 22 29 35 34 35 33 33 27 31 35 34 28 35 30 34 34 20 31 25 26 34 31 30 29 32 31 31 25 35 20 33 34 34 33 34 34 32 33
Regional 43 39 37 31 34 44 40 39 28 37 42 44 45 45 45 25 37 45 42 44 39 41 40 42 45 45 39 43 45 44 45 14 40 43 36 44 36 43 40 44 43 41 23 41 13 44 43 44 42 44 40 45 45
Municipal 199 178 136 100 146 166 164 185 112 184 160 197 176 196 198 93 122 199 176 191 140 140 163 190 198 184 136 178 162 193 188 75 147 171 124 172 138 169 159 169 178 178 132 160 81 176 180 173 181 189 176 194 191
Respostas C 275 249 191 146 204 242 236 257 161 251 227 276 251 276 278 140 188 279 252 270 212 214 230 263 278 263 203 256 237 271 267 109 218 239 186 250 205 242 228 245 252 250 180 236 114 253 257 251 256 267 250 271 269

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regional 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Respostas D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

OBJETIVOS DAS POLÍTICAS E PLANOS BRASILEIROS (Esfera Federal) RELACIONADOS À LINHA DE BASE AMBIENTAL

Linha de base 
ambiental Biodiversidade

Patrimônio Cultural

Água Ar e Fatores Climáticos

População e Saúde Humana

Solo e Paisagem
Solo, Água, Ar e  
Bens Materiais

Solo, Água, Ar 
e  Bens Mat.Bens Materiais Bens 

Mat.
População e saúde humana; solo e paisagem; água; bens materiais
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No que diz respeito aos objetivos ambientais que se destacaram pela característica da 
possibilidade de ser favorável/desfavorável (resposta B) tem-se como principais: 9, 16, 
23, 27 e 32, os dois primeiros correspondem aos componentes ambientais Solo e 
Paisagem, o 23 a Água, o 27 ao Ar e Fatores Climáticos e o 32 abrange solo, água, ar 
e fatores climáticos e bens materiais. 
Os objetivos ambientais que se sobressaíram em consideração as correlações 100% 
neutras (resposta C) tem-se: 1, 12, 14, 15, 18 e 25, cujos componentes ambientais da 
linha de base foram: biodiversidade, três relacionados a Solo e Paisagem, um a 
Patrimônio Cultural e o último ao componente Água. Essa informação evidencia indícios 
de “baixa adesão” referente às estratégias dos planos de resíduos atenderem ao 
preconizado nos objetivos ambientais mencionados pelas legislações federais. 
Com relação aos objetivos ambientais desfavoráveis (resposta D), ou seja, aqueles que 
poderiam, caso as estratégias fossem implementadas, causar condições inadequadas 
correspondem aos nove objetivos, a seguir: 4, 16, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 45, com apenas 
uma resposta D e o 27 com três respostas D. Os objetivos abordaram os itens de linha 
de base ambiental: população e saúde humana, solo e paisagem, ar e fatores climáticos, 
cinco objetivos estiveram relacionados ao preconizado pela PNRS e contemplaram os 
componentes: Solo e Paisagem, Água, Ar e fatores climáticos e Bens Materiais, assim 
como o último objetivo ambiental foi preconizado pelo PLANSAB e está intimamente 
atrelado às proposições da PNRS.  
O quadro 3 evidencia os totais de respostas oriundas das matrizes de compatibilidade 
por esfera de planejamento, a fim de possibilitar uma comparação acerca dos objetivos 
ambientais que foram contemplados ou favoráveis em maior número e as respostas 
cujas estratégias dos Planos de resíduos foram neutras em relação aos objetivos 
ambientais. Ressalta-se também os valores mais altos e mais baixos relacionados aos 
principais objetivos ambientais e aos critérios de avaliação com ênfase nos distintos de 
níveis de planejamento. 
 
Quadro 3: Objetivos das Políticas e Planos Brasileiros (Federal) relativos à linha de base 
ambiental comparados à interface das estratégias dos Planos de Resíduos (Estadual, Regionais 
e Municipais) de SP. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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CONCLUSÃO 
 
Ao comparar os objetivos de linha de base ambiental às estratégias estabelecidas nos 
planos de GIRS em diferentes esferas governamentais, o PERS foi o único com 
objetivos favoráveis à componente biodiversidade. Em divergência, os planos regionais 
e municipais não contemplaram estratégias que atendessem objetivos sobre 
biodiversidade, manifestando necessidade de maior atenção aos efeitos voltados ao 
tratamento e a disposição dos RS. Destaca-se, em especial, os objetivos relacionados 
a componentes ambientais (como biodiversidade, solo e paisagem, patrimônio cultural 
e água) que apresentaram relações totalmente neutras. 
Nesse ínterim, infere-se a baixa interface de diversas estratégias dos Planos de GIRS 
de SP a componentes ambientais, e isto retrata a necessidade de incluir a variável 
ambiental no planejamento de instrumentos de política pública, como preconiza a AAE, 
a fim de ser chegar a orientações aplicáveis à instrumentalização e à viabilização de 
estratégias que dão suporte à melhor tomada de decisão, ao contemplar as diferentes 
alternativas sugeridas por esse escrutínio ambiental. 
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DESAFIOS NA DETERMINAÇÃO DA SIGNIFICÂNCIA DO IMPACTO AMBIENTAL 

NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Thamires Silva Martins (Universidade de São Paulo), Marcelo Montaño 
(Universidade de São Paulo) 

 
RESUMO 

 
Reconhecida como um dos aspectos mais relevantes para a efetividade da Avaliação 
de Impacto Ambiental (AIA), a determinação da significância do impacto é cercada por 
desafios que afetam de forma direta a capacidade de influência deste instrumento sobre 
a decisão tomada, com destaque para a ausência de transparência no que concerne o 
juízo de valor necessário para tal determinação. Isto posto, o presente trabalho tem por 
objetivo apresentar e discutir os principais desafios para a determinação da significância 
do impacto ambiental em processos de AIA, tomando como base o conjunto de boas 
práticas internacionais. Para atingir o objetivo proposto, utilizou-se como procedimento 
metodológico a revisão da literatura de caráter exploratório e inicial. A fonte de 
documentação adotada para compor esta revisão de literatura, inclui, portanto, 
consultas à artigos científicos que versem sobre a temática da significância do impacto 
ambiental. Para compor esta revisão, adotou-se como princípio balizador, artigos 
científicos oriundos de base de dados da SciELO, Scopus e Web of Science e 
documentos que versem sobre a temática da significância do impacto em AIA. Dentre 
os principais resultados foi verificado que: (i) o conceito de significância não é adotado 
de modo consistente; (ii) ocorre um desbalanceamento na consideração da importância 
de efeitos sociais e econômicos em relação a efeitos nos meios físico e biótico ; (iii) há 
uma grande dificuldade no estabelecimento de limiares ou padrões de significância 
apropriados/específicos para o caso, de tal modo que possam ser empregados como 
limiar da aceitabilidade dos impactos; e (iv) há uma clara deficiência na identificação e 
caracterização das incertezas relacionadas à determinação da significância. Deste 
modo, com base na literatura consultada, verificou-se que há um espaço significativo 
para o aperfeiçoamento dos procedimentos adotados nesta fase tornando-os mais 
robustos em termos conceituais e metodológicos, e mais claros e consistentes como 
elemento de apoio à decisão. 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Impacto Ambiental. Significância do Impacto 
Ambiental. Tomada de Decisão. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The determination of impact significance, which is recognized as one of the most 
relevant aspects for the effectiveness of the EIA, is surrounded by challenges that 
directly affect its ability to influence the decision taken, especially regarding the lack of 
transparency. Therefore, this paper aims to present and discuss the main challenges for 
the determination of environmental impact significance of EIA processes, based on the 
set of international good practices. To achieve the proposed objective, the exploratory 
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and initial literature review was adopted as a methodological procedure. The source of 
documentation adopted to compose this literature review, includes consultations to 
scientific articles that deal with the theme of the environmental impact significance. In 
addition to this review, scientific articles from SciELO, Scopus and Web of Science 
databases and documents dealing with the theme of impact significance in EIA were 
adopted as the guiding principle. Among the main results, it was verified that: (i) the 
concept of significance is not consistently adopted; (ii) there is an imbalance in the 
consideration of the importance of social and economic effects in relation to effects on 
physical and biotic environments; (iii) there is great difficulty in establishing 
appropriate/case-specific thresholds or significance standards, in such a way that they 
can be used as thresholds for acceptability of impacts; and (iv) there is a clear deficiency 
in the identification and characterization of uncertainties related to the determination of 
significance. Therefore, it can be concluded that there is a significant space for the 
improvement of the procedures adopted in this phase, making them more robust in 
conceptual and methodological terms, and clearer and more consistent as an element 
of decision support. 
KEYWORDS: Environmental Impact Assessment. Significance of Environmental 
Impact. Decision Making. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Entre as questões mais debatidas na Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) está como 
determinar a significância do impacto das ações e projetos propostos (DUINKER; 
BEANLANDS, 1986; LAWRENCE, 2007a; JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).  
Desde a década de 1980 até o presente momento, a literatura científica admite falta de 
clareza e compreensão no processo de determinação da significância (EHRLICH; 
ROSS, 2015). Desta forma, ao se determinar a significância do impacto, faz-se 
necessário promover um balanceamento entre as evidências, levar em considerações 
possíveis deturpações e vieses intencionais que possam surgir entre os participantes 
da determinação, incluindo aqueles que possuem interesses que contradizem aos 
demais, com o objetivo de alcançar decisões sábias, e que, desta forma, possam refletir 
os valores da sociedade (LAWRENCE, 2007a). 
Isto posto, o presente trabalho tem por objetivo apresentar e discutir os principais 
desafios para a determinação da significância do impacto ambiental em processos de 
AIA, tomando como base o conjunto de boas práticas internacionais.  
 
 
METODOLOGIA 
 
A revisão de literatura de caráter exploratório e inicial foi a metodologia adotada para 
alcançar o objetivo proposto. Para Correa e Costa (2012), a revisão de caráter 
exploratório caracteriza-se como uma fase preliminar do trabalho científico, tendo como 
objetivo explorar mais informações do assunto estudado, delimitar o tema que será 
pesquisado, bem como descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto investigado. 

Neste trabalho, os termos adotados de forma combinada ou isolada para o 
reconhecimento da literatura potencialmente relacionada ao assunto foram: avaliação 
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de impacto ambiental, significância do impacto ambiental, tomada de decisão e desafios, 
dentre outros. Termos similares na língua inglesa também foram adotados. As bases 
consultadas para compor a presente pesquisa foram: Science Direct, Scopus e Web of 
Science. 
A leitura dos artigos resultantes desta busca proporcionou a construção de um 
arcabouço inicial sobre alguns problemas que circundam a temática da significância do 
impacto. Os principais problemas elencados nestas leituras serão destacados no tópico 
a seguir. 
Após a revisão de literatura, foi elaborado um mapa conceitual. Os mapas conceituais, 
desenvolvidos por Joseph Novak, consistem em uma ferramenta adotada para 
organizar e retratar o conhecimento (NOVAK, 1977). Eles são empregados como uma 
linguagem para descrever e comunicar os conceitos de um determinado tema e os seus 
relacionamentos (AUSUBEL, 1968). Para a elaboração do mapa conceitual do presente 
artigo, adotou-se a orientação metodológica proposta por Novak (1977), onde foram 
selecionados os conceitos e as palavras de ligação da revisão de literatura elaborada. 
De modo geral, os conceitos são representados em círculos ou caixas nos mapas 
conceituais (NOVAK; CAÑAS, 2006). No que se refere às palavras de ligação, estas 
têm como objetivo definir o vínculo entre os dois conceitos para que ele seja lido como 
uma afirmação ou proposição válida (NOVAK, 2010). Ademais, Cañas e Novak (2008) 
especificam que o a utilização de verbos colabora com o pensamento dinâmico no 
esclarecimento dos encadeamentos entre os conceitos. 
Para a elaboração do referido mapa conceitual, foi utilizada a ferramenta Lucidchart, 
disponível de forma online e gratuita. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após a revisão de caráter exploratório e inicial, foi possível elencar cinco tópicos que 
versam sobre a problemática da significância do impacto em AIA, sendo eles: o conceito 
de significância não é adotado de modo consistente; desbalanceamento na 
consideração da importância de efeitos sociais e econômicos em relação a efeitos nos 
meios físico e biótico; dificuldade no estabelecimento de limiares ou padrões de 
significância apropriados/específicos para o caso, de tal modo que possam ser 
empregados como limiar da aceitabilidade dos impactos; e deficiência na identificação 
e caracterização das incertezas relacionadas à determinação da significância. Estes 
tópicos serão apresentados e discutidos a seguir: 
 
(i) o conceito de significância não é adotado de modo consistente  
 
Embora existam uma gama de definições referentes ao conceito de significância, a 
maioria delas compreende uma das seguintes características: (a) a significância 
consiste em um julgamento de valor, isto é, a significância depende do valor que a 
sociedade atribui a certos elementos e (b) o grau e tipo de mudança resultante em 
termos de efeitos mensuráveis (TERRAPON-PFAF et al., 2017). Autores como 
Thompson (1990) ou Cloquell-Ballester et al. (2007) diferenciam estas conceituações 
definindo o primeiro aspecto como significância do impacto em relação aos custos 
gerados à sociedade por um impacto e a segunda conceituação se referindo a previsão 
da magnitude do impacto. Ressalta-se a existência de publicações que insiram a 
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magnitude prevista dos impactos como um critério na determinação da significância 
geral do impacto (LAWRENCE, 2007a).  
A aplicação do conceito de significância corresponde a um dos aspectos mais 
complexos e de difícil compreensão da avaliação de impacto (IJÄS; KUITUNEN; JALA, 
2010; WOOD, 2008). Apesar das diferentes definições abordadas em literatura, existem 
também abordagens distintas para versar sobre o conceito de significância. Estas 
abordagens podem ser divididas em dois grupos principais, sendo elas: as abordagens 
técnicas e as abordagens participativas (LAWRENCE, 2007b). Por um lado, as 
abordagens técnicas têm como eixo central as propriedades técnicas, respaldando-se 
em pareceres de especialistas, dados técnicos e na análise de dados. Em contrapartida, 
as abordagens participativas apresentam como eixo central a importância atribuída por 
um indivíduo ou grupo a um determinado impacto. Como os valores da sociedade 
caracterizam-se pela pluralidade (WOOD, 2008; VANCLAY, 2002), esses tipos de 
julgamentos baseiam-se no contexto de cada indivíduo, sendo assim “subjetivos, 
normativos e dependentes de valores” (Lawrence, 2007a). 
 
(ii) desbalanceamento na consideração da importância de efeitos sociais e 
econômicos em relação a efeitos nos meios físico e biótico: 
 
A literatura existente produzida tende a se concentrar da identificação e avaliação dos 
impactos decorrentes nos meios físico e biótico em proporções maiores quando 
comparadas aos socioeconômicos. Os impactos desta temática, de modo geral, 
envolvem o quantitativo da geração de empregos, efeitos econômicos em setores 
específicos ou cooperação para o crescimento econômico (TERRAPON-PFAF et al., 
2017). 
Na etapa de determinação da significância do impacto, nota-se que os impactos sociais 
e econômicos por inúmeras vezes não são levados para o debate, e, caso sejam 
abordados, pouca ou nenhuma informação adicional é fornecida sobre como os níveis 
de significância foram ou poderiam ser determinados. Isto posto, nota-se que literatura 
fornece pouca orientação a respeito de critérios que podem ser adotados para 
especificar os valores da sociedade associados às características de seu ambiente de 
vida, como alternativa de alavancar a consideração destes efeitos em estudos de 
impacto (STOLP et al., 2002). Rowan (2009) sugere determinar a significância dos 
impactos sociais e econômicos adotando dois critérios, sendo eles o efeito sobre o bem-
estar (magnitude) e vulnerabilidade dos grupos afetados (sensibilidade). Ademais, 
vários autores enfatizam a crescente necessidade de determinar os níveis de 
significância do impacto em avaliações de impacto ambiental (por exemplo, Briggs e 
Hudson, 2013; Rowan, 2009; Lawrence, 2007a-b; Duinker e Beanlands, 1986). 
 
(iii) dificuldade no estabelecimento de limiares ou padrões de significância 
apropriados/específicos para o caso, de tal modo que possam ser empregados como 
limiar da aceitabilidade dos impactos: 
 
Ao determinar se um impacto proposto em um determinado projeto é significativo, o 
tomador de decisão deve apontar o limite de significância, ou seja, a definição da linha 
tênue que alegará se o impacto será significativo ou não. Esse limite poderá ser definido 
ao longo do espectro da significância, e esta resposta resultará do julgamento do 
tomador de decisão (EHRLICH; ROSS, 2015). 
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A assertividade referente às previsões de impacto e determinações de significância 
correspondem a um dos assuntos mais debatidos na temática da AIA. Estas atividades 
vêm sendo descritas como de caráter técnico e de cunho subjetivo (LAWRENCE, 
2007a), visto a amplitude de abordagens e metodologias passíveis de serem adotadas 
para a sua determinação, podendo variar de medidas quantitativas de dados biofísicos 
até julgamentos sobre questões ambientais (WOOD, G.; RODRIGUEZ-BACHILLER, A.; 
BECKER, 2007). Apesar da existência da incerteza no processo de determinação da 
significância, os tomadores de decisão precisam definir a significância dos impactos 
previstos, situação que demanda o uso de critérios subjetivos carregados de valor 
(FONSECA; GIBSON; BRITO, 2020). Para que isto ocorra, é necessário a interpretação 
da dependência do contexto para a avaliação da significância dos impactos (WOOD, 
2008; PUIG et al., 2015), sendo recorrente a utilização de abordagens ad hoc no 
julgamento da viabilidade dos projetos (ROSSOW, 2003; BRIGGS; HUDSON, 2013). 
 
(iv) deficiência na identificação e caracterização das incertezas relacionadas à 
determinação da significância: 
 
A maioria dos autores reconhecem a inevitabilidade da incerteza inerente às previsões 
de AIA, não sendo incomum que os estudos de acompanhamento revelem uma 
dimensão de impactos diferente do que havia sido previsto inicialmente (WOOD; 
DIPPER; JONES, 2000). Ainda assim, Tennøy, Kværner e Gjerstad (2006) afirmam que 
os EIA frequentemente demonstram mais certeza em suas previsões do que deveriam, 
e que as previsões de impacto constituem o que os autores nomeiam de “caixa preta” 
em estudos de AIA. 
Lidar com a incerteza na avaliação do impacto não constitui apenas uma questão de 
acurácia da previsão, ou seja, ela também constitui uma questão de comunicação ao 
longo do processo de tomada de decisão (LAWRENCE, 2007a). Para Tennøy, Kværner 
e Gjerstad (2006), uma alternativa para lidar com esta temática consiste na melhoria do 
desempenho da previsão. A transparência nas previsões dos impactos e ênfase na 
comunicação das incertezas podem constituir ferramentas de auxílio à tomada de 
decisão. Segundo os autores “Boas descrições de dados de entrada, métodos, teorias 
e suposições podem colocar os tomadores de decisão e outras partes interessadas em 
uma posição melhor para julgar as previsões e, possivelmente, se opor a elas”. Isto é, 
propiciar um arcabouço de informações para a tomada de decisão e, desta forma, lidar 
com o risco de consequências ambientais indesejadas por intermédio de medidas de 
monitoramento e mitigação durante a implementação do projeto. 
De modo a retratar o conhecimento construído sobre os desafios na determinação da 
significância do impacto, na Figura 1 a seguir pode ser verificado o mapa conceitual 
sobre a referida temática. 
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Figura 1. Mapa conceitual sobre a determinação da significância do impacto 

 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Com base na literatura consultada, verificou-se os principais desafios que circundam a 
temática da significância do impacto em AIA. Dentre estes resultados, a revisão aponta 
que há muita confusão no conceito de significância, sendo muitas vezes confundido com 
o conceito de magnitude, e, desta forma, podem acabar influenciando na tomada de 
decisão. No que concerne aos efeitos sociais e econômicos, a literatura apontou que 
estes não são considerados com a mesma proporção que os efeitos físicos e bióticos, 
principalmente em virtude da dificuldade do estabelecimento de critérios e limiares para 
sua determinação. Do mesmo modo, os resultam apontam para as intempéries 
referentes na definição de critérios e limiares para determinar a significância do impacto, 
principalmente em virtude das incertezas inerentes neste processo.  
Portanto, nota-se a possibilidade de adoção de melhorias na prática da significância do 
impacto, tendo em vista o espaço significativo para o aperfeiçoamento dos 
procedimentos adotados nesta fase, tornando-os mais robustos em termos conceituais 
e metodológicos, e mais claros e consistentes como elemento de apoio à decisão. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS DE EOLICAS OFFSHORE: ESPECIFICIDADES DO CASO 

BRASILEIRO E IMPLICAÇOES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 

 
RESUMO 

 
A transição energética é uma realidade mundial. Neste contexto, a tendência em investir 
em eólicas offshore está aumentando à medida que a tecnologia avança e os custos 
diminuem. No Brasil o mercado já sinaliza interesse em investir em eólicas offshore, 
vide os vinte processos de licenciamento ambiental em andamento no Ibama. Para 
conhecer a tipologia inédita por aqui, realizou-se um levantamento bibliográfico (em 
artigos científicos e guias governamentais europeus) referente aos impactos ambientais 
de Complexos Eólicos Offshore (CEOs) no mar do Norte e mar Báltico, por serem locais 
que possuem histórico de monitoramento de impactos e de programas ambientais. 
Evidencia-se que os impactos descritos na literatura europeia estão relacionados a 
ecossistemas marinhos diferentes dos brasileiros. Portanto, este estudo buscou as 
particularidades de nossa costa, inclusive a inexistência de zoneamento marítimo, 
condição que difere da UE. Para identificar os impactos ambientais da inserção de um 
CEO no mar brasileiro, fez-se a discriminação (passo a passo) de todas as atividades 
necessárias nas fases de planejamento, instalação e operação do complexo, segundo 
guias do setor eólico offshore. Em seguida fez-se a correlação com os impactos 
ambientais identificados na realização de cada uma daquelas atividades – que já são 
exercidas em nosso país pela indústria offshore (portos, exploração e produção de 
petróleo e gás, dutos etc) e documentados em publicações do Ibama. Como resultado 
constatou-se a potencialidade de ocorrer impactos ambientais na costa brasileira que 
não apresentam ocorrência na literatura deste tema nos mares do Norte e Báltico, como 
o impacto em tartarugas. Além disso, observou-se que o Ibama apresenta a prática de 
solicitar a verificação do assoalho marinho para evitar impactos em recifes, algas 
calcárias, corais, banco de moluscos, algas e plantas aquáticas; impactos como 
introdução de espécies invasoras ou danos físicos. No caso das tartarugas, verifica-se 
que a não ocorrência de desovas no mar do Norte influenciou a falta de referências a 
este animal na bibliografia. Longe disso, no Brasil, cinco espécies de tartarugas 
desovam ao longo da costa, inclusive espécies em extinção. Já a obrigação de análise 
do assoalho marinho se deve ao fato de não possuirmos um zoneamento, o qual 
observa as sensibilidades e vocações de cada área antes de determinar seu uso. Por 
fim defende-se que a inserção de eólicas offshore no Brasil deve ser planejada visando 
minimizar conflitos de uso e impactos ambientais, além de considerar os efeitos 
cumulativos das diversas atividades praticadas na região sobre os ecossistemas 
marinhos. Necessitamos de instrumentos de gestão ambiental como um Planejamento 
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Espacial Marinho ou outra forma de zoneamento, de modo a não imputar ao 
licenciamento uma tomada de decisão que não lhe cabe. 
PALAVRAS-CHAVE eólicas offshore; impactos ambientais offshore; transição 
energética. 

 
ABSTRACT 

 
The energy transition is a global reality. The trend of investment in offshore wind energy 
is increasing as technology advances and costs decrease. In Brazil, the market is already 
showing interest in investing in offshore wind farms, see the twenty environmental 
licensing processes at Ibama. In order to get to know the unique typology here, a 
bibliographic survey was carried out (in scientific articles and European government 
guides) on the environmental impacts of Offshore Wind Farm (OWF) in the North Sea 
and the Baltic Sea, as they are historical sites of monitoring of environmental impacts 
and programs. It is evident that the impacts described in the European literature are 
related to marine ecosystems different from Brazilian ones. Therefore, this study sought 
the particularities of our coastline, including the lack of maritime zoning, a condition that 
differs from the EU. In order to identify the environmental impacts of the insertion of a 
OWF in the Brazilian sea, a disaggregation (step by step) was carried out of all the 
activities necessary in the planning, installation and operation phases of the complex, in 
accordance with the guidelines for the offshore wind sector. Then, a correlation was 
made with the environmental impacts identified in carrying out each of these activities - 
which are already carried out in Brazil by the offshore industry (ports, exploration and 
production of oil and gas, pipelines etc.) and documented in Publications from IBAMA. 
As a result, the potential for the occurrence of environmental impacts on the Brazilian 
coast that do not occur in the literature on the subject in the North and Baltic Seas was 
found, such as the impact on turtles. In addition, it was observed that IBAMA has the 
practice of requesting verification of the seabed to avoid impacts on reefs, limestone 
algae, corals, mollusc beds, algae and aquatic plants; impacts such as introduction of 
invasive species or physical damage. In the case of turtles, it seems that the lack of 
spawning in the North Sea influenced the lack of references to this animal in the 
bibliography. Far from it, in Brazil, five species of turtle spawn along the coast, including 
endangered species. The obligation to analyze the seabed is due to the fact that Brazil 
do not have a zoning, which observes the sensitivities and vocations of each area before 
determining its use. Finally, it is argued that the insertion of offshore wind farms in Brazil 
should be planned in order to minimize conflicts of use and environmental impacts, in 
addition to considering the cumulative effects of the various activities developed in the 
region on marine ecosystems. Brazil needs environmental management instruments 
such as Marine Spatial Planning or another form of zoning, so as not to charge licensing 
with a decision that is not your responsibility. 
KEYWORDS: offshore wind; offshore environmental impacts; energy transition. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A tendência mundial em investir em eólicas offshore visa contribuir para a transição 
energética. À medida que a tecnologia avança, as turbinas eólicas estão se tornando 
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maiores e mais potentes, permitindo uma redução adicional nos custos de geração 
eólica offshore. (BTG Pactual, 2019).  
Atualmente no Brasil, o mercado demonstra interesse em investir em eólicas offshore, 
vide os vinte processos de licenciamento ambiental abertos no Ibama, entretanto ainda 
inexiste qualquer empreendimento instalado no país. Para realizar a gestão dos 
impactos ambientais relacionados a eólicas no meio marinho, Vaissière et al. (2014) 
sugere aproveitar a experiência de outras indústrias offshore.  
Neste contexto, destaca-se a indústria de Petróleo e Gás Offshore brasileira com sua 
primeira plataforma marinha (P-1) datada de 1969. A exploração e produção de Petróleo 
e Gás offshore constitui uma atividade antiga e consolidada, que acumula dados, 
expertise e procedimentos de licenciamento ambiental robustos. Os portos também 
demandam estudos ambientais complexos e programas de mitigação de impactos, que 
geram diversas informações de como o ecossistema marinho se comporta frente às 
atividades industriais offshore. 
A Avaliação de Impacto Ambiental fornece subsídios para a tomada de decisão do 
Licenciamento. Para realizar uma AIA de um complexo eólico offshore no Brasil, pelo 
ineditismo da tipologia, recorreu-se a estudos que fornecem dados secundários em 
ambientes marinhos diferentes dos nossos. Neste trabalho buscamos realizar um 
prognóstico de quais serão os impactos ambientais causados pelo planejamento, 
instalação e operação de complexos eólicos offshore na costa brasileira, considerando 
as particularidades do nosso ecossistema. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Para conhecer a tipologia, realizou-se um levantamento bibliográfico (em artigos 
científicos e guias governamentais europeus) referente aos impactos ambientais de 
Complexos Eólicos Offshore (CEOs) no mar do Norte e mar Báltico, por serem locais 
que possuem histórico de monitoramento de impactos e de programas ambientais. 
Evidencia-se que os impactos descritos na literatura europeia estão relacionados a 
ecossistemas marinhos diferentes dos brasileiros. Portanto, este estudo buscou as 
particularidades de nossa costa, inclusive a inexistência de zoneamento marítimo, 
condição que difere da UE.  
Para identificar os impactos ambientais da inserção de um CEO no mar brasileiro, fez-
se a discriminação (passo a passo) das macroatividades e atividades relacionadas ao 
desenvolvimento de um CEO, utilizando-se: 

• Publicação de autoria de Asgarpour, M. na Elsevir sobre montagem, transporte, 
instalação e comissionamento de complexos eólicos offshore, de 2016; 

• Guia do Reino Unido para Eólicas Offshore, da BVG associados, de 2019; e 
• Estudo Ambiental da Planta Piloto de Geração Eólica Offshore na Bacia Potiguar 

de 2019, elaborado pela Veritas Engenharia Ambiental, referente ao projeto da 
Petrobrás, que foi arquivado por solicitação do empreendedor. 

Associado a cada uma das atividades, correlacionou-se seus impactos ambientais. 
Além dos impactos levantados a partir da biografia referente a empreendimentos 
europeus já consolidados, listou-se os impactos presentes nas cadeias causais das 
tipologias: Exploração de Petróleo Offshore; Produção de Petróleo Offshore; e Portos. 
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Pinçou-se apenas as atividades semelhantes entre as tipologias de eólicas offshore e 
as demais supracitadas. 
Como exemplo temos a atividade de fixação das estruturas offshore e lançamento dos 
equipamentos submarinos, que apresenta como um de aspectos “choque mecânico, 
arrasto da âncora e atrito da corrente”, com impactos associados de perda de habitat e 
morte de indivíduos bentônicos; danos a comunidades de recifes de algas calcáreas 
e/ou corais, ao banco de moluscos, algas e plantas aquáticas. Outro aspecto dessa 
atividade seria “ressuspensão de sedimentos” com impactos de diminuição da 
capacidade de sobrevivência dos organismos filtradores. Um terceiro aspecto seria a 
“geração de área de restrição de uso”, com impacto de Interferência nas atividades 
pesqueiras; conflito com atividades turísticas, navegação e outros usos. 
As cadeias causais foram elaboradas por equipes do Ibama para serem submetidas à 
consulta pública e posteriormente compor os Guias de Avaliação de Impacto Ambiental 
da Diretoria de Licenciamento Ambiental (Dilic) do Ibama, no âmbito do Projeto de 
Fortalecimento do Licenciamento Ambiental Federal (ProLAF) (IBAMA, 2021). Cada 
guia traz uma cadeia causal de impactos ambientais que busca explicitar as relações 
entre as atividades necessárias para planejamento, implantação, operação e 
desmobilização de cada tipologia de empreendimento e os impactos socioambientais 
potencialmente causados por tais atividades. O guia ainda apresenta as medidas de 
controle necessárias para evitar, minimizar ou compensar cada um dos impactos 
ambientais elencados (IBAMA, 2019).  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Como resultado temos um panorama de quais serão os impactos ambientais associados 
à implantação de um CEO em nossa costa, obtendo assim as informações acerca de 
quais componentes ambientais são mais propensos a ser impactados e merecem 
atenção.  
Ressalta-se que as tipologias de perfuração e de produção de petróleo e gás offshore 
são potencialmente causadoras de maior degradação ambiental do que CEOs. Explica-
se que por se tratarem de empreendimentos offshore, que necessitam de transporte 
marinho, logística offshore, implantação de estruturas no leito marinho e conexão com 
estruturas onshore, diversas atividades são semelhantes, mas é sabido que guardam 
muita distância no tocante a impactos potenciais de risco, o que foi considerado. 
A indústria offshore no Brasil é bastante robusta, repleta de portos e empreendimentos 
de Perfuração e Produção de Petróleo e Gás offshore, que acabam por disponibilizar 
muita informação e dados ambientais sobre nosso ecossistema marinho. As atividades 
necessárias para a instalação de um CEO são bastante conhecidas e já executadas 
para implantação de outras tipologias de empreendimentos, entretanto, uma 
particularidade a ser considerada são as dimensões das estruturas que compõem os 
aerogeradores. A grandiosidade dos equipamentos requer uma adaptação da 
infraestrutura portuária. Necessita-se de grandes áreas de montagem, planos de 
logística e até análise de riscos associados. EPE (2020, p.42) assinala que é 
fundamental a análise da situação da infraestrutura portuária para viabilizar a 
implantação de parques eólicos offshore, com esforços para adaptação dessas 
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estruturas a fim de adequá-las para as atividades de suporte às operações de instalação 
e manutenção dos parques.  
Identificou-se que o aspecto “ocupação do espaço marítimo pela presença e tráfego de 
embarcações” gera impactos tanto nas atividades de apoio à instalação, quanto na 
instalação das infraestruturas offshore e sistemas submarinos e traz como impactos: 
interferência com atividades pesqueiras, abalroamento acidental com embarcações e 
petrechos de pesca, além de abalroamento acidental de mamíferos e quelônios e 
alteração do comportamento da biota. Impactos em tartarugas (quelônios) e nas 
atividades pesqueiras também estão previstos na fase de operação. 
Um impacto relevante que pode ser evitado ou minimizado com planejamento e 
mitigantes adequadas é o dano a comunidades de recifes, algas calcárias e/ou corais, 
ao banco de moluscos, algas e plantas aquáticas, que pode ocorrer: (i) na instalação 
das estruturas offshore (devido ao choque mecânico das pernas da barcaça de 
instalação e das próprias estruturas no solo marinho, arrasto de âncora, atrito da 
corrente), e (ii) no lançamento de cabos que serão enterrados ou apoiados no leito 
marinho.  
Na macroatividade de instalação dos cabos em terra até a subestação é necessário um 
furo direcional ou abertura de valas, podendo ocorrer a destruição de ninhos na faixa de 
areia, portanto áreas de desova de tartarugas, por exemplo devem receber medidas 
especiais para realocação dos ovos e minimização dos impactos. 
Para a fase de operação, exceto para atividade de manutenção que basicamente se 
resume a tráfego periódico de embarcações, não há experiência no Brasil de 
funcionamento de aerogeradores offshore. Devemos então nos ater aos impactos 
identificados em literatura. Os principais impactos identificados são em aves marinhas 
e/ou migratórias; morcegos; comunidade nectônica (efeito recife e área de exclusão de 
pesca); conflitos de uso (pesca, turismo, navegação); alteração da paisagem; 
distinguindo-se ainda o possível impacto em tartarugas marinhas. 
Percebe-se que impactos em tartarugas marinhas, praticamente não são citados em 
trabalhos que analisam CEOs no mar do Norte, pois segundo BAILEY (2014), as 
tartarugas não possuem áreas de desova nas praias daquela região, portanto a análise 
do impacto é dificultada. Aqui no Brasil, cinco espécies de tartarugas desovam ao longo 
da costa brasileira, inclusive espécies em extinção. Portanto, verificou-se previsão de 
impactos em tartarugas na costa brasileira na fase de instalação e operação: na geração 
de luminosidade podendo causar desvio de rotas de desova; no tráfego de embarcações 
durante a instalação das estruturas e também durante o lançamento dos cabos podendo 
ocasionar abalroamento acidental de mamíferos e quelônios. 
Outros impactos não relatados na literatura referente aos CEOs do Mar do Norte, é a 
introdução de espécies invasoras e os danos às comunidades de recifes, algas calcárias 
e/ou corais, ou banco de moluscos, algas e plantas aquáticas. Acredita-se que como os 
países da União Europeia possuem Planejamento Espacial Marinho, com áreas 
destinadas à implantação de parques eólicos, na definição de tais áreas já sejam 
descartadas áreas com fundo marinho impróprio para a atividade. Portanto, para os 
processos de licenciamento ambiental de eólicas offshore na costa brasileira no modelo 
atual carente de zoneamento, deve-se atentar para tais particularidades. Exigir um plano 
de ancoragem para a alternativa locacional das torres e dos cabos, de forma a desviar 
de formações calcárias e/ou demais estruturas relevantes do leito marinho torna-se 
imprescindível para a minimização dos impactos ambientais do empreendimento.  
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Ressalta-se que a literatura aponta que, mesmo para o Mar do Norte, mais pesquisas e 
monitoramentos são necessários para se conhecer apropriadamente quais os impactos 
ambientais associados a CEO são significativos. Além disso, não há consenso sobre 
alguns impactos, como formação de campos eletromagnéticos e nem sobre os efeitos 
cumulativos de vários empreendimentos marinhos sobre a mesma área. Ademais, como 
bem colocado em Ibama (2019), o contexto socioambiental em que o projeto estiver 
inserido poderá implicar em impactos ambientais não previstos em uma cadeia causal, 
assim como impactos previstos podem não ocorrer.  
 
CONCLUSÃO 
 
Os impactos ambientais provenientes de CEOs no ambiente marinho da costa brasileira, 
exceto para aves, não terão natureza diversa daqueles já percebidos na indústria 
offshore composta por atividades portuárias, exploração e produção de petróleo e gás, 
dutos etc. Pondera-se, como HAMLYN (2015), que à medida que os projetos do setor 
de energia renovável offshore se tornarem maiores e onipresentes, os impactos e as 
pressões nos aspectos ambientais marinhos poderão se tornar cumulativos criando 
questões "macroambientais" que transcendem desenvolvimentos isolados.  
A avaliação de impactos ambientais de CEOs deve considerar os efeitos cumulativos 
das diversas atividades praticadas na região sobre os ecossistemas marinhos. Os 
conflitos de usos no mar poderão configurar impactos sociais, principalmente pelas 
extensas áreas ocupadas pelos CEOs, interferindo em pesca, navegação, turismos, 
exploração de petróleo etc. 
Uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) ou um Plano Espacial Marinho (PEM) se 
mostram instrumentos desejáveis para uma política que setorize as áreas marinhas de 
acordo com suas vocações, além de considerar os efeitos cumulativos dos 
empreendimentos nas espécies, populações e comunidades aquáticas, assim como nos 
ecossistemas marinhos. Uma definição sobre distanciamento mínimo da costa é 
importante e deve levar em consideração rotas de aves migratórias, comportamento de 
aves marinhas e morcegos, conflitos de uso com turismo, navegação e pesca, alteração 
da paisagem e rotas de cabos subaquáticos.  
O conhecimento advindo do licenciamento ambiental da perfuração e produção de 
petróleo e gás offshore pode e deve ser considerado no desenvolvimento do 
licenciamento ambiental dos CEOs. Além da expertise em atividades semelhantes 
àquelas executadas na instalação de CEOs, diversos programas ambientais e 
estratégias para mitigação de impactos já estão consolidados e podem ser replicados 
para eólicas offshore. Os impactos em tartarugas e conflitos com pesca, por exemplo 
podem ter mitigantes, monitoramento ou programas semelhantes ou até mesmo 
complementares aos do licenciamento do petróleo offshore.  
A partir da análise dos impactos da indústria offshore já existentes no Brasil e as 
atividades necessárias à instalação e operação de um CEO, destaca-se que deverá se 
atentar, além dos impactos já conhecidos no Mar do Norte, para: 

• impactos em tartarugas marinhas, diferentemente do que é relatado nos 
empreendimentos do Mar do Norte e Báltico, devido às particularidades da 
nossa biota aquática. Para iluminação artificial deve-se observar a legislação 
aplicável e as medidas mitigadoras disponíveis. 

• Impactos em comunidades de recifes, algas calcárias e/ou corais, ou banco de 
moluscos, algas e plantas aquáticas, como introdução de espécies invasoras ou 
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danos físicos ao componente ambiental. A alternativa locacional deve buscar se 
afastar de áreas ambientalmente sensíveis. Deve-se exigir um plano de 
ancoragem para a alternativa locacional das torres e dos cabos, de forma a 
desviar de formações calcárias e/ou demais estruturas relevantes do leito 
marinho visando a minimização dos impactos ambientais do empreendimento. 
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RESUMO 

 
O processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) brasileiro possui muitas 
fragilidades no estudo e gestão de impactos sociais. Um dos setores onde esse 
problema é amplamente relatado é de usinas hidrelétricas. Para mitigar essas 
vulnerabilidades é possível buscar soluções no campo da inovação social. A partir do 
estudo do caso da Usina Hidrelétrica de Jirau em Rondônia, o objetivo desta pesquisa 
é realizar um mapeamento de inovações sociais que podem ser adotadas no contexto, 
bem como realizar um estudo preliminar quanto aos benefícios e barreiras para adoção 
dessas soluções no processo de AIA. Os métodos desta pesquisa incluem revisão 
bibliográfica e documental; caracterização de inovações sociais que dialogam com os 
problemas, dificuldades e lacunas existentes no caso em análise; e síntese para a 
adoção de potenciais inovações sociais na AIA brasileira. Foram mapeadas 11 práticas 
de inovação social com potencial aplicação ao contexto da UHE Jirau. As ideias 
propostas podem ser adotadas como referência para proposição de medidas 
mitigadoras na comunidade e em outros contextos. 
PALAVRAS-CHAVE: inovação social, deslocamento populacional forçado, usinas 
hidrelétricas. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The Brazilian Environmental Impact Assessment (EIA) process has many weaknesses 
related to the social impacts. One of the sectors where this problem is widely reported is 
hydroelectric power plants. To mitigate these vulnerabilities, it is possible to seek 
solutions in the social innovation field. Based on the case study of the Jirau Hydroelectric 
Power Plant, in Rondônia, the objective of this research is to map social innovations that 
can be adopted in the context under study, as well as to conduct a preliminary study 
regarding the benefits and barriers to the adoption of these solutions in the EIA process. 
The methods of this research include literature and document review; characterization 
of social innovations that dialogue with the problems, difficulties, and gaps existing in the 
case under analysis; and synthesis for the adoption of potential social innovations in the 
Brazilian EIA. Eleven social innovation practices with potential application to the UHE 
Jirau context were mapped. The proposed ideas can be adopted as a reference for 
proposing mitigating measures in the community and other contexts. 
KEYWORDS: social innovation, forced displacement, hydroelectric power plants. 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento fundamental para evitar, 
minimizar e corrigir impactos potencialmente adversos que grandes empreendimentos 
podem causar. Estudos sobre a qualidade dos estudos ambientais que compõem a AIA 
bem como sobre a implantação das ações previstas mostram, no entanto, que os 
resultados da AIA costumam ser considerados falhos. Diagnósticos insatisfatórios, que 
contam com levantamento de dados insuficientes, análise de impactos frágil e 
proposição de medidas mitigadoras e compensatórias que podem não atender às reais 
necessidades de contenção e reversibilidade do projeto (MACIEL; CUNHA, 2018; 
DUARTE et al., 2017).   
No caso de usinas hidrelétricas, frequentemente os empreendimentos são responsáveis 
por forçar o deslocamento de populações e alterar seu modo de vida. A literatura 
científica mostra que esses projetos em sua maioria não consideram aspectos sociais 
importantes da região de interesse, ocasionando a desapropriação de comunidades 
sem um planejamento adequado e as expõe a condições de vida distintas daquelas de 
seu local de origem (ROQUETTI et al., 2020). 
Para lidar com este problema, é possível encontrar soluções no campo da inovação 
social, que pode ser caracterizada como a implementação de um produto, atividade ou 
serviço sendo esse algo novo ou com modificações que agregam melhorias, pode 
também ser uma nova metodologia ou processos que satisfaçam uma necessidade 
social e difundida por organizações com o mesmo intuito (Barki et al., 2019). A demanda 
por inovação social surge exatamente a partir dos problemas sociais não resolvidos 
adequadamente, assim essas necessidades são o foco principal da inovação e da 
geração de valor social e acontece pela construção com diferentes conjuntos de atores: 
comunidade, governo e empresas sociais As inovações sociais também podem trazer 
potenciais contribuições para a AIA, visto que sua principal fundamentação é a melhoria 
de problemas sociais e da qualidade de vida, gerando novas oportunidades no local 
onde são inseridas/direcionadas. 
O processo de licenciamento da Usina Hidrelétrica de Jirau iniciou-se no ano de 2003, 
com o pedido de Licença Prévia e o Estudo de Impactos Ambientais (EIA/RIMA) do 
empreendimento teve sua conclusão no ano de 2005. Uma das condicionantes do 
empreendimento foi o Programa de Remanejamento das Populações Atingidas, que deu 
origem a vila Nova Mutum Paraná localizada na área rural de Rondônia, o assentamento 
que abriga os afetados pela barragem construída para a hidrelétrica (CAVALCANTI et 
al., 2020). 
Neste contexto, o objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo preliminar quanto 
aos benefícios e barreiras para adoção de inovações sociais no processo de AIA de 
centrais hidrelétricas. Será tomado como caso de estudo a Usina Hidrelétrica de Jirau, 
explorando os problemas, dificuldades e lacunas no processo de reassentamento da 
comunidade de Mutum Paraná.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Este trabalho foi realizado em três etapas. Na primeira etapa, foi feita revisão 
bibliográfica sistemática e documental sobre o setor hidrelétrico brasileiro a partir o caso 
do Aproveitamento Hidrelétrico de Jirau mapeando as problemáticas, dificuldades e 
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lacunas em potencial no Programa de Remanejamento das Populações Atingidas, com 
foco no Assentamento Nova Mutum Paraná, condicionante do empreendimento 
(SIMÃO; ATHAYDE, 2016). Foram utilizadas plataformas de base de dados: SciElo, 
Research Gate. As palavras chaves “Problemas Socioambientais”, “Nova Mutum 
Paraná”, “Usina Hidrelétrica de Jirau”, foram selecionados 10 artigos e mapeados as 
problemáticas mais frequentes relatadas em cada um deles. 
Na segunda etapa, foi feita a caracterização de propostas de inovação social que 
dialogassem com os problemas, dificuldades e lacunas identificadas na primeira etapa. 
Isso foi feito a partir de um mapeamento de propostas de inovação social. As 
plataformas selecionadas foram: Ágora — FioCruz; BB Transforma e Pipe Social. 
Nessas três bases foram buscadas palavras-chave relacionadas aos problemas 
encontrados, como “habitação”, “comunidades sustentáveis”, “educação” e “tecnologia”. 
Também foi realizada pesquisa bibliográfica em bases de periódicos científicos 
buscando-se boas práticas para gestão de impactos sociais que pudessem representar 
inovações em relação à prática brasileira. 
Na terceira etapa foi feita uma síntese simplificada de benefícios e barreiras em 
potencial para a adoção da solução da inovação social como parte da AIA de UHEs, 
cruzando as informações encontradas nas estapas anteriores e elaborando um quadro 
com as problemáticas, iniciativas e principais benefícios. Destacamos que a 
identificação de problemáticas considera as indicações da literatura científica sobre o 
caso da UHE Jirau tratando das diferentes fases do empreendimento, de forma que as 
soluções potenciais identificadas neste estudo podem estar ligadas a impactos já 
concretizados e irreversíveis e também que o contexto atual pode já apresentar 
modificações em relação à caracterização das problemáticas aqui apresentadas. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O mapeamento das problemáticas, dificuldades e lacunas em potencial no Programa de 
Remanejamento das Populações Atingidas resultou em nove problemáticas, 
posteriormente categorizadas em cinco eixos relacionados a propostas de inovação 
social que pudessem representar potenciais soluções para facilitar a organização 
(Quadro 1). 
Uma das principais barreiras para a adoção das iniciativas em inovação é a adesão da 
comunidade e uma execução de projeto que corresponda à realidade local. Uma das 
propostas selecionadas para a análise foi descrita como inovadora para engajamento 
dos stakeholders (E.3), por buscar identificação de lideranças não-formais para 
engajamento de todas as partes interessadas. A mesma iniciativa dialoga com a 
Construção de Habitação Acessível (C.1), porque a comunidade deve ter a oportunidade 
de opinar sobre como será o seu novo local de moradia e quais as necessidades que 
ele precisa solucionar. 
Implementar projetos de inovação social transformam o ambiente, principalmente onde 
há necessidade de novas formas de geração de renda e envolvimento da população 
jovem, oferecendo aos moradores em uma nova perspectiva de vida (SARATE; 
PICCININI, 2017). A inovação social para empoderamento de comunidades é uma 
excelente forma de mitigar as barreiras de vulnerabilidade sociais e também incentiva a 
multiplicação do conhecimento (FIRMINO; MACHADO, 2019). 
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Em relação às barreiras e dificuldades, a primeira a ser destacada é que as inovações 
sociais sempre envolvem práticas que são dependentes do contexto, e não 
necessariamente porque tiveram sucesso em um caso que terão em outros contextos. 
Evidentemente, antes de selecionar uma solução para cada uma das problemáticas 
identificadas nesta pesquisa, é preciso estudo aprofundado das razões pelas quais 
estas problemáticas se concretizaram. Somente a partir desse aprofundamento e do 
diálogo com as partes interessadas é que se pode pensar em selecionar uma solução 
ou compensação para estas problemáticas.  
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Quadro 1 – Síntese de barreiras, lacunas e soluções potenciais em inovação social 
(continua) 

Categoria Problemática Iniciativa Potenciais benefícios 

 
 
 
A. Saúde e 
bem-estar  

Aumento da malária 
na região.  

A.1 - Testes de saúde (MALAKIT. O 
Projeto Malakit. Disponível em: 
https://www.malakit-project.org/pt-
br/overview/ Acesso em:02/05/2021)  

Combate a desnutrição 
e proliferação de 
doenças. 

Alteração de pratos 
da culinária 
tradicional após 
reassentamento. 

A.2 - Programas de segurança alimentar 
(PIPE SOCIAL. Prato Verde Sustentável. 
Disponível em: 
https://pipe.social/startup/11912/perfil. 
Acesso em:21/04/2021) 

Fortalecimento da 
saúde e alimentação 
saudável.  

 
 
B. Atividade 
econômica  

Aumento do 
desemprego e 
alteração na fonte 
de renda principal.  

B.1 - Investimento social comunitário 
estratégico (IFC, 2010)  

Promoção de novos 
modelos de geração de 
renda  B.2 - Comunidade intencional sustentável 

agroecológica (ÁGORA. Disponível em: 
https://solucoes.agora.fiocruz.br/solucao/
solucao-social/consorcios-
agroecologicos-producao-de-alimentos-
saudaveisAcesso em:08/05/2021) 

C. Custo 
de vida  

Aumento do custo 
de manutenção das 
novas moradias.  

C.1 - Construção de habitação acessível 
(PIPE SOCIAL. Eko Social. Disponível 
em: 
https://pipe.social/startup/17388/perfil. 
Acesso em:21/04/2021 

Aumento da segurança 
e semelhança com a 
comunidade antiga  

Alteração nos 
valores de energia 
elétrica.  

C.2 - Energia para iluminação de baixo 
custo, com manutenção feita pela própria 
comunidade (TRANSFORMA BB. Litros 
de Luz. Disponível em: 
https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-
social/p 
oste-de-luz-solar-litro-de-luz-brasil. 
Acesso em:08/05/2021.) 

Diminuição do custo de 
vida.  
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Quadro 1 – Síntese de barreiras, lacunas e soluções potenciais em inovação social 
(continuação) 

Categoria Problemática Iniciativa Potenciais benefícios 
 
 
 
D. 
Educação, 
cultura e 
lazer  

Rompimento dos 
laços afetivos.  

D.1 - Centro de memória e cultura 
(ÁGORA. Disponível em: 
https://solucoes.agora.fiocruz.br/solucao/
solucao-social/assentamento-vida-nova-
questao-agraria-vinculos-e-saude-apos-
conquista-da Acesso em:08/05/2021.) 

Investimento na 
juventude.  

Perda da identidade 
e cultural.  

Integração e 
fortalecimento da 
comunidade  

Aumento do 
desemprego e 
desqualificação 
profissional.  

D.2 - Projetos educacionais de 
empreendedorismo para juventude (PIPE 
SOCIAL. Embaixadores da educação. 
Disponível em: 
https://pipe.social/startup/16266/perfil. 
Acesso em:21/04/2021.) 

Preservação da 
identidade cultural  

 
 
 
 
 
 
 
E. Gestão 
e AIA  

O EIA falhou no 
diagnóstico, análise 
de impactos e 
propostas de 
medidas 
relacionadas a 
aspectos 
socioculturais da 
comunidade afetada  

E.1- Adotar práticas da Avaliação de 
Impacto Social (Perfil e diagnóstico social 
+ avaliação de necessidades e 
oportunidades de desenvolvimento) 
(Gulakov et al, 2020) 

Eficiência no 
mapeamento da 
comunidade e 
oportunidades + 
Oportunidades de 
desenvolvimento local.  

E.2 - Adotar a Avaliação de impactos 
sobre serviços ecossistêmicos (Florence 
et al)  

Mapear a importância 
de aspectos culturais e 
ambientais  

E.3 - Engajamento dos stakeholders 
(Gaja Consultoria Socioambiental. 
Disponível em: 
https://gajaconsultoria.com/. Acesso 
em:30/04/2021.) 

Facilitação na 
resolução de conflitos e 
aproximação de 
lideranças 
representativas.  

Fonte: Autoria própria 
 
Outra barreira identificada foi a relação entre o conhecimento técnico-científico e o 
conhecimento tradicional local. Para a implementação de uma proposta de inovação, é 
necessário que haja comunicação clara entre a comunidade participante do projeto e a 
equipe responsável por seu desenvolvimento, para sua efetividade é necessário que o 
projeto atenda a realidade local e que a participação da comunidade seja ativa, o que 
acaba sendo falho em diversos momentos na inovação social (PONTES; CÂNDIDO, 
2021). Por fim, uma terceira barreira identificada está relacionada às inovações que 
estão ligadas a negócios de impactos nascentes, pois suas propostas ainda estão em 
fase de validação, e podem não estar disponíveis para contratação pelo empreendedor. 
As soluções encontradas na literatura que incluem a Avaliação de Impactos Sociais e 
na Avaliação de Impactos sobre Serviços Ecossistêmicos, são frequentemente 
aplicadas no Brasil e pode também haver poucos profissionais no mercado capacitados 
para sua adequada aplicação. 
As inovações sociais podem trazer soluções potenciais para a AIA, dado que sua 
principal fundamentação é a melhoria de problemas sociais e da qualidade de vida, 
gerando novas oportunidades no local onde são inseridas/direcionadas e podem ser 
adaptadas conforme a dinâmica socioambiental. Comunidades como Nova Mutum 
Paraná, cujas problemáticas foram identificadas neste trabalho podem, potencialmente, 
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ser beneficiadas com a adoção de soluções e boas práticas para melhorar sua qualidade 
de vida (BITTENCOURT; RONCONI, 2016).  
De forma preliminar, com base na experiência profissional das autoras, podemos afirmar 
que as soluções encontradas nas três plataformas de inovação social selecionadas 
nesta pesquisa, bem como as práticas mapeadas em consultorias e da literatura 
científica não se constituem necessariamente como novidades, que nunca foram 
adotadas no campo da AIA no Brasil. O conceito de inovação social permite classificar 
como inovação para um contexto uma mesma prática que já é consolidada em outro 
contexto (região, setor, área do conhecimento). Ao mesmo tempo, muitos negócios 
sociais e negócios de impacto tem atuado em contextos com problemáticas 
semelhantes às do licenciamento ambiental (BARKI et al., 2019), não havendo 
sistematização na literatura sobre a relação entre esses campos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A partir do estudo preliminar do caso da UHE Jirau, pode-se observar que os impactos 
sociais negativos relacionado ao deslocamento populacional forçado causados pela 
usina foram diversos e significativos. O campo da inovação social poderia ser um 
caminho interessante para apresentação de propostas de mitigação na Avaliação de 
Impacto Ambiental para melhorar a qualidade de vida da população de Nova Mutum 
Paraná. 
Para a implementação de projetos de inovação social, é preciso lidar com duas 
importantes barreira identificadas: a comunidade afetada deve ser envolvida na seleção 
e elaboração das propostas e iniciativas, deve haver efetivo diálogo entre conhecimento 
técnico-científico e conhecimento tradicional, e, deve-se avaliar a real existência de 
profissionais qualificados para sua execução.  
É preciso, ainda, que o empreendedor busque por profissionais capacitados para a 
implementação de projetos em inovação social, tanto para garantir a qualidade do 
projeto e bem-estar da comunidade a qual ele será implementado, buscando assim uma 
execução adequada que dialogue com as condições sociais, econômicas, culturais e 
políticas do local. No caso de Nova Mutum Paraná, os impactos já existentes poderiam 
ter sido evitados ou mitigados com a adoção de algumas das soluções da inovação 
social para mitigação dos impactos socioambientais negativos.  
Ressalta-se que este é um estudo preliminar para mapear o potencial de inovação social 
e não um catálogo de soluções. Se faz necessário pesquisas futuras para 
aprofundamento na caracterização das soluções, resultados e abordagens no 
licenciamento ambiental, além de avaliar o nível de maturidade das soluções, e também 
avaliar em que medida essas soluções são fato aderentes às exigências do 
licenciamento ambiental e mesmo explorar experiências que já tenham sido adotados 
na AIA.  
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RESUMO 

 
O licenciamento ambiental é uma exigência legal a que estão sujeitos todos os 
empreendimentos ou atividades que empregam recursos naturais ou que possam 
causar algum tipo de poluição ou degradação ao meio ambiente. Atualmente, no Ceará, 
estão em vigor as Resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) Nº 
02/2019 e Nº 07/2019. A primeira dispõe sobre os procedimentos, critérios, parâmetros 
e custos aplicados aos processos de licenciamento e autorização ambiental no âmbito 
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – Semace. A segunda dispõe sobre a 
definição de impacto ambiental local e regulamenta o cumprimento ao disposto no art. 
9º, XIV, a, da Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, ou seja, dispõe 
sobre o licenciamento municipal. No Ceará, portanto, os critérios para o licenciamento 
ambiental são regidos por esses dois dispositivos legais e o objetivo do presente 
trabalho é analisar as inovações advindas com essas resoluções e os seus impactos 
sobre a gestão ambiental no estado. A metodologia utilizada foi pesquisa no banco de 
dados da Semace, considerando o intervalo de tempo entre agosto de 2018, data do 
início do processo digital na Semace, a dezembro de 2020. No que tange a Resolução 
COEMA Nº 02/2019, a sua principal inovação foi a criação da tipologia Licença por 
Adesão e Compromisso (LAC), que autoriza a localização, instalação e a operação de 
empreendimento, mediante declaração de adesão e compromisso do empreendedor 
aos critérios, pré-condições, requisitos e condicionantes ambientais estabelecidos pela 
autoridade licenciadora, desde que se conheçam previamente os impactos ambientais 
da atividade ou empreendimento, as características ambientais da área de implantação 
e as condições de sua instalação e operação. Os dados também mostraram que após 
a Resolução COEMA Nº 07/2019, o número de municípios que passaram a licenciar 
aumentou, reduzindo, pois, a quantidade de solicitações protocoladas na Semace. Uma 
inferência que se pode fazer a esse respeito é que a Resolução COEMA Nº 07/2019 
traz definições mais claras acerca do impacto local. Comparando com períodos 
anteriores, foi possível observar uma redução do tempo de emissão de licenças pela 
Semace, melhora na celeridade e transparência na comunicação com os 
empreendedores, muito por conta tanto das duas novas resoluções do COEMA como 
pelo advento do processo digital, o qual facilitou a comunicação e o protocolo na 
Semace, e também uma redução do número de processo de solicitação de licença 
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ambiental na Semace, devido ao aumento do número de municípios que passaram a 
licenciar após a Resolução COEMA Nº 07/2019. Conclui-se, portanto, que a implantação 
do processo de licenciamento digital na Semace e a publicação da Resolução COEMA 
Nº 02/2019 e 07/2019 trouxeram inovações positivas em relação a legislação anterior, 
melhorando o licenciamento ambiental no Estado do Ceará, pelo menos no quesito 
celeridade e transparência. 
PALAVRAS-CHAVE: Inovação, Legislação, Licenciamento 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Environmental licensing is a legal requirement to which all undertakings or activities that 
use natural resources or that may cause some type of pollution or degradation to the 
environment are subject. Currently, in Ceará, Resolutions of the State Council for the 
Environment (COEMA) No. 02/2019 and No. 07/2019 are in force. The first provides for 
the procedures, criteria, parameters and costs applied to environmental licensing and 
authorization processes within the scope of the State Environmental Superintendence – 
Semace. The second provides for the definition of local environmental impact and 
regulates compliance with the provisions of art. 9, XIV, a, of Complementary Law No. 
140, of December 8, 2011, that is, it provides for municipal licensing. In Ceará, therefore, 
the criteria for environmental licensing are governed by these two legal provisions and 
the objective of this paper is to analyze the innovations arising from these resolutions 
and their impacts on environmental management in the state. The methodology used 
was a research in the Semace database, considering the time interval between August 
2018, the date of the start of the digital process at Semace, to December 2020. With 
regard to COEMA Resolution No. 02/2019, its main The innovation was the creation of 
the Licensing for Adhesion and Commitment (LAC) typology, which authorizes the 
location, installation and operation of an enterprise, upon declaration of adhesion and 
commitment by the entrepreneur to the criteria, pre-conditions, requirements and 
environmental conditions established by the licensing authority , provided that the 
environmental impacts of the activity or enterprise, the environmental characteristics of 
the implementation area and the conditions of its installation and operation are known in 
advance. The data also showed that after COEMA Resolution No. 07/2019, the number 
of municipalities that started licensing increased, thus reducing the number of requests 
filed at Semace. An inference that can be made in this regard is that COEMA Resolution 
No. 07/2019 provides clearer definitions about the local impact. Compared with previous 
periods, it was possible to observe a reduction in the time taken to issue licenses by 
Semace, improvement in the speed and transparency of communication with 
entrepreneurs, largely due to both the two new COEMA resolutions and the advent of 
the digital process, which facilitated communication and protocol at Semace, and also a 
reduction in the number of environmental license application processes at Semace, due 
to the increase in the number of municipalities that started licensing after COEMA 
Resolution No. 07/2019. It is therefore concluded that the implementation of the digital 
licensing process at Semace and the publication of COEMA Resolution No. 02/2019 and 
07/2019 brought positive innovations in relation to previous legislation, improving 
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environmental licensing in the State of Ceará, at least in terms of speed and 
transparency. 
KEYWORDS: Inovation, Legislation, Licensing 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo por meio do qual o Poder 
Público, através do órgão ambiental competente, licencia a localização, a instalação, a 
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que possam causar 
degradação ambiental considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis a cada caso (BRASIL, 1981, 1986, 1997). Ou seja, é através 
do licenciamento ambiental que o poder público permite que o desenvolvimento 
sustentável aconteça. 
A ideia de sustentabilidade pode ser compreendida como a condição daquilo que se 
pode sustentar, conforme se averigua no dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. A 
partir disso, pensando nas condições do planeta e no contexto do meio ambiente, pode-
se então entender sustentabilidade como o meio pelo qual se pode dar sustentação, ou 
melhor, as condições de continuidade da vida no Planeta Terra (TYBUSCH et al., 2016). 
É nesse contexto, portanto, que os órgãos ambientais trabalham com o objetivo de 
permitir que somente entrem em operação atividades e empreendimentos que 
possibilitem a continuidade da vida no Planeta Terra, utilizando os recursos ambientais 
de tal modo que se mantenha a quantidade e qualidade para as presentes e futuras 
gerações. 
No Brasil, a Lei Complementar nº140/2011 estabelece as competências para o 
licenciamento ambiental de cada um dos entes da federação, levando em consideração 
a magnitude do impacto ambiental. De uma maneira geral, os empreendimentos e 
atividades que se localizam e/ou cujos impactos ultrapassam os limites de um estado, 
a competência do licenciamento é do órgão ambiental federal, isto é, do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Aqueles 
localizados e/ou cujos impactos ultrapassam os limites de um município dentro de um 
mesmo estado, a competência passa ser do órgão ambiental estadual. Da mesma 
forma, quando o empreendimento ou atividade localiza-se em um único município ou 
cujos impactos limita-se aos limites geográficos de um único município, a competência 
para o licenciamento é do ente municipal (BRASIL, 2011). 
No Estado do Ceará, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) é o 
órgão competente para realizar o licenciamento ambiental dos empreendimentos e 
atividades de impacto regional, conforme Resolução do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (COEMA) Nº 02/2019. Já os empreendimentos de impacto local, de acordo 
com a Resolução COEMA Nº 07/2019, a competência é dos órgãos ambientais 
municipais (CEARÁ, 2019a, 2019b). 
O objetivo desse trabalho, portanto, é analisar o licenciamento ambiental no Estado do 
Ceará, com ênfase nas inovações trazidas com o advento das Resoluções Nº 02 e 07 
de 2019, do Conselho Estadual do Meio Ambiente e com a implantação do processo 
digital na SEMACE.  
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METODOLOGIA 
 
O estudo realizado foi do tipo analítico-descritivo, consultando diretamente o banco de 
dados da SEMACE, nomeadamente no que se refere aos dados de licenciamento entre 
agosto de 2018, data do início do processo digital na Semace, a dezembro de 2020. Os 
dados analisados foram: (1) quantidade de licenças emitidas; (2) tempo de emissão de 
licenças; (3) tipologias de licenças; (4) quantidade de órgãos ambientais municipais.    
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Tabela 1, a seguir, apresenta os resultados de emissão de licenças ambientais pela 
SEMACE, entre 2018 e 2020. 
 
Tabela 1: Quantidade de licenças emitidas pela SEMACE 

ANO 
PROCESSOS 

PROTOCOLADOS 

TOTAL 

EMITIDAS1  

TOTAL 

EMITIDAS2 
(processos a 

partir de 

08/2018) 

EMITIDAS EM 

120 DIAS 

PERCENTUAL DE 

EMITIDAS EM 120 

DIAS 

2018 4.726 2.990 258 1.381 46,18% 

2019 2.983 2.668 1.513 977 36,62% 

2020 2.322 2.829 2.085 1.003 35,45% 
1: considera o total de licenças emitidas no ano, independente da data do protocolo do processo. 
2: considera o total de licenças emitidas no ano apenas de processos protocolados a partir de agosto de 2018. 
 
Pela Tabela 1, comparando os anos de 2018, 2019 e 2020, percebe-se uma redução no 
número de protocolos de processos de licenciamento, cuja explicação provável é devido 
ao licenciamento municipal, com o advento da Resolução COEMA Nº 07/2019. 
Atualmente, 41 municípios do Ceará realizam o licenciamento ambiental das atividades 
e empreendimentos de impacto local. A relação de municípios que comunicaram ao 
COEMA a realização das atividades de licenciamento, fiscalização e monitoramento 
ambiental pode ser acessada no sítio eletrônico da SEMACE na internet. Essa redução 
também pode ser explicada pela crise econômica que o país está enfrentando nestes 
últimos anos. 
Embora tenha havido uma redução de 2018 para 2019, em 2020, apesar do ano atípico 
por conta das restrições impostas pela pandemia de COVID-19, o número voltou a 
aumentar. Uma provável explicação pode ser por conta do teletrabalho, a partir do 
segundo semestre de 2020, cujos resultados em termos de produtividade do setor 
técnico tem se mostrado promissores. 
Em relação a quantidade de licenças emitidas com até 120 dias após a data do 
protocolo, embora tenha havido uma redução em relação a 2018, nos 2 anos seguintes 
o percentual manteve-se em torno de 35%. 
É importante analisar os resultados também a partir da ótica da implantação do processo 
digital, cujo objetivo é tornar o processo de licenciamento mais célere e transparente, 
nomeadamente no que se refere a comunicação com o interessado. O processo digital 



                                                       
 

186 
 

 

na SEMACE iniciou em agosto de 2018 e pela Tabela 1, se considerarmos somente as 
solicitações protocoladas a partir dessa data, observa-se que a maioria das licenças 
emitidas são desses processos. 
Considerando, assim, somente os processos de licenciamento protocolados a partir de 
agosto de 2018, tem-se a Tabela 2, a seguir, com a média de dias para emissão de uma 
licença. Observa-se que a média aumenta de um ano para o outro, pois há processos 
cuja conclusão é mais demorada. 
 
Tabela 2: Tempo de emissão de licenças emitidas pela GECON 

ANO PROCESSOS 
PROTOCOLADOS 

TOTAL EMITIDAS1 
(processos a partir 

de 08/2018) 
MÉDIA 
(dias) 

MENOR TEMPO 
(dias) 

MAIOR TEMPO 
(dias) 

2018 4.726 258 43,62 2 135 

2019 2.983 1.513 113,55 0 508 

2020 2.322 2.085 212,15 0 866 
1: considera o total de licenças emitidas no ano apenas de processos protocolados a partir de agosto de 2018. 

 

A análise de um processo de licenciamento não é simples nem linear. Há processos que 
demandam estudos ambientais os quais, muitas vezes, demoram a ser protocolados e, 
mesmo o tempo de análise ficando paralisado enquanto o estudo não é entregue, os 
números constantes na Tabela 2 não consideram essa paralisação. Isso também ocorre 
quando a conclusão do processo depende da resolução de outras pendências, 
documentais ou não. Não é pouca a quantidade de processos de licenciamento e 
autorização em que são cadastrados ofícios com pendências, cuja resolução é 
demorada, muitas vezes. Para se calcular, de maneira mais fidedigna, a média de dias 
para emissão de uma licença, é preciso melhorar o banco de dados de forma que 
desconte os dias que devem ser paralisados por conta da espera da resolução de uma 
pendência. 
No que tange a Resolução COEMA Nº 02/2019, a sua principal inovação foi a criação 
da tipologia Licença por Adesão e Compromisso (LAC), que autoriza a localização, 
instalação e a operação de empreendimento, mediante declaração de adesão e 
compromisso do empreendedor aos critérios, pré-condições, requisitos e 
condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora, desde que se 
conheçam previamente os impactos ambientais da atividade ou empreendimento, as 
características ambientais da área de implantação e as condições de sua instalação e 
operação. Essa tipologia de licença, específica para empreendimentos mais simples e 
de menor impacto, possui, geralmente, um tempo de emissão menor.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados dessa pesquisa mostraram que após a Resolução COEMA Nº 07/2019, 
o número de municípios que passaram a licenciar aumentou, reduzindo, pois, a 
quantidade de solicitações protocoladas na Semace. Uma inferência que se pode fazer 
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a esse respeito é que a Resolução COEMA Nº 07/2019 traz definições mais claras 
acerca do impacto local. 
Comparando com períodos anteriores, foi possível observar uma redução do tempo de 
emissão de licenças pela Semace, melhora na celeridade e transparência na 
comunicação com os empreendedores, muito por conta tanto das duas novas 
resoluções do COEMA como pelo advento do processo digital, o qual facilitou a 
comunicação e o protocolo na Semace, e também uma redução do número de processo 
de solicitação de licença ambiental na Semace, devido ao aumento do número de 
municípios que passaram a licenciar após a Resolução COEMA Nº 07/2019. 
Conclui-se, portanto, que a implantação do processo de licenciamento digital na Semace 
e a publicação da Resolução COEMA Nº 02/2019 e 07/2019 trouxeram inovações 
positivas em relação a legislação anterior, melhorando o licenciamento ambiental no 
Estado do Ceará, pelo menos no quesito celeridade e transparência. 
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RESUMO 

 
Neste estudo apresentamos um conceito alternativo para o tradicional desenho 
implantado nos monitoramentos de fauna e flora no contexto de licenciamentos 
ambientais de empreendimentos lineares. Utilizando como base para o delineamento a 
avaliação do maior impacto associado a este tipo de empreendimento, o efeito de borda, 
foram estudadas por meio de métodos diversos aspectos da fauna, flora, temperatura e 
umidade de fragmentos de vegetação nativa ao longo da Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica no contexto da implantação de uma Linha de Transmissão. Ao contrário do 
esperado, não houve decréscimo ou alteração significativa dos índices monitorados ao 
longo do tempo em comparação ao cenário anterior. Como conclusão, pode se 
conjecturar que a implantação de linhas de transmissão no contexto dos remanescentes 
estudados, com histórico de alterações, não provocou alterações significativas. De 
maneira não padronizada e incorporada às análises, notou-se forte interferência de 
moradores locais como queimadas e desmatamentos ilegais, culminando em perda de 
áreas e aumento da degradação no contexto local. O desenho amostral, apesar de 
possuir limitações, deverá ser aprimorado no sentido de abarcar estas avaliações, bem 
como ser replicado em diferentes cenários para se construir um panorama mais conciso 
acerca do tema. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

In this study, we present an alternative concept to the traditional methods applied in 
fauna and flora studies during environmental licensing of linear projects. The assessment 
of the edge effect, pointed as negative effect of linear projects, were studied through 
several field and analytical methods of fauna, flora, temperature, and humidity in native 
vegetation fragments along the Amazon, Cerrado, and Atlantic Forest in the context of 
the implementation of a Transmission Line. Unlike our expectations, there was no 
decrease or significant change in the monitored indices over the time in comparison to 
the previous scenario. We inferred that the construction of transmission lines, in some 
specific scenarios, may not cause relevant changes in monitored aspects of fauna and 
flora. Also, we observed local interference from residents as fires and illegal 
deforestation, resulting in loss of areas and increased degradation in the local area, not 
assessed by methodology. The proposed method, despite some limitations, must be 
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improved to encompass these social variables, as well as being replicated in different 
biomes to build a more concise overview. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Na implantação de empreendimentos lineares existem impactos associados ao 
desmatamento de uma longa faixa de vegetação nativa. Isto pode ocasionar, sobretudo, 
aumento do efeito de borda por meio da fragmentação e isolamento de ambientes 
outrora íntegros, causando alterações bióticas e abióticas. Dentre estes efeitos podem 
ser listados aumento de temperatura, mudança de dinâmica de ventos, insolação, perda 
de riqueza, abundância e diversidade de fauna e flora (TOBOUTI & SANTOS, 2014). 
Embora possa haver uma regeneração natural da vegetação após a implantação, as 
estruturas ecológicas podem não voltar às condições semelhantes ao original, o que 
pode estar intimamente relacionado ao tipo de matriz circundante (BARANEK, 2014).  
Apesar do efeito de borda se dar através de uma teia de relações complexas, neste 
trabalho buscou-se compreender e mensurar essa dinâmica por meio do Programa de 
Monitoramento do Efeito de Borda (PMEB). No contexto do licenciamento ambiental 
este programa é desenvolvido pelo empreendedor em colaboração com o órgão 
ambiental e comunidade acadêmica, cujo objetivo principal é avaliar temporalmente se 
as condições pré-existentes à implantação do empreendimento sob avaliação retornam 
a condições semelhantes à original e, quando possível, quantificar a sua magnitude. 
As avaliações se deram por meio de do monitoramento de três principais classes de 
fatores associados ao efeito de borda: efeitos abióticos, efeitos sobre a fauna e efeitos 
sobre a flora. Estas variáveis foram estudadas em uma perspectiva quali quantitativa, 
locacional e temporal, surgindo como alternativa aos tradicionais desenhos amostrais 
aplicados em monitoramentos de fauna e flora no contexto de licenciamentos 
ambientais. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O delineamento amostral apresentado é o executado até o momento em um estudo de 
caso da execução da proposição metodológica do PMEB ao longo de 03 anos em uma 
Linha de Transmissão (LT) que perpassa os biomas Amazônia, Cerrado e Mata 
Atlântica. Foram definidos ao longo da diretriz fragmentos de vegetação mais relevantes 
ecologicamente (Áreas Amostrais – AA), com um cruzamento de informações de maior 
grau de conservação de vegetação nativa e situadas em áreas de relevante interesse 
ecológico (APCBs e UCs). Estes foram alocados de maneira a representar biomas e 
fitofisionomias interferidas pelo empreendimento: Amazônia (município de Anapu, PA – 
AA1 e AA24), Cerrado transicional com Amazônia (municípios de Barrolândia e Ipueiras, 
TO – AA3 e AA4) e Mata Atlântica (municípios de Itutinga e São Vicente de Minas, MG 

 
4 Incendiada por moradores após a 3ª campanha e não mais foi avaliada no escopo do 
monitoramento. 
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– AA5 e AA6). Cada AA foi dividida em Módulos Amostrais perpendiculares à diretriz do 
empreendimento, nos quais foram instaladas as Unidades Amostrais (UA) com pontos 
de coleta de dados. As diferentes distâncias nas quais foram instaladas as UAs 
permitiram um cenário comparativo entre tratamento (50 m da diretriz), e controle (no 
interior do fragmento, a 400 m da diretriz próximo ao núcleo do fragmento). Logo, foi 
possível traçar comparações espaciais através deste desenho e, com a adição de 
campanhas, avaliações de cunho temporal. 
Entre abril de 2018 e dezembro de 2020 foram realizadas 05 campanhas com duração 
de 05 dias por área amostral para estudo, intercalando as estações regionais secas e 
chuvosas (semestrais). Por meio de uma campanha realizada antes da supressão da 
vegetação, obteve-se um baseline em relação às campanhas subsequentes, cujos 
índices e resultados obtidos serviram para nortear o cenário após a intervenção e 
potencial recuperação ao longo do tempo para acompanhar a e avaliar a possível 
redução do efeito de borda. A hipótese a ser testada era de que após a supressão de 
vegetação haveria uma queda nos índices monitorados em comparação a campanha 
baseline, com gradativa recuperação ao estado original ao longo do monitoramento. 
Diferentes métodos de coleta e análise de dados foram aplicados nas UAs ao longo das 
campanhas. Para a amostragem da fauna de pequenos mamíferos utilizou-se de 
amostragens de pitfalls traps segundo metodologia adaptada de CECHIN & MARTINS, 
2000. Em linhas paralelas à faixa de servidão nos transectos tratamento e controle foram 
instalados grids de 10 baldes, totalizando 12.000 dias/balde de esforço amostral (80 
baldes * 06 AAs * 05 dias * 05 campanhas). Live traps (Sherman e Tomahawk) (VOSS 
et al., 2001) foram instaladas somando-se um total de 24.000 dias/trap (160 traps * 06 
AAs * 05 dias * 05 campanhas). Os animais foram marcados com brincos metálicos 
numerados e seus deslocamentos entre a barreira da faixa de serviço suprimida 
avaliados com base na recaptura. A análise dos dados de fauna permeou os principais 
indicadores ecológicos como riqueza (Jackknife1), diversidade (Shannon-Wiener), 
dominância (Simpson) e equitabilidade (Pielou) em perspectivas temporais 
(campanhas) e locacionais (tratamento e controle).  
Para a flora foram amostradas variáveis fitossociológicas em quadrats de 1 m² ao longo 
dos 50 primeiros metros da trilha perpendicular à faixa de servidão onde aspectos quali 
e quantitativos foram avaliados. Foram considerados integrantes do componente 
arbóreo das subunidades os indivíduos com circunferência à altura do peito (CAP) igual 
ou superior a 15 cm. Destes indivíduos, foram tomados os dados de CAP, ponto de 
inversão morfométrico (PIM) e altura total. A medição do CAP foi realizada com fita 
métrica. O critério para a inclusão de indivíduos arbóreos regenerantes nos quadrats, 
considerando a mensuração, foi altura mínima de 30 cm. A medição de diâmetro foi 
realizada com paquímetro e as alturas com fita métrica. Para as espécies herbáceas e 
lianas amostradas nos quadrats, foi realizada apenas a contagem dos indivíduos. A taxa 
de ingresso ou recrutamento, no caso da vegetação não arbórea, foi considerada como 
o número de indivíduos novos computados no interior das subunidades amostrais. 
Regressões lineares múltiplas e simples foram conduzidas de maneira a se entender a 
relação das variáveis coligidas. A cobertura de dossel foi avaliada por meio de 
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fotografias hemisféricas GoPro®, e analisada por meio de software específico, para 
obter a taxa de cobertura de dossel por meio do Índice de Cobertura de Dossel (ICD). 
Os dados abióticos de temperatura (°C), umidade relativa do ar (%RH) e luminosidade 
(lux) foram coletados por meio de termo-higro-luxímetro digital Lutron LM-8000. As 
medidas foram tomadas de maneira contínua, em cada um dos quadrats (ou seja, a 
cada 10 m) de todos os módulos, sempre no momento da avaliação do transecto, 
evitando assim variações temporais na medição dos parâmetros. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para a fauna registrou um total de 33 espécies de pequenos mamíferos pertencentes a 
duas ordens e três famílias, incrementando substancialmente o conhecimento sobre os 
pequenos mamíferos nos locais estudados. Temporalmente os resultados demonstram 
que após a supressão não houve uma queda substancial na riqueza geral de espécies 
ao longo das AAs como esperado, obtendo-se, inclusive, índices maiores na campanha 
imediatamente após a supressão. Nas campanhas subsequentes houve um resultado 
menos expressivo dos índices estudados, semelhante aos registrados na campanha 
baseline, oscilando de acordo com a sazonalidade com picos associados à estação 
chuvosa e vales à estação seca. 
Quando avaliado da perspectiva locacional a riqueza das unidades amostrais controle 
e tratamento, observamos que nas unidades tratamento, próximas à borda da faixa 
suprimida, houve um aumento de riqueza e abundância após a supressão, e, na terceira 
e quarta campanha, a riqueza diminuiu para um valor próximo à riqueza da primeira 
campanha, porém com a abundância ainda maior ( 
 
 
Figura1). Na quinta e última campanha houve o menor registro de riqueza entre todas 
as campanhas, tanto nas unidades controle, quanto tratamento. Nas unidades controle, 
a riqueza foi similar durante as cinco campanhas com um pico de abundância na 
segunda e uma queda na última campanha ( 
 
 
Figura1). Nesta avaliação os dados se comportaram de maneira diferente da hipótese 
inicial, havendo um incremento seguido de oscilações. Os resultados podem encontrar 
base em literatura onde há relação entre uma maior disponibilidade de ambientes e uma 
maior riqueza e abundância de espécies (RICKLEFS, 2001), entretanto, com índices 
que consideram a relação entre estes fatores, como equitabilidade, baixa, denotando 
ambientes com predominância de algumas poucas espécies (MAGURRAN, 1986). 
Ainda, os resultados podem ser fruto de um viés amostral causado pela sazonalidade, 
visto que a segunda campanha foi realizada no início da estação chuvosa após o 
período seco onde, sabidamente, comunidades de pequenos mamíferos estão em maior 
atividade e, portanto, são mais registradas. Entretanto, não observamos o mesmo 
padrão durante a quarta campanha (realizada no mesmo período). 
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Figura1. Gráficos de riqueza e abundância da mastofauna registrados no PMEB. 
Legenda: supressão ocorreu entre a 1ª e a 2ª campanha. 

 
 
Quando comparados, os resultados mostram um mesmo número de deslocamentos 
através da faixa aberta e entre as parcelas em matriz florestada de um mesmo módulo, 
o que poderia indicar que as espécies têm a mesma capacidade de se deslocar dentro 
da área vegetada quanto pela área aberta da faixa. É plausível assumir que, apesar das 
espécies serem capazes de atravessar a faixa suprimida da LT, elas optam 
prioritariamente por se deslocar pelos ambientes vegetados, evitando em algum grau 
atravessar a área da faixa. Para este tema, esperava-se que as espécies, adaptadas 
aos ambientes florestados e sombreados, encontrassem na faixa suprimida uma 
barreira para os deslocamentos. Apesar de quantitativamente haver paridade nos 
deslocamentos entre áreas florestadas e abertas, avaliando-se qualitativamente os 
deslocamentos, notou-se que as espécies capazes de deslocar através da faixa 
suprimida foram aquelas pouco exigentes ambientalmente e com adaptações a áreas 
abertas. 
Para flora a composição florística global (considerando todas as espécies arbóreas, 
regenerantes, herbáceas e lianas) é de 431 espécies, distribuídas em 262 gêneros de 
83 famílias botânicas distintas, considerando as espécies amostradas em todos os 
biomas. A média dos parâmetros da vegetação regenerante, para cada campanha de 
campo, é apresentada na Tabela 1. Para as áreas da Amazônia, apesar de os 
parâmetros serem maiores na quinta campanha, não houve diferença estatística 
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(p<0,05) para os valores amostrados nas campanhas anteriores. Para as áreas do 
Cerrado, apenas a área basal e o número de espécies variaram significativamente 
(p<0,05) entre as campanhas, sendo que os menores valores foram observados na 
campanha 1 (pré-supressão). Já nas áreas da Mata Atlântica, verificou-se variação 
estatística significativa (p<0,05) em todos os parâmetros entre as campanhas de 
amostragem, exceto o diâmetro médio. A densidade de indivíduos e o número de 
espécies foram maiores na terceira campanha, enquanto a área basal foi maior na 
quarta campanha. Já a altura média foi maior na primeira campanha, decrescendo nas 
campanhas posteriores. 
 
Tabela 1. Média dos parâmetros da vegetação regenerante amostradas no Programa 
de Monitoramento do Efeito de Borda (continua) 

Parâmetro C1 C2 C3 C4 C5 

AMAZÔNIA 
Densidade (ind. ha-1) 25500 a (53) 25789 a (51) 34091 a (58) 36522 a (71) 38000 a (65) 
Área basal (m² ha-1) 9,48 a (113) 14,09 a (119) 13,65 a (86) 15,06 a (94) 20,64 a (95) 
DAB médio (cm) 1,71 a (48) 1,96 a (57) 1,99 a (49) 1,88 a (41) 2,18 a (38) 
Altura média (m) 1,74 a (56) 2,03 a (74) 1,81 a (81) 1,42 a (57) 1,89 a (42) 
Número de espécies 2,10 a (46) 2,42 a (46) 2,73 a (53) 3,00 a (66) 3,20 a (60) 

CERRADO 
Densidade (ind. ha-1) 43721 b (58) 55217 b (54) 74043 a (54) 55745 b (54) 55745 b (54) 
Área basal (m² ha-1) 3,73 b (119) 6,27 ab (104) 7,13 ab (104) 7,52 a (103) 7,52 a (103) 
DAB médio (cm) 0,77 a (57) 0,94 a (42) 0,91 a (42) 0,98 a (49) 0,98 a (49) 
Altura média (m) 1,07 a (37) 1,05 a (39) 0,95 a (46) 0,95 a (49) 0,95 a (49) 
Número de espécies 2,91 b (42) 3,41 ab (45) 4,38 a (46) 3,72 ab (51) 3,72 ab (51) 

MATA ATLÂNTICA 
Densidade (ind. ha-1) 41739 d (71) 53478 bcd (67) 72609 a (60) 61957 ab (62) 58696 bc (61) 
Área basal (m² ha-1) 6,80 c (126) 10,05 b (97) 10,91 ab (95) 13,6 a (108) 11,70 ab (107) 
DAB médio (cm) 1,14 a (74) 1,28 a (43) 1,14 a (41) 1,24 a (38) 1,22 a (43) 

 
Quadro 2. Média dos parâmetros da vegetação regenerante amostradas no Programa 
de Monitoramento do Efeito de Borda (continuação) 
Parâmetro C1 C2 C3 C4 C5 

MATA ATLÂNTICA 

Altura média (m) 1,64 a (53) 1,34 bc (53) 1,07 d (36) 1,12 bcd (38) 1,08 d (40) 
Número de espécies 3,15 d (54) 3,96 c (52) 5,33 a (46) 4,91 ab (54) 4,65 b (54) 

 
Para o grupo das espécies regenerantes, a densidade de pioneiras cresceu ao longo do 
tempo, para todos os biomas. O parâmetro de área basal tem aumentado entre as 
campanhas para todos os biomas, indicando o incremento em circunferência das 
espécies regenerantes. A riqueza de espécies vem aumentando ao longo do tempo na 
Amazônia e no Cerrado; enquanto na Mata Atlântica houve um incremento em riqueza 
na comparação da situação pré-supressão (primeira campanha) para a primeira 
situação pós-supressão (segunda campanha), e encontra-se estabilizado. De modo 
geral, o Índice de Diversidade de Shannon aumentou para todos os biomas, o que se 



                                                       
 

194 
 

 

deve ao incremento de indivíduos e espécies. Para as regenerantes do bioma 
Amazônia, foi observado efeito de borda sobre a riqueza (desde a segunda campanha) 
e sobre a densidade de indivíduos, com a diminuição desses parâmetros no sentido 
borda-interior. Além disso, também se observa uma tendência de diminuição da área 
basal e aumento do diâmetro médio e altura média com aumento da distância da borda. 
Para o grupo das espécies herbáceas e lianas, a densidade de indivíduos e a riqueza 
de espécies aumentaram entre as campanhas de campo para todos os biomas. Os 
valores do Índice de Diversidade de Shannon para as espécies herbáceas e lianas foram 
maiores ao longo do tempo. Para as áreas amazônicas, observou-se uma tendência de 
diminuição da densidade e riqueza no sentido borda-interior, no entanto, o coeficiente 
de correlação não foi significativo. Para as áreas de Cerrado não se verifica evidência 
significativa deste efeito. Para as áreas de Mata Atlântica, observa-se efeito de borda 
sobre a densidade de indivíduos durante a segunda campanha e sobre a riqueza 
durante a segunda, terceira e quarta campanhas, de modo que os valores destes 
parâmetros são maiores no interior do que na borda dos fragmentos, para as respectivas 
campanhas. 
Comparando as campanhas, a temperatura nas áreas da Amazônia foi maior nas 
campanhas 3, 4 e 5, sem diferença estatística (p<0,05) entre si. Para a umidade relativa 
do ar, o maior valor foi verificado na campanha 1 (pré-supressão), diminuindo para as 
demais campanhas, o que indica possível efeito da abertura da vegetação. Nas áreas 
do Cerrado, a flutuação da temperatura ao longo das campanhas não demostrou 
tendência clara, enquanto a umidade relativa, de modo geral, diminui ao longo do tempo, 
com maior valor na campanha 2, decrescendo nas campanhas posteriores. Na Mata 
Atlântica, nem temperatura, nem umidade demostram algum padrão de alteração. Em 
relação ao efeito de borda sobre a temperatura e a umidade, para as áreas da Amazônia 
e do Cerrado não há tendência definida e para as áreas de Mata Atlântica, embora haja 
tendência de diminuição da temperatura e aumento da umidade do ar com o aumento a 
distância da borda aumenta, os coeficientes de correlação lineares não foram 
significativos. 
 

CONCLUSÃO 
 
É possível conjecturar que o efeito de borda não foi significativo em algumas situações 
isoladas quando há cruzamento das locações, biomas, sazonalidade e variáveis 
consideradas. De maneira consolidada, pode ser avaliado que as comunidades 
faunísticas e florísticas estudadas experienciaram momentos alterações em seus 
índices, no entanto, em momentos posteriores à supressão de vegetação, retornaram a 
patamares semelhantes ao estado anterior à intervenção. Vale ressaltar que o estado 
anterior diagnosticado já contemplava elementos de áreas alteradas, distantes de um 
padrão clímax. Apesar de entender a limitação temporal da avaliação, que demandaria 
uma avaliação em longuíssimo prazo, distante da realidade do licenciamento ambiental, 
o estudo aqui conduzido lança luz sobre os fatores estudados da abertura de uma faixa 
de serviço que, em uma primeira aproximação ao tema, indicou após três anos de 
avaliação, pouca interferência sobre a vegetação e fauna. Além disso, mesmo nos casos 
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dos parâmetros que variaram a partir da borda do fragmento, não é possível determinar 
se essa variação afetará negativamente a dinâmica ecológica e longo prazo. 
Adicionalmente, não se observou efeito estatisticamente significativo sobre os módulos 
inseridos em áreas de vãos ou de torres. Os valores de indicadores obtidos após o 
período de avaliação se assemelharam ou superaram àqueles obtidos na primeira 
campanha, pretérita à supressão, para a maioria das áreas estudadas, salvo aquelas 
com intervenções exógenas ao empreendimento. Entende-se que estes efeitos 
observados são de difícil mensuração e avaliações pouco objetivas no escopo deste 
estudo, devendo ser, portanto, considerado em futuras replicações do desenho 
amostral.  
Possivelmente ações de mitigação a serem propostas devem estar mais relacionadas à 
educação ambiental das comunidades que vivem próximas ao empreendimento, no 
sentido de conscientizar sobre a preservação dos ambientes atravessados por ele. 
Espera-se ainda, colher dados suficientes para uma reflexão a respeito de efeitos 
irreversíveis desse tipo de perturbação além de propor medidas preventivas como 
lançamento de cabos por métodos alternativos e outras estratégias construtivas em 
áreas identificadas como sensíveis à fragmentação. 
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RESUMO 

 
Este trabalho trata da Compensação Ambiental nos moldes do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza. Com objetivo de analisar como ocorre a 
Compensação Ambiental em processos de licenciamento ambiental submetidos a 
Estudos de Impacto Ambiental, para a criação e manutenção de unidades de 
conservação (UC), o estado do Espírito Santo foi utilizado como estudo de caso. 
Utilizando uma abordagem predominantemente qualitativa, foram analisados: a 
legislação ambiental pertinente e o banco de dados do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), órgão ambiental responsável pelo licenciamento 
ambiental estadual. Para tanto, foram consideradas as informações disponíveis no 
website do Iema. Os resultados permitiram mapear os valores de compensação e as 
UCs contempladas nos processos licenciamento ambiental desde 2002, ano de criação 
do órgão ambiental. A forma de cálculo no estado segue a abordagem federal, 
considerando o percentual do Grau de Impacto e o Valor de Referência. Foram 
identificados 124 processos relacionados a 54 UCs contempladas, sendo dessas, 
apenas 33 UCs (61%) pertencentes ao grupo de proteção integral. De acordo com o 
banco de dados do Iema, (2002 a 2020) foi previsto em forma de Compensação 
Ambiental um montante total de R$ 178,216,392.75. Dentre esse total apenas R$ 
382.411,64 (0,2%) foram de fato executados/concluídos, R$ 2.164.768,75 (1,2%) estão 
em execução e R$ 54.384.982,87 (31%) estão em conta do órgão gestor. As 
informações sobre a Compensação Ambiental disponíveis ao público não permitem 
analisar o uso desses recursos em cada UC. Os resultados revelam uma lacuna de 
informações na etapa pós-licença, evidenciando a fragilidade da etapa de 
acompanhamento da Avaliação de Impacto Ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: Compensação Ambiental; Licenciamento Ambiental; Unidades de 
Conservação 
 

ABSTRACT 
 

This work refers to Environmental Compensation in Brazil, specify by the National 
System of Nature Conservation Units. We analyze how environmental compensation 
occurs in environmental licensing, for the creation and maintenance of conservation 
areas. The Espírito Santo state was used as a case study. Using a qualitative approach, 
we analyse the environmental legislation and the database of the Environmental Agency 
using the information available on its website. The results allowed an overview of the 
compensation system mapping the values and the conservation areas contemplated in 
the environmental licensing processes since 2002, the year of the creation of the 
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environmental agency. The calculation methodology follows the federal approach, 
considering the percentage of the Degree of Impact and the Reference Value. We 
identified 124 processes related to 54 conservation areas, of which only 33 conservation 
areas (61%) belonging to the full protection group. According to the environmental 
agency database (2002 -2020), a total amount of R$ 178,216,392.75 has been provided 
in the form of Environmental Compensation. Among this total only R$ 382,411.64 (0.2%) 
were actually executed/completed, R$ 2,164,768.75 (1.2%) are running and R$ 
54,384,982.87 (31%) are into account by administrator. The information available does 
not allow analyzing the use of these resources in each conservation area. The results 
reveal an information gap in the post-leave stage, evidencing the fragility of the 
environmental impact assessment follow-up stage. 
KEYWORDS: Environmental Compensation; Environmental Licensing; Conservation 
areas. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A Lei Federal n.º 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente 
(PNMA) elenca treze instrumentos para alcançar os seus objetivos, destacando-se para 
este trabalho três deles: Avaliação de Impacto Ambiental, Licenciamento Ambiental e 
Espaços Territoriais, especialmente protegidos pelo Poder Público. Os três instrumentos 
possuem relação direta com a Compensação Ambiental, que visa compensar impactos 
irreversíveis causados por projetos que tenham potencial de causar impactos 
ambientais significativos (BRASIL, 1981). 
No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela 
Lei Federal n° 9.985/2000, que apresenta a exigência da Compensação Ambiental, em 
seu artigo 36º: 

Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respetivo relatório - EIA/RIMA, 
o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade 
de conservação do Grupo de Proteção Integral, conforme o disposto neste 
artigo e no regulamento desta Lei (BRASIL, 2000, art. 36). 

Assim, a Compensação ambiental é um mecanismo legal para compensar os impactos 
ambientais causados por projetos com potencial de causar impactos significativos. 
Conforme estabelece o SNUC, os valores destinados da Compensação Ambiental 
devem ser utilizados para apoio à criação, regularização fundiária, pesquisas científicas 
e elaboração de planos de manejo das Unidades de Conservação (UC) no Brasil e dos 
estados (BRASIL, 2000). 
Este trabalho apresenta uma análise da Compensação Ambiental em processos de 
licenciamento ambiental no Estado do Espírito Santo, especificamente aqueles 
licenciados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), órgão 
ambiental responsável pelo licenciamento ambiental estadual. A pesquisa tem como 
principal produto o mapeamento dos valores e identificação das UCs contempladas no 
sistema de licenciamento estadual, cujos projetos necessitaram de Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), desde 2002 (ano de criação do Iema). 
METODOLOGIA 
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Utilizando uma abordagem predominantemente qualitativa, foram analisados: a 
legislação ambiental pertinente e o banco de dados do Iema. A pesquisa foi dividida em 
duas etapas distintas. Na primeira foi realizada a identificação e análise dos requisitos 
legais aplicáveis ao contexto estudado e a identificação dos processos submetidos à 
Compensação Ambiental desde 2002. Todos os dados foram coletados no website do 
Iema. Em seguida, mediante análise documental, foi possível identificar as UCs 
contempladas em cada processo bem como os valores e o status da Compensação 
Ambiental. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
No âmbito do licenciamento ambiental do Iema, a Compensação Ambiental é analisada 
pela Câmara de Compensação Ambiental. Dentre as suas atribuições a Câmara tem 
objetivo de propor a aplicação da Compensação Ambiental, para a aprovação da 
Câmara Técnica de Licenciamento de Grandes Projetos, Estudos de Impacto Ambiental 
e Compensação Ambiental, do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). 
Desde 2010, conforme estabelece a Resolução CONSEMA n.º 002/2010, a metodologia 
de cálculo para a Compensação Ambiental no estado é a seguinte (ESPÍRITO SANTO, 
2010): 

VCA = VR x GI x K 
Onde:  
VCA = Valor de Compensação Ambiental.  
VR = Valor de Referência. 
GI = Grau de Impacto.  
K = Fator Constante (= 0,0216%). 
Assim, o valor de Compensação Ambiental depende do valor de referência e do grau de 
impacto do projeto. O valor de referência corresponde ao somatório dos investimentos 
necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os investimentos 
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no processo de licenciamento 
ambiental para mitigação de impactos causados pelo projeto, bem como os encargos e 
custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às 
garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais (ESPÍRITO 
SANTO, 2010).  
Por sua vez, o grau de impacto (GI) é calculado considerando o indicador ambiental (IA), 
indicador de depressão (IP) e indicador complementar (IC). O grau de impacto resulta 
da média geométrica de IP multiplicado por IA perfazendo 90% do total da gradação de 
impacto e outros 10% relacionados ao IC, sendo: 

GI = (4,0249 x √"#$	"&)	"( 
 
Onde: 
IA = análise combinatória dos parâmetros: flora (FL) e fauna (FAU). 
IP = média aritmética dos parâmetros: fragmentação de habitats (FH), índice de magnitude e índice de 
reversibilidade. 
IC = análise combinatória dos parâmetros relativos à localização do empreendimento, considerando os 
seguintes critérios: influência em unidade de conservação (IUC), incidência em áreas prioritárias estaduais 
para a conservação (IAPEC) e incidência em corredores ecológicos prioritários do estado do Espírito Santo 
(ICEP).  
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A metodologia de cálculo é semelhante a outros estados analisados por Fonseca e Leite 
(2016). Segundo esses autores, os estados da Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Amazonas, também refletem a abordagem federal de cálculo da 
Compensação Ambiental, considerando o percentual do grau de impacto e o valor de 
referência (FONSECA; LEITE, 2016). 
No período analisado (2002 a 2020), foram identificados 124 processos de 
licenciamento ambiental. Desses processos foram mapeadas 54 UCs que receberam 
Compensação Ambiental. Das unidades contempladas apenas 33 UCs (61%) são 
pertencentes ao grupo de Proteção Integral, conforme apresentado na Figura 1.  
Figura 1 – Unidades de conservação que receberam Compensação Ambiental. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Desde 2002 foi previsto um total de Compensação Ambiental de R$ 178.216.392,75. 
Dentre esse montante apenas R$ 382.411,64 (0,2%) foram executados/concluídos, R$ 
2.164.768,75 (1,2%) estão em execução e R$ 54.384.982,87 (31%) estão em conta do 
órgão gestor da UC. O Quadro 1 apresenta as UCs e os respetivos valores de 
Compensação Ambiental. 
 
Quadro 1- UCs que receberam Compensação Ambiental (2002-2020) (continua) 

UCs Previsto (R$) 

Em conta do 

órgão gestor 

(R$) 

Em 

execução 

(R$) 

Concluído 

(R$) 
TIPO DE UC 

 Programa Estadual RPPN 1.036.663,18 247.343,37 -  - Uso Sustentável 

PE Itaúnas 80.667,07 6.257.401,90 -  - Proteção Integral 

APA Guanandy 3.662.865,42 - -  - Uso Sustentável 

APA Setiba 1.500.000,00 918.041,83 -  - Uso Sustentável 

 RPPN Yara Brunini 80.000,00 - -  - Uso Sustentável 

Criação UC Estadual 2.521.391,95 - -  - - 

REBIO Duas Bocas - 1.088.068,78 -  - Proteção Integral 

APA Conceição da Barra - - -  - Uso Sustentável 
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Quadro 1- UCs que receberam Compensação Ambiental (2002-2020) (continuação) 

UCs Previsto (R$) 

Em conta do 

órgão gestor 

(R$) 

Em 

execução 

(R$) 

Concluído 

(R$) 
TIPO DE UC 

 MONA O Frade e A Freira 1.395.144,30 - - 14.836,64 Proteção Integral 

Cinco Pontões - 83.032,53 -  - Proteção Integral 

 RDS Concha D'Ostra 562.620,68 2.000.000,00 42.619,07 - Uso Sustentável 

MONA Serra das Torres 195.247,50 -  - - Proteção Integral 

RPPN Mata do Macuco  81.353,14 - -  - Uso Sustentável 

PE Paulo César Vinha - 4.489.922,62 -  367.575,00 Proteção Integral 

 PE Mata das Flores - 207.535,75 -  - Proteção Integral 

PE Cachoeira da Fumaça - 657.474,62 -  - Proteção Integral 

APA Praia Mole - 1.017.975,00 -  - Proteção Integral 

PE Pedra Azul  - 225.308,81 -  - Uso Sustentável 

RPPN Oiutrem - 77.367,87 -  - Uso Sustentável 

ARIE Morro da Vargem - - 357.435,19 - Uso Sustentável 

APA Goiapaba-Açu - -  357.435,19 - Uso Sustentável 

Criação UC Municipal 500.000,00 1.584.999,42 225.585,60 - - 
MONA Falésias de 
Marataízes 148.811,88 -  - - Proteção Integral 

PNM Puris 700.000,00 -  - - Proteção Integral 

Criação UC Federal 3.626.921,93 - -  - - 

Destinação Indefinida 60.459.978,65 - -  - - 

FLONA Goytacazes 8.289.476 221.868,42 -  - Uso Sustentável 

REBIO Comboios 3.323.422,60 554.625,00 -  - Proteção Integral 

REBIO Soretama 4.108.450,00 - -  - Proteção Integral 

REVIS Santa Cruz 5.987.641,86 - -  - Proteção Integral 

APA Costa das Algas 5.196.815,42 -  - - Uso Sustentável 

UCs Municipais Linhares 5.258.458,95 -  - - - 

UCs Municipais Aracruz 8.000.000,00 - -  - - 
Criação Ucs Municipais 
PDGA 4.000.000,00 - -  - - 

APA Mestre Álvaro - 3.198.219,87 -  - Uso Sustentável 
APA Morro do Vilante - 457.963,87  - - Uso Sustentável 
PNM Jacarenema 568.298,52 7.210.410,87 -  - Proteção Integral 
REBIO Augusto Ruschi - - -  - Proteção Integral 

MONA Três Pontões - 83.032,77 -  -  -  
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Quadro 1- UCs que receberam Compensação Ambiental (2002-2020) (continuação) 

UCs Previsto (R$) 

Em conta do 

órgão gestor 

(R$) 

Em 

execução 

(R$) 

Concluído 

(R$) 
TIPO DE UC 

PNM Morro da Pescaria - 250.000,00 20.991,48 - Proteção Integral 

PNM Rota das Garças - 446.125,79 -  - Proteção Integral 

ARIEM Aroeiras do Riacho - 50.000,00 -  - Uso Sustentável 

PNM David Victor Farina - 80.000,00 544.817,03 - Proteção Integral 

ARIE Degredo - - 108.450,00 - Uso Sustentável 

RDS Papagaio - 2.182.504,98 -  - Uso Sustentável 

APA Tartarugas - 2.513.895,69 -  - Uso Sustentável 

PNM Mochuara - 2.600.732,91 -  -  -  

PNM Cachoeira de Iracema - 2.276.313,83  - - Proteção Integral 

EE Ilha do Lameirão - 690.208,50 -  - Proteção Integral 
Reserva Ecológica 
Restinga de Camburi - 200.000,00 -  - Proteção Integral 

Reserva Biológica Mata 
Paludosa - 200.000,00 -  - Proteção Integral 

PNM Itanguá - 387.205,10 -  - Proteção Integral 
APA Manguezal Sul da 
Serra - 387.205,10 -  - Uso Sustentável 

PNM Bicanga - 1.875.000,00  - - Proteção Integral 

APA Lagoa Jacuném - 1.396.232,60  - - Uso Sustentável 

PE Fonte Grande - 3.237.457,12 -  - Proteção Integral 

PNM Gruta da Onça - 76.678,20  - - Proteção Integral 

PNM Vale do Mulembá - 3.311.603,91  - - Proteção Integral 

PNM Pedra dos Olhos - 434.674,64 -  - Proteção Integral 
RDS Piraquê-açu e 
Piraquê-mirim - 554.625,00  - - Uso Sustentável 

PNM Domingos Martins - 446.451,58 -  - Proteção Integral 

ARIE Laerth Paiva Gama - 207.474,62  - - Uso Sustentável 

MONA Itabira -  - 150.000,00 - Proteção Integral 

PNM Goiapaba-Açu - -  357.435,19 - Proteção Integral 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Além das UCs descrias no Quadro 1, quatro processos indicaram que os recursos de 
Compensação Ambiental seriam utilizados para criação de novas Unidades de 
Conservação (uma UC federal, uma UC estadual e duas UCs municipais).  
No caso dos recursos destinados para as UCs existentes, as informações disponíveis 
ao público não permitem verificar como os recursos foram utilizados (regularização 
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fundiária, pesquisas científicas, elaboração de planos de manejo, etc.), revelando uma 
lacuna de informações na etapa pós-licença e evidenciando a fragilidade da etapa de 
acompanhamento dos processos. 
 
CONCLUSÃO 
 
Foram identificados 124 processos de licenciamento ambiental, relacionados a 54 
Unidades de Compensação sendo dessas, apenas 33 (61%) pertencentes ao grupo de 
proteção integral. 
Desde 2002 foi previsto em forma de Compensação Ambiental um montante total de R$ 
178,216,392.75. Dentre esse total, apenas R$ 382.411,64 (0,2%) foram de fato 
executados/concluídos, R$ 2.164.768,75 (1,2%) estão em execução e R$ 
54.384.982,87 (31%) estão em conta do órgão gestor. No entanto, as informações sobre 
a Compensação Ambiental disponíveis ao público não permitem analisar o uso desses 
recursos em cada UC. Os resultados revelam uma lacuna de informações na etapa pós-
licença evidenciando a fragilidade da etapa de acompanhamento da AIA. 
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RESUMO 
 

No contexto do Licenciamento Ambiental, a triagem da AIA de projetos é fundamental 
para a efetividade dos processos. Uma triagem efetiva reduz o custo e o tempo de 
tramitação de projetos que não necessitam de AIA e possibilita que o órgão ambiental 
analise, com mais detalhe, os projetos que precisam da AIA como instrumento que leva 
informação para a tomada de decisão no licenciamento ambiental. As Centrais 
Geradoras Hidrelétricas (CGHs) são exemplos de tipologia de projeto cuja necessidade 
de AIA no processo de licenciamento ambiental depende das características do local 
onde o empreendimento é implantado. Com um porte menor que as Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs), as CGHs têm capacidade de geração de até 3MW e, em virtude 
do menor porte, são consideradas alternativas mais viáveis no que diz respeito à 
redução dos impactos ambientais. Apesar da importância da etapa de triagem da AIA 
ainda há carência de estudos de sua efetividade, em especial no Brasil. Nesse sentido, 
o objetivo deste trabalho foi analisar a efetividade da etapa de triagem da AIA de CGHs 
licenciadas no estado do Espírito Santo. A pesquisa predominantemente qualitativa, foi 
feita por meio de análise documental dos processos de licenciamento ambiental das 
CGHs. A coleta de dados foi realizada nas instalações no Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), onde foram analisados todos os autos dos 
processos identificados (sem amostragem). A etapa de identificação dos processos 
apontou uma lista de 12 projetos submetidos ao licenciamento entre os anos de 1999 e 
2019. Durante o período estudado, o órgão ambiental teve três diferentes sistemas de 
licenciamento e apenas no primeiro foi possível identificar a menção à consideração das 
características locacionais no processo de triagem. Apesar do sistema de licenciamento 
atual considerar todas as CGHs como projetos de alto potencial poluidor, utiliza somente 
parâmetros de porte do empreendimento para a triagem (área inundada e extensão do 
trecho de vazão reduzida - TVR), sem considerar qualquer parâmetro relacionado à 
sensibilidade do meio. Pode-se concluir que a triagem da AIA de CGHs no sistema 
capixaba de licenciamento é inefetiva, sendo seu resultado apenas utilizado para definir 
o valor da taxa de licenciamento ambiental, ficando a determinação do tipo de estudo 
(com ou sem AIA) à critério da equipe de analistas. 
PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento Ambiental, AIA, Triagem. 
 

 
ABSTRACT 

In the context of Environmental Licensing, the screening of EIA projects is fundamental 
for the effectiveness of the processes. An effective screening reduces the cost and 
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processing time of projects that don’t need EIA and allows the environmental agency to 
analyze with more detail the projects that need EIA as a tool that provides information 
for decision making in environmental licensing. Hydroelectric Generating Plants (HGPs) 
are an example of a project whose need for EIA in the environmental licensing process 
depends on the characteristics of the place where the project is implemented. HPPs are 
smaller than Small Hydroelectric Plants (SHPs), and HGPs have a generating capacity 
of up to 3MW. Because of their smaller size, HGPs are considered more viable 
alternatives in terms of reducing environmental impacts. Despite the importance of the 
EIA screening stage, there is still a lack of studies about its effectiveness, especially in 
Brazil. In this sense, the objective of this research was to analyze the effectiveness of 
the screening stage of the EIA of HGPs in the state of Espírito Santo. The predominantly 
qualitative research was done through document analysis of the environmental licensing 
processes of HGPs. The data collection was carried out on the premises of the State 
Institute of Environment and Water Resources, where all the records of the identified 
processes were analyzed (without sampling). The identification stage of the processes 
pointed to a list of 12 projects submitted for licensing between the years 1999 and 2019. 
During the period studied, the environmental agency had three different licensing 
systems, and only in the first one was possible to identify the mention of consideration 
of locational characteristics in the screening process. The current system, on the other 
hand, considers all HGPs as projects of high polluting potential and uses only parameters 
of the size of the enterprise for the screening (flooded area and length of the stretch of 
reduced flow), without considering any parameter related to the sensitivity of the 
environment. It can be concluded that the EIA screening of HGPs in the licensing system 
of Espírito Santo state is ineffective, and its result is only used to define the value of the 
environmental licensing fee, leaving the determination of the type of study (with or 
without EIA) to the discretion of the analysts' team. 
KEYWORDS: Environmental Licensing; EIA; Screening. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O Licenciamento Ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente 
(PNMA) que autoriza a implantação e a operação de atividades que utilizam de recursos 
naturais ou que tenham potencial de causar danos ao meio ambiente (SÁNCHEZ, 2020). 
Por sua vez, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), outro instrumento da PNMA, é um 
processo sistemático que examina o ambiente de forma a antecipar as consequências 
futuras das ações de desenvolvimento (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2005). 
Nesse sentido, para projetos que tenham potencial de causar impactos ambientais 
significativos, a AIA leva informação para a tomada de decisão no processo de 
Licenciamento Ambiental, avaliando, antecipadamente, o potencial do projeto de causar 
impactos significativos. Além disso, a AIA permite identificar, mensurar e propor medidas 
de controle e mitigação desses impactos (SOUSA et al., 2014). 
Dentre as etapas da AIA, a triagem é a responsável por identificar o potencial 
poluidor/degradador do projeto, definir se a AIA é necessária e, em caso positivo, qual 
tipo de estudo é necessário. A triagem pode, então, levar a três cenários, a depender 
da decisão sobre o potencial do projeto de causar impactos ambientais significativos: 
licenciamento isento de AIA, licenciamento com AIA simplificada e licenciamento com 
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AIA (ROCHA; FONSECA, 2017). Para definir os cenários de triagem, o órgão ambiental 
responsável pelo Licenciamento Ambiental do projeto utiliza critérios, listas (positivas e 
negativas) e matrizes, comumente chamadas de enquadramento ambiental.  
Por sua vez, o potencial de um projeto causar impactos ambientais significativos 
depende, além da solicitação imposta sobre o meio (função do projeto), da 
vulnerabilidade do meio (função do ambiente) (SÁNCHEZ, 2013). Isso porque, mesmo 
os projetos que a princípio teriam um pequeno potencial poluidor/degradador podem 
impactar seriamente ambientes sensíveis. O oposto também pode ocorrer, quando um 
empreendimento com grande potencial poluidor/degradador é implantado em um 
ambiente já antropizado. Dessa forma, uma triagem inadequada, pode passar a ser 
permissiva demais ou um processo demasiado conservador, caro e moroso. Além disso, 
sua efetividade é particularmente importante para o órgão ambiental, já que, muitas 
vezes, operam com capacidade administrativa e orçamento limitados (ROCHA; 
FONSECA, 2014). 
Projetos de Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) são exemplos de situações cuja 
necessidade de AIA no processo de Licenciamento Ambiental é muito influenciada pelas 
características do local onde o empreendimento será implantado. As CGHs são 
hidrelétricas de pequeno porte e possuem uma dinâmica semelhante às Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs), com relação ao funcionamento, sendo sua principal 
diferença a potência gerada. Desde 2015, de acordo com a Lei Federal 13.097/2015, é 
considerada PCH a hidrelétrica que tenha potência maior do que 3MW (BRASIL, 2015). 
Assim, com um porte menor que as PCHs, as CGHs têm menor capacidade de geração 
de energia e, em virtude do menor porte, são consideradas alternativas mais viáveis, no 
que diz respeito à redução dos impactos ambientais. Assim, um mesmo projeto de CGH 
pode ou não necessitar de AIA para o Licenciamento Ambiental, a depender da 
sensibilidade do ambiente e do contexto de sua implantação. 
Considerando a importância da etapa de triagem da AIA e a necessidade de pesquisas 
práticas dessa natureza no Brasil (MONTAÑO; SOUZA, 2015), este trabalho apresenta 
uma análise da efetividade da etapa de triagem de projetos de CGHs. A pesquisa foi 
utilizada no contexto do estado do Espírito Santo, onde essa tipologia de projeto é 
comum. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi realizada utilizando uma abordagem qualitativa, dividida em três etapas 
(levantamento, coleta de dados e análise de dados). Primeiramente foi realizado um 
levantamento para a identificação dos processos de CGH. Essa etapa foi realizada nas 
dependências do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e 
contou com o auxílio de servidores para localizar os processos.  
A coleta de dados também foi realizada nas dependências do Iema. Nessa etapa foram 
identificadas informações sobre a características de cada projeto e os processos 
realizados na triagem. Os dados referentes à etapa de triagem estavam contidos nos 
autos do processo de Licenciamento Ambiental. Esses dados coletados foram 
organizados em uma planilha, por ordem cronológica, a fim de identificar a evolução nos 
decretos vigentes ao longo do tempo. Nesta etapa foram coletadas as seguintes 
informações: número do processo, data de enquadramento, localização do projeto 
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(município), informações sobre o enquadramento (porte do empreendimento, potencial 
poluidor/degradador e classe), e estudo solicitado pelo órgão ambiental. 
A efetividade da triagem foi analisada considerando os princípios operacionais das 
melhores práticas da AIA (SENÉCAL et al., 1999). Tais princípios estabelecem que, na 
triagem, o processo de AIA deve providenciar a seleção dos processos para determinar 
se um projeto deve ou não ser submetido à AIA e, em caso positivo, estabelecer o rito 
do processo com o nível de detalhe necessário. Dessa forma, a análise de efetividade 
utilizou os seguintes critérios:  definição da taxa de enquadramento, definição do tipo de 
licenciamento (com ou sem AIA) e definição do tipo de estudo necessário. 
Durante a análise dos dados também foi necessária a realização de uma entrevista 
estruturada para confirmação e triangulação das informações coletadas nos autos. A 
entrevista aconteceu de forma on-line, utilizando um roteiro de perguntas enviado por 
e-mail e respondido por um gerente do Iema. Não foi necessário submeter a entrevista 
ao comitê de ética em pesquisa com seres humanos por não se tratar de opinião 
individual e sim a confirmação de dados e procedimentos realizados pelo órgão 
ambiental.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A etapa de identificação dos processos apontou uma lista de 12 projetos de CGHs 
submetidos ao licenciamento entre os anos de 1999 e 2019, conforme apresentado no 
Quadro 1. 
 
Quadro 1 – Processos identificados e analisados 

Identificação Nº do processo Município 
Processo 1 24419222 Água Doce do Norte 
Processo 2 35255137 Conceição do Castelo 
Processo 3 35454512 Santa Tereza 
Processo 4 49370480 Rio Novo do Sul 
Processo 5 73863670 Serra 
Processo 6 77794982 Alegre 
Processo 7 77794850 Domingos Martins 
Processo 8 79746446 Alegre 
Processo 9 80441700 João Neiva 
Processo 10 80940838 Domingos Martins 
Processo 11 80876595 Alfredo Chaves 
Processo 12 83722467 Domingos Martins 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Durante o período estudado o estado do Espírito Santo teve três diferentes sistemas de 
licenciamento, conforme indicado no Quadro 2. Apenas no primeiro sistema de 
licenciamento, chamado de “Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras” 
(SLAP), de 1998, foi possível identificar uma menção à consideração das características 
locacionais no processo de triagem (menção essa apenas no texto do decreto). Ao 
analisar os dados em ordem cronológica foi possível identificar a atualização dos 
enquadramentos decorrentes da mudança de sistema de licenciamento. A modificação 
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mais acentuada ocorreu em 2007, quando houve alteração dos parâmetros como porte, 
potencial poluidor/degradador e a classe.  
O SLAP classificava os projetos de CGH quanto ao porte como Micro (Mc), Pequeno 
(P), Médio (M) ou Grande (G), e quanto ao potencial poluidor/degradador, também como 
Micro (Mc), Pequeno (P), Médio (M) ou Grande (G) e a Classe em Simplificado (S), I, II, 
III ou IV. Cabe destacar que apesar do art. 58 do SLAP citar a preocupação com a 
sensibilidade do meio, essa não é evidente nos parâmetros utilizados no 
enquadramento daquela época que, em alguns casos considerava a área do 
empreendimento e a potência de geração, e em outros apenas a área.  
 
Quadro 2 – Evolução dos procedimentos de Triagem de CGHs no estado do Espírito 
Santo 

 
Enquadramento Ano de 

enquadramento 

 
Processo 

Porte do 

empreendimento 
Potencial 

Poluidor/ 
Degradador 

 
Classe 

SLAP 
Decreto N° 4.344-

N/1998 
(ESPÍRITO SANTO, 

1998) 

1999 Processo 1 Mc P M G P ou G  S I II III IV 
2006 Processo 2 Mc P M G Mc P M G  S I II III IV 

2006 Processo 3 Mc P M G Mc P M G  S I II III IV 

SILCAP 
Decreto n° 
1.777/2007 

(ESPÍRITO SANTO, 
2007) 

2010 Processo 4 Pequeno Alto II 

2016 Processo 5 Pequeno Alto II 

SILCAP 
Decreto N° 4039-

R/2016 
(ESPÍRITO SANTO, 

2016) 

2017 Processo 6 Pequeno Alto II 
2017 Processo 7 Pequeno Alto II 
2017 Processo 8 Pequeno Alto II 
2017 Processo 9 Pequeno Alto II 
2018 Processo 10 Pequeno Alto II 
2018 Processo 11 Pequeno Alto II 
2018 Processo 12 Pequeno Alto II 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
A partir de 2007, o sistema passou a se chamar “Sistema de Licenciamento Ambiental 
e Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente” (SILCAP), e 
a classificar os projetos de CGH quanto ao porte (que poderia ser pequeno, médio ou 
Grande), e quanto ao potencial poluidor/degradador (que era padronizado como alto, 
podendo variar entre as classes II, III ou IV). O índice do enquadramento a partir desse 
decreto passou a ser calculado com relação à área alagada e a extensão do trecho de 
vazão reduzida (Índice = Área inundada (ha) + 2 x Extensão TVR (km)). Naquela época, 
o índice fornecia o porte do empreendimento que se relacionava com o potencial 
poluidor/degradador do projeto e determinava a classe de enquadramento do projeto. 
Em 2016, com a atualização do SILCAP de 2007, não houve muitas mudanças com 
relação à determinação do porte e classificação. Esse enquadramento passou a ser 
realizado com base em dois anexos da Instrução Normativa Iema n.º 14-N/2016, 
apresentados nos Quadros 3 e 4. Cabe notar que o sistema atual considera todos os 
projetos de CGH como de potencial poluidor/degradador alto (Quadro 3). Assim, 
conforme o Quadro 4, a relação Porte x Potencial Poluidor/Degradador só pode se 
enquadrar nas classes II, III e IV. Dessa forma, o Potencial Poluidor/Degradador passa 
a ser um parâmetro fixo do enquadramento de projetos de CGH. Nesse sentido, o 
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enquadramento só irá variar em relação ao porte, e sua determinação está diretamente 
relacionada com o valor da taxa de licenciamento que será de R$ 1.610,36 para 
classificação II (quando o porte for pequeno), R$ 5.101,21 para III (quando porte é 
médio) e R$ 15.296,62 para IV (quando o porte é grande).  
Os resultados revelam que o procedimento de triagem de CGH não está de fato “triando” 
os projetos. Os resultados apresentados no Quadro 2 evidenciam que isso se dá devido 
ao fato do porte dos projetos ser sempre pequeno (sempre I <15), situação que já é 
característica dos projetos de CGH. Além disso, como pode ser observado no Quadro 
3, o sistema atual utiliza o mesmo enquadramento para CGHs e PCHs, o que pode estar 
interferindo na triagem de CGH já que é um empreendimento relativamente menor que 
PCH, com área e TVR menores, devido ao aproveitamento energético inferior. Essa 
incapacidade de triar segue na contramão das boas práticas de triagem (GLASSON; 
THERIVEL; CHADWICK, 2005; ROCHA; FONSECA, 2017). 
 
Quadro 3 — Parâmetros de enquadramento do Sistema atual. 

Cód. Atividade Tipo Parâmetro Porte 
Potencial 

poluidor/ 
Degradador 

21.13 

Usina Hidrelétrica (UHE) com 
Trecho de Vazão Reduzida (TVR) 
e demais aproveitamentos 
hidrelétricos (Micro, Mini e 
Pequena Central Hidrelétrica). 

N 
Índice = Área 
inundada (ha) 
+ 2 x Extensão 
do TVR (km) 

P M G B/M/A 

I < 
= 
15 

15 
< I 
< 
35 

I > 
15 Alto 

Fonte: Iema (2016, anexo 2). 
 
Quadro 4 — Matriz de enquadramento do Sistema atual 

Enquadramento Potencial poluidor 
Baixo Médio Alto 

Porte Pequeno I I II 
Médio I II III 
Grande II III IV 

Fonte: Iema (2016, anexo 1). 
 

Outro fator de destaque é que o sistema atual não indica (e não dá suporte para indicar) 
a definição do tipo de licenciamento (licenciamento isento de AIA, licenciamento com 
AIA simplificada ou licenciamento com AIA), tarefa fundamental para o resultado da 
triagem da AIA (ROCHA; FONSECA, 2017; SENÉCAL et al., 1999). O Quadro 5 
apresenta o resultado da análise dos critérios de efetividade utilizados neste trabalho. 
Apesar das mudanças no sistema de licenciamento pode-se observar que não houve 
mudança na efetividade da triagem de CGHs. Todos os sistemas sempre focaram em 
determinar unicamente o valor da taxa que seria cobrada para o processo de 
licenciamento, não havendo nenhuma definição em relação à necessidade de AIA e o 
rito do processo de licenciamento. 
Em relação ao tipo de estudo, também não há qualquer menção ou parâmetro para a 
decisão, ficando a definição do tipo de estudo a critério do analista do órgão ambiental. 
Durante o período estudado os processos analisados foram licenciados por meio de 
Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Controle Ambiental (RCA), sem haver 
uma definição clara da justificativa utilizada para essa escolha. 
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Quadro 5 — Análise dos critérios de efetividade. 
 

Critérios de efetividade SLAP/1998 SILCAP/2007 SILCAP/2016 

O sistema define o valor da de taxa de licenciamento sim sim sim 
O sistema define a necessidade (ou não) de AIA não não não 
O sistema define o tipo de estudo necessário não não não 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A análise realizada indica que, considerando os critérios de efetividade utilizados neste 
trabalho, a triagem da AIA de projetos de CGH não é efetiva. Como aprimoramento da 
triagem do sistema estudado sugere-se que as CGHs sejam tratadas de forma separada 
das PCHs e que seu enquadramento leve em consideração critérios locacionais 
relacionados à sensibilidade do meio. Por fim, o enquadramento detalhado pode indicar 
previamente o tipo de estudo ao qual a atividade será submetida. 
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RESUMO 
 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), instituído pela Lei Federal nº 10.257/2001, é 
um instrumento de gestão urbana que visa avaliar os empreendimentos geradores de 
impacto à vizinhança, portanto, deve ser regulamentado por lei municipal específica. 
Embora o EIV tenha importância na mitigação e compensação de impactos, há uma 
lacuna no conhecimento científico, pois ainda existem poucas pesquisas sobre o 
assunto no estado do Espírito Santo. O objetivo dessa pesquisa foi apresentar: o 
histórico das legislações que tratam o EIV, o fluxo do processo e analisar os trâmites 
necessários para aprovação do EIV no município da Serra/ES. A metodologia 
contemplou a pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados gerados são 
inovadores para o município e o estudo apresenta várias sugestões para melhoria neste 
processo e para o planejamento urbano no município. 
PALAVRAS-CHAVE: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); Estatuto da Cidade; 
Planejamento Urbano; Políticas Públicas. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The Neighborhood Impact Study, established by the Federal Law n° 10.257/2001, is an 
urban management instrument that aims to evaluate the development which creates an 
impact on the neighborhood, therefore it must be regulated by a specific municipal law. 
Although the study has its significance in mitigating and compensating impacts, as a 
result of the little research done in the matter the scientific acknowledgment is incomplete 
in the state of Espírito Santo. The purpose of this research was to present: the account 
of the bills regarding the study, the process flow, and analyze which operations are 
necessary for the approval of The Neighborhood Impact Study in the County of Serra, 
Espírito Santo. This methodology contemplated the bibliographic and documental 
research. The presented results are innovators to the province and the study presents 
various solutions to the improvement in the process and the urban management in the 
County of Serra. 
KEYWORDS: neighborhood impact study, city statute, urban planning, public policies. 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é uma realidade no município da Serra/ES 
desde 2012 com a publicação do Plano Diretor Municipal. A cidade está em constante 
crescimento e é fundamental a análise dos impactos causados por novos 
empreendimentos à vizinhança e ao meio em que estão inseridos (ARÔXA e VEIGA, 
2020). O EIV pode contribuir nesse sentido, no entanto, o estudo em si e os 
procedimentos para sua aprovação ainda não são totalmente claros para os 
empreendedores e analistas. 
Em 2001, foi instituída a Lei Federal nº 10.257, denominada Estatuto da Cidade. Em 
seus Artigos 36 a 38, foi estabelecida a necessidade de realização do EIV, alterando o 
cenário nacional no que diz respeito à avaliação de impactos no meio urbano, 
considerando que um de seus objetivos é o planejamento urbano integrado e 
participativo.  
O Estatuto da Cidade (Art. 36) estabelece que lei municipal deve ser responsável por 
definir quais empreendimentos serão alvos dos estudos. Ele contempla os itens básicos 
que deverão ser tratados (adensamento populacional, equipamentos urbanos e 
comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e 
demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio 
natural e cultural), sem estabelecer parâmetros ou diretrizes necessários à sua 
aprovação (BRASIL, 2001). 
Ao delegar ao poder municipal essa responsabilidade, permite a criação de legislações 
que consigam se adaptar à realidade local e que mantenham o respeito pelas 
peculiaridades existentes (ROCCO, 2005). Entretanto, ao mesmo tempo, dá margem 
para que diversas cidades não criem uma legislação satisfatória ou mesmo se 
abstenham do instrumento (MATOSO et al., 2017). Silva e Guedes (2019) apontam que, 
em 2009, apenas 13,7% dos municípios brasileiros possuíam legislação específica.  
Estudos realizados por Peres e Cassiano (2019) demonstram que há desafios para 
elaboração do EIV nas regiões sul e sudeste do Brasil. Um deles, explica Almeida 
(2019), consiste no entendimento da finalidade do EIV. Autores como Chamié (2010); 
Marques; Silva (2015); Marques (2010); Rocco (2005); Lollo e Röhm (2005) 
apresentaram estudos científicos que enfatizam metodologias para análise de impactos 
urbanos ou tipos específicos de empreendimentos, mas não apresentam propostas para 
a compreensão do processo de aprovação do estudo como um todo, principalmente no 
que diz respeito aos trâmites envolvidos nas prefeituras.  
A realização da pesquisa tem relação com a identificação da insatisfação dos 
empreendedores com o instrumento e dificuldade nas análises e aprovações dos 
processos de EIV na Prefeitura, devido à falta de organização das fontes primárias 
referentes aos dados dos processos e estudos em trâmite ou já finalizados na Prefeitura 
e à precariedade da divulgação de dados on-line. A dificuldade é acentuada pela falta 
de pesquisas regionais e no estado do ES sobre o tema e pela falta de conhecimento 
técnico e de capacitação tanto para os analistas quanto para os autores dos estudos.  
O objetivo desta pesquisa foi analisar o procedimento para aprovação do EIV na 
Prefeitura Municipal da Serra (PMS)/ES e propor melhorias em termos de fluxo de 
tramitação do EIV e características dos processos de EIV do município. 
No desenvolvimento da pesquisa, informações até então dispersas foram organizadas 
para poder auxiliar diretamente o gestor, o analista e o empreendedor a entender o 
procedimento de aprovação do EIV no município da Serra/ES, com base em análise de 
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processos de EIV aprovados na PMS, desde as suas datas de abertura até a conclusão 
dos processos.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Para responder às questões problemas que originaram esse estudo, optou-se pelo 
método embasado em pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa documental 
contemplou o levantamento dos dados por meio da consulta de arquivos digitais e do 
sistema de protocolo on-line da Prefeitura Municipal da Serra/ES. A consulta aos 
arquivos digitais se deu por meio do acesso à rede de arquivos e colaboração da CMAIV. 
Foram verificados 80 processos de solicitação de Termo de Referência, entre 2012 e 
2019, sendo que em 25 deles foi encontrada Certidão de Aprovação do EIV. Os dados 
analisados dos processos levantados foram: ano de abertura, tipologia, localização e 
tipo de propriedade. 
Analisaram-se os processos de EIV que tramitaram na Prefeitura, inicialmente por meio 
da busca dos TR emitidos – não necessariamente todos resultaram em EIV concluídos 
– e depois das Certidões de Aprovação emitidas.  O universo da pesquisa está entre 
2012 (ano de publicação do PDM vigente) e 2019 para os TR. Para os estudos 
aprovados, consideraram-se, também, as certidões emitidas no início do ano de 2020.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Por meio da verificação de documentos normativos do EIV e do levantamento dos 
processos na Prefeitura foi possível identificar o fluxo de tramitação do processo. Para 
entendimento do fluxo, foram considerados os seguintes papéis: empreendedor (azul), 
CMAIV/Sedur (amarelo) e Concidade (verde) (Figura 1). Nessa figura, foi apresentado 
também o tempo de permanência do processo nas etapas do fluxo em que existe prazo 
determinado. 
O procedimento para análise do EIV tem início com a abertura de processo 
administrativo pelo Empreendedor, no setor Protocolo Geral, solicitando Termo de 
Referência – documento que informará os itens mínimos necessários que devem conter 
no estudo. A conferência de documentação é posterior à abertura – quando ele chega 
à CMAIV.  
Com os documentos completos, é realizada a Distribuição para os membros 
(CMAIV/SEDUR). O processo é encaminhado para dois membros da comissão 
responsáveis por elaboração de TR (nem todos possuem tal atribuição) – um deles 
necessariamente da Semma. Conforme Decreto 6.223/2012, o prazo para esta etapa é 
de 30 dias.  
Quando o empreendedor finaliza a elaboração do estudo, ele é entregue para a própria 
CMAIV. Os volumes são entregues durante a reunião da comissão para a dupla de 
membros, que realizará a análise (sempre que possível, para os mesmos que 
elaboraram o TR) em um período de até 30 dias (conforme prazo do Decreto 
6.223/2012).  
Ao fim da primeira análise, caso ainda haja correções a se fazer, é emitido o Relatório 
de Análise 01, que é entregue à CMAIV e posteriormente ao empreendedor. Realizadas 
as correções pelo empreendedor, o mesmo procedimento acontece: os volumes 
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retornam para os analistas, a análise é feita e é emitido o Relatório de Análise 02 (caso 
ainda existam pendências não resolvidas), o qual é entregue em uma das reuniões. 
 
Figura 1 - Modelo esquemático do fluxo de tramitação do EIV na PMS 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 
 
Por fim, o empreendedor faz sua última correção – conforme Instrução Normativa Sedur 
nº 003/2015, ele tem direito a três análises – e os membros emitem o Relatório Final de 
Análise caso todas as solicitações tenham sido atendidas. Nessa condição, na entrega 
do relatório durante a reunião, a CMAIV decide se o processo está apto para aprovação 
e audiência pública. 
Na sequência, o processo é direcionado para o Concidade, onde será encaminhado a 
um dos membros, para análise, e a audiência pública é liberada. O interessado deve 
atender às condições estabelecidas no Decreto 1.409/2017 para que a audiência pública 
aconteça. Passados os 15 dias necessários, a audiência é realizada. 
A aprovação definitiva se dá na reunião do Concidade, quando a apreciação final ocorre. 
Caso não existam objeções, o estudo está deferido e é emitida a Resolução do 
Concidade. Em paralelo, é emitido o Termo de Compromisso entre a Prefeitura, 
representada pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano, e o empreendedor. Nesse 
documento, estão descritas todas as medidas advindas dos impactos identificados e 
que devem ser realizadas pelo empreendedor, em prazo também descrito no referido 
termo.  
Assinado o documento, o requerente deve pagar uma taxa de aprovação do EIV, 
proporcional à área construída, para então retirar a Certidão de Aprovação (assinada 
pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano) e Resolução do Concidade. Assim, o 
requerente pode aprovar seu projeto arquitetônico, conseguir a licença de obras e dar 
continuidade ao funcionamento do empreendimento – caso o EIV seja prévio à 
execução. As medidas solicitadas no termo de compromisso, em sua maioria, devem 
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ser executadas até o Habite-se, onde será exigido um Termo de Encerramento de 
Cumprimento de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias - sendo o processo de EIV 
encerrado. 
Após levantamento realizado na Prefeitura Municipal da Serra, listaram-se 80 
processos. Por meio dos dados coletados, foi elaborada a Figura 2 indicando a tipologia 
dos empreendimentos avaliados, onde observa-se a predominância de industriais e de 
logística, responsáveis por 48,75% do total, distribuídos nos principais bairros com essa 
característica no município e os condomínios residenciais multifamiliares, com 23,75%, 
espalhados em regiões com potencial de crescimento ou já consolidadas. 
 
Figura 2 - Quantidade de TR por tipologia do empreendimento 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 
 
Na Figura 3, são apresentados os tempos de tramitação de cada processo estudado. 
Em geral, encontrou-se o valor médio de 910 dias – tempo entre o requerente abrir o 
processo, solicitando um TR, e conseguir retirar sua Certidão de Aprovação do EIV. 
Importante destacar que ainda restam muitos fatores a serem esclarecidos nesse 
aspecto e que foram considerados apenas os dados disponíveis sem esclarecer, no 
entanto, os motivos e discrepâncias entre eles. 
 
Figura 3 - Tempo de tramitação dos EIVs, com respectiva média 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 
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CONCLUSÃO 
 
O fluxo de tramitação do EIV era um produto inexistente e permitiu explicitar aos 
envolvidos uma visão transparente de cada fase do processo administrativo e viabilizar 
aos cidadãos, por exemplo, um controle social do estudo. Essa clareza em cada fase 
contribui para que os agentes envolvidos possam entender, por exemplo, as etapas em 
que existem gargalos no fluxo que aumentam o tempo de tramitação. 
A análise de tipologias, com predominância de empreendimentos industriais e logísticos, 
corrobora o potencial do município para esse tipo de atividade – o qual está sendo bem 
aproveitado. Já o tempo de tramitação de um processo de EIV, que talvez possa ser 
considerado o maior obstáculo pelos empreendedores, ao lado do custo para 
elaboração do estudo, ainda não pode ser totalmente explicado. Para isso, seria 
necessária uma análise mais detalhada de todos os processos existentes até o 
momento. 
Aparentemente, cada envolvido no trâmite do processo tem sua parcela de contribuição 
para a morosidade do processo, fato que requer investigação específica. A fim de 
contribuir para a evolução no processo de EIV na Serra/ES, e até mesmo na Grande 
Vitória, tendo em vista que o problema se mostra compartilhado nos municípios, sugere-
se, dentre outros: (I) capacitação dos analistas e dos responsáveis técnicos pela 
elaboração dos estudos; (II) organização e análise de dados dos processos anteriores; 
(III) modernização dos procedimentos de audiência pública; (IV) implantação do 
Relatório de Impacto de Vizinhança – documento com linguagem acessível à população; 
(V) criação de banco de dados com informações disponíveis no município para acesso 
público. 
A pesquisa, até então sem outras similares nos municípios da região estudada, 
apresentou resultados que até então eram inexistentes. O planejamento urbano tem 
papel fundamental para enfrentar desigualdades sociais e urbanas. Para isso, seus 
instrumentos, como o EIV, devem ser utilizados de maneira adequada, a fim de atingir 
seus objetivos e viabilizar o equilíbrio entre aspectos sociais, econômicos, ambientais e 
urbanos. 
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RESUMO 

 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um instrumento da política ambiental brasileira 
criado para se ter um acompanhamento contínuo dos impactos ambientais, desde a fase 
de planejamento até a desativação de uma atividade. Dentre as etapas da AIA de 
projeto, a etapa de acompanhamento é importante para gerenciar os impactos 
ambientais, a fim de evitar ou minimizar seus efeitos adversos além de possibilitar o 
aperfeiçoamento dos processos de Licenciamento Ambiental (LA) e AIA. Apesar da 
importância, essa etapa ainda é pouco estudada, existindo uma clara demanda por 
trabalhos científicos que produzam evidências de sua prática. Este trabalho apresenta 
uma análise da relação entre os impactos previstos no Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e as ações de acompanhamento propostas no processo de LA de um porto 
localizado no estado do Espírito Santo. A atividade foi escolhida em função de seu 
potencial poluidor e o recorte estadual se justifica em virtude de o complexo portuário 
do estado ser um dos maiores da América Latina, possuindo grande influência no 
desenvolvimento econômico do país. Para seleção do caso foi escolhido o processo 
mais recente que possuía ao menos a Licença de Instalação. A pesquisa qualitativa 
utilizou como métodos de coleta e de análise: estudo de caso, análise documental e 
análise de conteúdo. Os resultados permitem concluir que há uma relação entre os 
impactos descritos no EIA e as ações de acompanhamento propostas. Apesar dessa 
coerência, foram identificadas lacunas na informação apresentada no estudo. O EIA não 
possuía padronização na forma de identificação dos impactos, tendo um maior 
detalhamento nas informações relacionadas ao meio biótico. Outro ponto relevante é 
que alguns programas apresentaram pouco detalhamento das medidas a serem 
tomadas no decorrer da implantação do empreendimento. Também foram identificadas 
incoerência nas informações apresentadas em dois capítulos do EIA, onde algumas 
ações de acompanhamento citadas em um capítulo não eram detalhadas no capítulo 
seguinte. Tais resultados revelam a necessidade de melhora da qualidade das 
informações apresentadas nos estudos, uma vez que tal fragilidade pode comprometer 
uma boa gestão das ações de acompanhamento.  
PALAVRAS-CHAVE: Acompanhamento; Avaliação de Impacto; Porto 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Environmental Impact Assessment (EIA) is an instrument of Brazilian environmental 
policy created to have continuous monitoring of environmental impacts, from the 
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planning phase to the deactivation of an activity. Among the stages of the EIA, the follow-
up step is important to manage environmental impacts to avoid or minimize its adverse 
effects in addition to enabling the improvement of the environmental licensing (EL) and 
EIA processes. Despite the importance, this stage is still little studied, and there is a clear 
demand for scientific papers that produce evidence of its practice. This paper presents 
an analysis of the relationship between the impacts predicted in the Environmental 
Impact Study (EIS) and the follow-up actions proposed in the EL process of a port located 
in the state of Espírito Santo. The activity was chosen due to its polluting potential and 
the state is justified because the port complex of the state is one of the largest in Latin 
America, having a great influence on the economic development of the country. The case 
study is the most recent that had at least the Installation License. The qualitative 
research approach used was case study, documental analysis, and content analysis. 
The results allow us to conclude that there is a relationship between the impacts 
described in the EIS and the follow-up actions. Despite this coherence, gaps were 
identified in the information presented in the study. The EIS did not have standardization 
in identifying impacts information. Another relevant point is that some programs showed 
poor detail of the measures to be taken during the project implementation. Incoherence 
was also identified in the information presented in two chapters of the EIS, where some 
follow-up actions mentioned in one chapter were not detailed in the following chapter. 
These results reveal the need to improve the quality of the information presented in the 
studies, since such fragility may compromise good management of follow-up actions. 
KEYWORDS: Follow-up; Impact assessment; Port 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Licenciamento Ambiental (LA) é um instrumento da Política Nacional de Meio 
Ambiente (PNMA), definido pela Lei Complementar N°140/2011 como um 
“procedimento administrativo para licenciar atividades que utilizam os recursos 
ambientais, capazes de causar qualquer tipo de degradação ambiental” (BRASIL, 2011, 
Art. 2°). No contexto do LA de projetos, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), é outro 
Instrumento da PNMA, cuja finalidade principal é levar informação para o LA, dando 
suporte para a análise da viabilidade ambiental dos projetos (SÁNCHEZ, 2020). Nesse 
sentido, a AIA possui completa efetividade quando utilizada de forma preventiva 
(MONTAÑO; SOUZA, 2008), sendo seu sucesso relacionado com a aprendizagem, uma 
vez que é capaz de promover o aperfeiçoamento dos processos (BOND; POPPE, 2012; 
BOND et al., 2010). 
No Brasil, dentre os projetos cujo LA necessitam de AIA, estão aqueles relacionados às 
atividades portuárias, que assumem uma grande importância no desenvolvimento do 
país. No entanto, o processo de LA de projetos portuários apresenta deficiências, sendo 
um dos responsáveis a falta de acompanhamento das ações propostas nas licenças 
concedidas (CARVALHO, 2008).   
Apesar de sua importância, a etapa de acompanhamento é pouco pesquisada 
prevalecendo ainda a ideia de que a AIA termina com a tomada de decisão e emissão 
das licenças ambientais (SÁNCHEZ, 2020), existindo uma demanda por trabalhos 
científicos que produzam evidências de sua prática (MONTAÑO; SOUZA, 2015). Este 
trabalho apresenta uma análise da relação entre os impactos previstos no Estudo de 
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Impacto Ambiental (EIA) e as ações de acompanhamento propostas no processo de LA 
de um porto localizado no estado do Espírito Santo. 
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi realizada utilizando uma abordagem qualitativa utilizando um estudo de 
caso único. A coleta e a análise dos dados foram realizadas utilizando, respetivamente, 
análise documental e análise de conteúdo. O caso escolhido foi o processo de LA de 
um Terminal industrial e logístico privativo, localizado na Barra do Riacho, Aracruz, 
Espírito Santo. A escolha pelo estado se justifica por suas características que conferem 
ao ES um grande potencial voltado para receber empreendimentos portuários. Dessa 
forma, optou-se por selecionar o caso mais recente que teria recebido ao menos as 
licenças prévia e de instalação (respetivamente LP e LI), emitidas pelo órgão ambiental 
estadual, denominado Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) 
(processo N° 53976541). 
Foram analisados o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (documento em meio digital) 
bem como os pareceres técnicos e as condicionantes definidas nas licenças ambientais 
(documentos em meio físico, disponíveis nos autos). Os impactos ambientais previstos 
no EIA foram comparados com as ações de acompanhamento propostas. Cabe 
destacar que para essa pesquisa considerou-se como ações propostas: (1) as ações 
sugeridas no EIA e (2) as ações estabelecidas nas condicionantes das licenças 
ambientais. 
As ações de acompanhamento do EIA foram identificadas nos capítulos “Proposição de 
medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras” (capítulo seis) e “Programas 
de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais” (capítulo sete). As 
demais ações foram identificadas nos pareceres técnicos (GCA/CAIA N° 076/2017, 
GCA/CAIA N°137/2015 e DTNS 29/2015) e nas condicionantes das Licenças Prévia 
(LP- GCA/SAIA/N°267/2012/CLASSE IV) e de Instalação (LI-
GCA/SAIA/N°89/2014/CLASSE IV). A partir das informações coletadas foi possível 
categorizar os impactos identificados e as ações, sendo possível identificar a relação 
entre eles. Para essa análise, a relação foi considerada coerente quando um 
determinado impacto tinha ao menos uma ação de acompanhamento proposta.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise documental identificou 45 impactos ambientais previstos no EIA. Ressalta-se 
que, dentre esses, alguns impactos foram considerados como “repetidos” e foram 
agrupados, dando origem a uma lista de 37 impactos ambientais sendo, 11 no meio 
biótico, 9 no meio físico e no 17 meio socioeconômico. O Quadro 1 apresenta a listagem 
dos impactos já agrupados, sendo desses apenas 6 impactos de caráter positivo, todos 
relacionados ao meio socioeconômico. Os impactos listados são compatíveis com 
aqueles comumente citados na literatura para os meios biótico, físico e socioeconômico 
(BARŠIENE, 2002; CARVALHO, 2008; CURRIE; ISAACS, 2005; GRECH et al., 2013; 
HAY; KITCHER, 2004; IANNELLI et al., 2012; LIAO et al., 2010).  
Durante a análise documental foi possível verificar que não havia padronização no nível 
de detalhamento da redação dos impactos, sendo que os impactos relacionados ao 
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meio biótico possuíam maior nível de detalhamento em relação aos demais. Outro fator 
que compromete a análise das informações é que foram identificadas incoerências entre 
as ações de acompanhamento citadas no capítulo seis e sete. Assim, para esta 
pesquisa, não foram consideradas as ações de acompanhamento citadas no capítulo 
seis que não foram detalhadas no capítulo sete. Da mesma forma, Carvalho (2008), ao 
estudar o processo de licenciamento ambiental de portos, identificou que muitas 
medidas apresentavam pouca informação sobre a forma em que o empreendedor iria 
executá-las. 
 
Quadro 3: Impactos ambientais (agrupados) previstos no EIA. 

Meio Impacto Código Caráter 

Biótico 

Afugentamento da fauna  I1 N 
Aumento da atividade de caça I2 N 
Interferência na biota marinha I3 N 
Interferência na comunidade bentônica  I4 N 
Interferência na comunidade pelágica I5 N 
Perda da cobertura vegetal I6 N 
Perda de habitat da fauna I7 N 
Risco de atropelamento da fauna I8 N 
Risco de colisão com animais marinhos I9 N 
Risco de introdução de espécies exóticas I10 N 
Variação da biodiversidade decorrente da bioincrustação e atração de 
espécies pelágicas  

I11 N 

Físico 

Alteração da qualidade do ar I12 N 
Alteração de hidrodinâmica, no transporte de sedimentos litorâneos e na 
linha de costa  

I13 N 

Alteração na morfologia do fundo do mar I14 N 
Alteração na qualidade da água do mar I15 N 
Alteração na qualidade dos sedimentos da área de disposição I16 N 
Aumento da turbidez devido à ressuspensão de sedimentos I17 N 
Contaminação ambiental  I18 N 
Desencadeamento de processos erosivos continentais  I19 N 
Risco de contaminação ambiental  I20 N 

Socioe
conômi

co 

Alteração do uso da praia I21 N 
Alteração da paisagem I22 N 
Atração e expansão de investimentos I23 P 
Atração e fixação de população I24 N 
Aumento da arrecadação tributária I25 P 
Aumento do tráfego local I26 N 
Conflito com atividade minerais e pesqueira I27 N 
Dinamização da economia I28 P 
Expansão da infraestrutura de logística I29 P 
Geração de emprego I30 P 
Geração de expectativas I31 N 
Intensificação do processo de especulação imobiliária I32 N 
Interferência do cotidiano da população I33 N 
Interferência da atividade pesqueira I34 N 
Interferência em sítio arqueológico I35 N 
Pressão sobre infraestrutura e serviços essenciais I36 N 
Qualificação profissional da mão de obra I37 N 

Legenda: N: Negativo; P: positivo. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Em relação às ações de acompanhamento, o EIA apresenta medidas distribuídas em 
19 programas ambientais (Quadro 2). As ações foram categorizadas como mitigadoras 
(49 medidas), compensatórias (2 medidas) e potencializadoras (3 medidas).  
 
Quadro 4: Listagem dos programas presentes no EIA, agrupados 

 

Programas 

 

Código 

Quantidade de medidas 

M C P 

Programa de controle de poluição P1 16   
Programa de monitoramento dos sedimentos marinhos P2 1   
Programa de prevenção e controle de processos erosivos P3 4   
Programa de gestão ambiental P4 2  1 
Programa de educação ambiental para trabalhadores P5 2   
Programa de emergência individual P6 ND   
Programa de gerenciamento de risco P7 1   
Programa de prospecção e resgate arqueológico e educação 
patrimonial 

P8 3   

Programa de monitoramento morfodinâmico da linha da costa P9 1   
Programa de educação ambiental para a comunidade do 
entorno 

P10 1   

Programa de monitoramento da biota aquática P11 6   
Programa de monitoramento da fauna terrestre P12 1   
Programa de resgate da fauna terrestre P13 1   
Programa de segurança e alerta da fauna terrestre P14 1   
Programa de verificação do gerenciamento de água de lastro 
de navios 

P15 2   

Programa de recuperação de áreas degradadas P16 4 1 1 
Programa de compensação da atividade pesqueira P17  ND  
Programa de apoio à capacitação e contratação de mão de 
obra local 

P18 1 1 1 

Programa de comunicação social P19 2   
Legenda: M: Medida mitigadora, C: Medida compensatória, P: Medida potencializadora e ND: O programa não apresenta 
o detalhamento das medidas. 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 
A LP apesentou 55 condicionantes, sendo 17 administrativas, 5 do meio 
socioeconômico, 10 do meio biótico, 9 do meio físico e 14 relacionadas a mais de um 
meio. Já a LI elencou 76 condicionantes, sendo 20 administrativas, 7 do meio 
socioeconômico, 9 do meio biótico, 17 do meio físico e 23 relacionadas a mais de um 
meio. O Quadro 4 apresenta a relação entre os impactos previstos no EIA e as ações 
de acompanhamento previstas. 
Foi possível observar que todos os impactos descritos no EIA possuíam pelo menos 
uma ação de acompanhamento proposta no EIA e pelo menos duas ações definidas em 
condicionantes ambientais. Os resultados são semelhantes aos identificados por 
Queiroz e Almeida (2016), ao estudarem cinco empreendimentos sucroalcooleiros 
localizados no Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba, que constataram uma conexão entre 
as medidas mitigadoras e as ações solicitadas nas LP e LI.  
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Quadro 5: Relação dos impactos previstos no EIA e as ações de acompanhamento  
 

Impactos 
EIA  

Ações propostas 
em programas 

ambientais 
Ações propostas em forma de condicionantes ambientais 

I1 P4, P14 LP15, LP21, LP34, LI28, LI29, LI35, LI36, LI69 
I2 P4, P5, P10 LP39, LP40, LI63 

I3 P1, P2, P4, P11 LP5, LP10, LP11, LP13, LP16, LP17, LP20, LP28, LI21, LI22, LI25, 
CLI45, LI46, LI47, LI55, LI57, LI59 

I4 P1, P2, P4, P11 LP4, LP16, LP17, LP20, LP26, LI45, LI46, LI47, LI54, LI55, LI57 

I5 P1, P2, P4, P5, 
P11 

LP4, LP15, LP16, LP17, LP20, LP34, LP40, LI28, LI29, LI35, LI45, LI46, 
LI47, LI55, LI58, LI59, LI63 

I6 P4, P16 LP18 ,LP19, LP28,LP32 ,LP33 ,LI31, LI32, LI33, LI34, LI70 

I7 P4, P13, P14, 
P16 LP8, LP18, LP19, LP21, LI32, LI36, LI70 

I8 P4, P11, P12, 
P13, P14, P16 LP18, LP19, LP21, LP22, LP23, LI32, LI33, LI36, LI37, LI38, LI53, LI70 

I9 P4, P5, P10, P14 LP21, LP31, LP40, LI36, LI60, LI63 
I10 P4, P5, P10, P14 LP21, LP31, LP40, LI36, LI60, LI63 
I11 P4, P11, P15 LP20, LI47 
I12 P1, P4 LP12, LI26, LI27, LI39, LI40 
I13 P4, P9 LP24, LI20 
I14 P4, P11 LP6, LP29, LI42, LI48, LI49, LI51, LI54, LI57, LI60 

I15 P1, P2, P4 LP16, LP27, LP28, LP29, LI16, LI21, LI23, LI24, LI25, LI43, LI44, LI45, 
LI53, LI55 

I16 P2, P4 LP4, LI46, LI55, LI57 
I17 P1, P2, P4 LP4, LP16, LP17, LI45, LI46, LI52, LI55, LI57, LI59 
I18 P4, P6 LP6, LP13, LI15, LI16, LI17, LI18, LI56, LI57, 
I19 P3, P4 LP9, LP14, LP25, LI30, LI39, LI40, LI41 

I20 P1, P4, P5, P7 LP6, LP7, LP10, LP11, LP25, LP26, LP27, LP30, LP40, LI14, CLI16, 
LI18, LI21, LI22, LI25, LI44, LI63 

I21 P4, P16 LP19, LI33 
I22 P4, P9 LP24, LI20, LI66 
I23 P4, P18 LP36, LP37, LI64, LI65 
I24 P4, P18, P19 LP36, LP37, LP38, LI62, LI64, LI65, LI68 
I25 P4, P18 LP36, LP37, LI64, LI65, LI68 
I26 P4 LP31, LI60 
I27  P4 LI50, LI57 
I28 P4, P18 LP36, LP37, LI64, LI65, LI68 
I29 P4, P18 LP36, LP37, LI64, LI65, LI68 
I30 P4, P18 LP36, LP37, LI64, LI65, LI68 
I31 P4, P19 LP38, LI62 
I32 P4, P19 LP38, LI62 

I33 P1, P4, P19 LP12, LP15, LP31, LP34, LP38, LI26, LI27, LI28, LI29, LI35, LI39, LI40, 
LI60, LI62 

I34 P4, P6, P7, P17, 
P19 LP4, LP7, LP13, LP38, LP41, LI15, LI17, LI50, LI57, LI62, LI67 

I35 P4, P5, P8 LP35, LI61, LI65 
I37 P4, P18 LP36, LP37, LI64, LI65 
I38 P4, P18 LP36, LP37, LI64, LI65, LI68 

Legenda: LP: condicionantes da Licença Prévia, LI: condicionantes da Licença de Instalação.  
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 
 
CONCLUSÃO 
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A pesquisa identificou que havia uma relação entre os impactos ambientais descritos no 
EIA e as ações de acompanhamento propostas, tanto no EIA quanto nas Licenças 
prévia e de instalação. Todos os impactos descritos no EIA possuíam pelo menos uma 
ação de acompanhamento proposta no EIA e pelo menos duas ações definidas em 
condicionantes ambientais.  
Em relação ao conteúdo do EIA, foi possível identificar que não havia padronização na 
forma de apresentação das informações, o que dificulta uma análise integrada dos 
impactos. No tocante às ações de acompanhamento, alguns programas apresentaram 
pouco detalhamento das medidas a serem tomadas no decorrer da implantação do 
empreendimento. Também foi identificada uma lacuna nas informações apresentadas 
em dois capítulos do EIA, onde algumas ações de acompanhamento citadas em um 
capítulo não eram detalhadas no capítulo seguinte. Tais resultados revelam a 
necessidade de melhora da qualidade das informações apresentadas no EIA, que pode 
comprometer uma boa gestão das ações de acompanhamento. 
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RESUMO 

 
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é uma importante ferramenta por meio da qual 
é possível identificar, prevenir e mitigar impactos ambientais. No Brasil, embora a AIA 
seja um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), sua prática ainda 
é precária. Nos últimos anos é notável o aumento de pesquisas buscando preencher as 
lacunas presentes nas áreas relacionadas ao campo da AIA. Este trabalho teve como 
objetivo analisar o perfil das publicações da comunidade acadêmica e praticantes da 
AIA no Brasil. Para tanto, optou-se por utilizar como objeto de análise os artigos 
publicados nas edições anteriores do Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto 
(CBAI), maior congresso brasileiro especificamente dedicado às pesquisas relacionadas 
à AIA. A pesquisa qualiquantitativa utilizou como métodos de coleta e de análise: 
levantamento, análise sistemática, análise de conteúdo e bibliometria. O levantamento 
foi realizado nos quatro anais disponíveis na página da Associação Brasileira de 
Avaliação de Impacto. As análises foram realizadas nos 434 artigos publicados entre os 
anos de 2012 a 2018, de modo a identificar os temas mais discutidos, as metodologias 
empregadas e a distribuição geográfica das publicações. Para nortear a pesquisa 
buscou-se responder as seguintes perguntas: “O que pesquisam? Como pesquisam? 
Quem pesquisa?”. A análise sistemática contou com o seguinte protocolo: (i) leitura dos 
títulos, descrição de autoria, resumos e palavras-chaves de todos os artigos; (ii) leitura 
da metodologia, introdução e conclusão, quando necessário. Os dados foram 
sistematizados em tabelas e agrupados em categorias, sendo elas: Título, Autor, Tema, 
Estado, Região, Instituição e Abordagem. Pesquisas dessa natureza contribuem para 
visualizar de forma clara a produção científica em um determinado contexto, permitindo 
a identificação de lacunas e perspectivas futuras de pesquisas em uma dada área de 
estudos. A análise dos resultados permitiu identificar o perfil dos trabalhos publicados. 
Dentre os resultados foi identificado que os assuntos abordados com maior frequência 
são relacionados aos temas: Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental e 
Efetividade e qualidade da AIA. Em relação à distribuição geográfica das publicações 
percebeu-se uma maior concentração na região sudeste, com destaque para os estados 
de São Paulo e Minas Gerais. Nesses estados também estão localizadas as instituições 
com maior número de publicações, sendo respectivamente a Universidade de São Paulo 
(19,12%) e a Universidade Federal de Uberlândia (4,37%). No tocante à abordagem e 
aos métodos de pesquisa, as metodologias qualitativas prevalecem sobre as 
qualiquantitativas e quantitativas. Os resultados também apontam um crescimento no 
número de publicações sobre a efetividade da Avaliação de Impacto no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: AIA; Brasil; Análise sistemática. 
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ABSTRACT 
 

Environmental Impact Assessment (EIA) is an important tool through which it is possible 
to identify, prevent and mitigate environmental impacts. In Brazil, although EIA is an 
instrument of the National Environmental Policy, its practice is still precarious. In recent 
years there has been a remarkable increase in the amount of research seeking to fill the 
gaps present in the areas related to the EIA field. This work aimed to analyze the profile 
of publications of the academic community and EIA practitioners in Brazil. To this end, 
we chose to analyze the articles published in previous editions of the Brazilian Congress 
on Impact Assessment (CBAI), the largest Brazilian congress specifically dedicated to 
EIA-related research. The quali-quantitative research used as methods of collection and 
analysis: survey, systematic analysis, content analysis, and bibliometric. The survey was 
carried out in the four annals available on the website of the Brazilian Association of 
Impact Assessment. The analyses were performed on the 434 articles published 
between the years 2012 and 2018, to identify the most discussed themes, the 
methodologies employed, and the geographical distribution of the publications. To guide 
the research, we sought to answer the following questions: "What is searched?", "How 
is the search?", "Who researches?". The systematic analysis was applied using the 
following protocol: (i) reading the titles, description of the authorship, and abstracts of all 
articles; (ii) reading the methodology, when necessary. The data were systematized in 
tables and grouped into categories, as follows: Title, Author, Theme, State, Region, 
Institution, Research Approach and Methods. Research of this nature contributes to 
visualize the scientific production in a given context, allowing the identification of gaps 
and future research perspectives in a given area of study. The analysis of the results 
allowed us to identify the profile of the published works. Among the results, it was 
identified that the most frequently addressed issues are related to the themes: 
Environmental Impacts, Environmental Licensing and Effectiveness and quality of EIA. 
Regarding the geographical distribution of the publications, we noticed a higher 
concentration in the southeast region, especially in the states of São Paulo and Minas 
Gerais. In these states are also located the institutions with the largest number of 
publications, being respectively the University of São Paulo (19.12%) and the Federal 
University of Uberlândia (4.37%). Regarding the research approach and methods, 
qualitative methodologies prevail over qualitative and quantitative ones. The results also 
point to a growth in the number of publications on the effectiveness of Impact Evaluation 
in Brazil. 
KEYWORDS: EIA; Brazil; Systematic analysis. 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Para a Associação Internacional de Avaliação de Impactos, a Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) é o processo de identificação das consequências futuras de uma ação 
atual ou proposta, seja ela uma política, plano, programa ou projeto (SENÉCAL et al., 
1999). Assim, a AIA pode ser entendida como um instrumento de planejamento por meio 
do qual é possível identificar, prevenir e minimizar a degradação ambiental causadas 
por ações humanas. 
No Brasil, a Lei nº 6.938/1981 definiu a AIA como um instrumento de política pública 
independente. A partir da publicação da Resolução do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA) nº 01/1986, passou-se a associar a AIA de projetos ao 
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Licenciamento Ambiental de empreendimentos causadores de significativo impacto 
ambiental, servindo esta como instrumento para subsidiar a tomada de decisão do órgão 
licenciador quanto à viabilidade ambiental de um projeto (BRASIL, 1981, 1986). Desde 
então, são diversas as críticas quanto à efetividade do processo de AIA no Brasil, o que 
vem suscitando a necessidade de novas discussões e estudos por parte da comunidade 
acadêmica e praticantes da AIA, visando identificar as suas principais fragilidades 
(ALMEIDA; MONTAÑO, 2017). 
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar a produção científica no campo da 
AIA no Brasil, buscando identificar os principais assuntos que vêm sendo pesquisados, 
bem como mostrar a evolução das publicações. Para tanto, foi realizada uma revisão 
sistemática, utilizando como objeto de estudo os artigos publicados nas quatro edições 
anteriores do Congresso Brasileiro de Avaliação de Impactos Ambientais (CBAI). O 
CBAI é o maior congresso da área no Brasil e acontece bianualmente, sendo organizado 
pela Associação Brasileira de Avaliação de Impactos (ABAI). 
 
 
METODOLOGIA 
 
A presente pesquisa classifica-se como qualiquantitativa e utilizou como métodos de 
coleta e de análise: levantamento, análise sistemática, análise de conteúdo e 
bibliometria. Para a realização deste trabalho inicialmente foi feito o levantamento de 
todos anais dos quatro CBAI, que ocorreram nos anos de 2012, 2014, 2016 e 2018. Os 
arquivos foram identificados como disponíveis para download na página da ABAI 
(http://avaliacaodeimpacto.org.br/conhecimentos/) em 15/01/2020. 
O próximo passo foi realizar a análise sistemática, que seguiu o seguinte protocolo: (i) 
leitura dos títulos, descrição de autoria, resumos e palavras-chaves de todos os artigos; 
(ii) leitura da metodologia, introdução e conclusão, quando necessário. Para direcionar 
a pesquisa buscou-se responder as perguntas: “O que pesquisam? Como pesquisam? 
Quem pesquisa?”. Para cada pergunta há um grupo de categorias associadas, que 
representam as informações que foram extraídas, sendo elas: Autor, Região, Estado, 
Instituição, Assunto e Abordagem. Os dados foram agrupados e sistematizados em 
tabelas no programa Microsoft Excel.  
Em seguida foi realizada a análise bibliométrica, que consiste em uma avaliação 
quantitativa e estatística da literatura, e que permite identificar a evolução temporal da 
produção científica em determinado campo de pesquisa (NITA, 2019). E para melhor 
visualização os dados foram representados em diferentes tipos de gráficos. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A análise revela um aumento do número de trabalhos completos publicados nos anais, 
entre os anos de 2012 (104 publicações) e 2018 (143 publicações), conforme 
apresentado na Figura 1. 
Com relação à distribuição geográfica, é possível observar o predomínio de publicações 
oriundas da região sudeste, com 231 publicações (53,3%), sendo que os estados de 
São Paulo e Minas Gerais juntos correspondem a mais de 90% de todos as publicações 
nessa região. Tal resultado pode ser explicado pelo fato de que três dos quatro 
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congressos realizados pela ABAI, foram sediados na região sudeste, justamente nos 
estados de São Paulo e Minas Gerais. Além disso, cabe destacar a presença de núcleos 
de pesquisas em AIA mais consolidados em universidades presentes nesses dois 
estados. 
Figura 1 - Variação temporal do número de publicações nos anais do CBAI 
 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Em segundo lugar, a região nordeste, que sediou o último congresso (em 2018), é 
responsável por 18,8% dos trabalhos publicados nos anais analisados. A Figura 2 
apresenta a distribuição geográfica geral das publicações em anais (2012-2018), 
enquanto a Figura 3 traz o número de artigos agrupados por estado. Cabe destacar que 
foram identificadas publicações cujo autores não são brasileiros. 
 
Figura 2 - Distribuição geográfica das publicações dos anais do CBAI (2012-2018) 

 
Fonte: elaborado pelos autores.  
Figura 3 - Distribuição das publicações por estado brasileiro 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Entre as instituições que publicaram nos anais do congresso estão: universidades, 
órgãos públicos e empresas de consultoria ambiental. Destacam-se a Universidade de 
São Paulo (USP) como sendo a instituição com maior número de publicações e o 
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Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) em segundo 
lugar, conforme apresentado na Figura 4. A Tabela 1 apresenta os temas abordados 
nas 434 publicações dos anais entre 2012 e 2018. Os cinco temas mais publicados 
foram: (i) Identificação e avaliação de impactos de projetos; (ii) Licenciamento 
Ambiental; (iii) Efetividade, qualidade e aprimoramento do processo de AIA; (iv) 
Avaliação de Impactos Sociais e (v) Avaliação Ambiental Estratégica.  
 
Figura 4 - Instituições que mais publicaram nos anais do CBAI (2012-2018) 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Tabela 1- Temas das publicações do CBAI (2012-2018) 

Tema 
Número de 

publicações 

Identificação e avaliação de impactos de projetos 48 
Licenciamento ambiental 45 
Efetividade, qualidade e aprimoramento do processo de AIA 41 
Avaliação de Impactos Sociais  30 
Avaliação Ambiental Estratégica 30 
Biodiversidade, ecologia e serviços ecossistêmicos 29 
Medidas mitigadoras e compensatórias 26 
Participação pública; engajamento social e comunitário 16 
Gerenciamento e monitoramento de impactos 15 
Avaliação de Impactos cumulativos e sinérgicos 13 
Análise de alternativas locacionais  12 
Planejamento ambiental 12 
Política ambiental e Legislação ambiental 12 
Gestão ambiental 10 
Qualidade ambiental 10 
Metodologias de AIA 8 
Avaliação de ciclo de vida 8 
Definição de áreas de influência 6 
Educação ambiental 6 
Sistemas de informação geográfica aplicados à AIA 5 
Avaliação de Impactos sobre o patrimônio cultural 5 
Vulnerabilidade ambiental 5 
Impactos econômicos; Análise de custo-benefício; Valoração ambiental 4 
Avaliação de impactos à saúde 4 
Outros temas 34 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Também foi possível observar que as pesquisas categorizadas com os dois temas 
frequentes estavam relacionadas à relação entre dois instrumentos da Política Nacional 
de Meio Ambiente, AIA e licenciamento ambiental. Trabalhos como o de Machado e 
Agra filho (2018), Almeida et al. (2018), e Machado e Oliveira Neto (2018) exploram as 
fragilidades nos procedimentos de licenciamento ambiental, identificando as barreiras 
legais, estruturais e procedimentais que resultam em morosidade no processo. 
Em relação ao tema “Efetividade, qualidade e aprimoramento da AIA”, foi possível 
evidenciar uma evolução do número de artigos voltados para o assunto ao longo dos 
congressos realizados, conforme se observa na Figura 5. Ressalta-se que a maioria 
das pesquisas envolvendo o tema está relacionada à análise de qualidade de estudos 
ambientais e à efetividade da AIA. De acordo com Montaño e Souza (2015), no Brasil 
não há uma análise sistemática da qualidade dos estudos ambientais, sendo assim 
importante o desenvolvimento de pesquisas nessa área, para apontar as lacunas e 
exemplos de boas práticas. 
 
Figura 5 - Evolução no número de publicações dos temas de maior relevância (2012-
2018). 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

O quarto tema mais pesquisado refere-se à “Avaliação de Impactos Sociais”, que em 
sua maioria, os trabalhos estão relacionados à implantação de novos empreendimentos 
e seus impactos nas populações locais. O grande número de pesquisas envolvendo 
essa temática pode ser explicado pelo fato de que a Avaliação de Impactos Sociais 
ainda é incipiente nos processos de AIA, embora a consideração dos impactos sociais 
seja obrigatória na AIA (MONTAÑO; SOUZA, 2015). 
Outro tema de relevância foi a “Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)”, que ainda não 
se encontrada estabelecida no Brasil, tendo em vista que praticamente não existe 
experiência consolidada relacionada com a utilização de avaliações estratégicas para 
planos e programas (MONTAÑO; SOUZA, 2015). Isso reafirma a necessidade de 
realizar pesquisas buscando identificar os desafios e as possíveis contribuições da AAE 
para o planejamento ambiental no Brasil.  
Quanto à abordagem metodológica, as pesquisas qualitativas (67% das publicações) 
prevalecem sobre as pesquisas qualiquantitativas (25% das publicações) e quantitativas 
(8% das publicações). 
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CONCLUSÃO 
 
O presente estudo analisou o perfil das publicações de todas as edições anteriores do 
Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto Ambiental (2012-2018). Além disso, 
notou-se que as pesquisas são direcionadas para identificar as lacunas e boas práticas 
no campo da AIA. Os trabalhos apontaram uma preocupação e uma tendência de 
estabelecer interfaces entre os instrumentos da PNMA, e analisam o desempenho de 
AIA na esfera social. Os temas pesquisados estão alinhados com as principais lacunas 
de pesquisa no Brasil com destaque para os cinco mais citados: Identificação e 
avaliação de impactos de projetos; Licenciamento Ambiental; Efetividade, qualidade e 
aprimoramento da AIA; Avaliação de Impactos Socias e Avaliação Ambiental 
Estratégica.  
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RESUMO 

 

Tendo em vista o quadro de escassez hídrica e perspectivas de cenários críticos para o 
abastecimento de água em diferentes regiões do globo, o debate em torno da resiliência 
de sistemas de abastecimento de água têm ganhado notoriedade, oferecendo aos 
planejadores e tomadores de decisão informações sobre a identificação de possíveis 
limiares de ruptura e mudança para estados de equilíbrio não sustentáveis. Deste modo, 
valendo-se de uma abordagem sistêmica e amparado pela construção de um modelo 
preliminar da dinâmica do sistema de abastecimento da Região Metropolitana de São 
Paulo (RMSP), o trabalho busca identificar as inter-relações entre os diversos elementos 
que integram o sistema de abastecimento e a sua influência sobre a sustentabilidade do 
sistema, notadamente em relação à sua capacidade de assegurar a disponibilidade de 
água mesmo diante de eventos críticos ou cenários desfavoráveis. O trabalho foi 
amparado por revisão bibliográfica e documental e pela elaboração de um diagrama de 
causalidade para alimentar a construção do modelo preliminar de feedback integrado, 
por meio da aplicação do programa Vensim®. A abordagem sistêmica e a construção 
do modelo dinâmico integrado possibilitaram a identificação das relações causais e 
respectivos loops de feedback para o sistema, permitindo a identificação das relações 
existentes entre os diversos elementos que o compõem. Dentre os fatores 
socioeconômicos mais significativos, com relação à influência sobre a disponibilidade 
de água, foram identificados o crescimento populacional, o desenvolvimento urbano e a 
implantação de atividades econômicas, sendo que a variável população foi considerada 
o fator principal de output do sistema de abastecimento. Quanto aos aspectos 
ambientais, verificou-se absoluta relevância das variáveis que integram o ciclo 
hidrológico, notadamente aqueles que sofrem efeitos diretos ou indiretos do processo 
de desenvolvimento territorial (evaporação, evapotranspiração, infiltração e 
precipitação), o que suscita preocupações específicas ao se considerar os cenários de 
mudanças climáticas projetados para a RMSP. O trabalho conclui pela necessidade de 
revisão do processo de desenvolvimento da RMSP e territórios associados, a partir do 
estabelecimento de alternativas para a promoção da resiliência de seu sistema de 
abastecimento de água. 
PALAVRAS-CHAVE: Dinâmica do Sistema; Resiliência; Sistema de Abastecimento de 
Água da Região Metropolitana de São Paulo. 
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ABSTRACT 
 

Taking to consideration the water scarcity and the perspectives of critical scenarios for 
water supply in different regions around the world, the discuss about resilience of water 
supply systems has gained notoriety, offering to planners and to decision makers 
information about the identification of possible rupture thresholds and change to 
unsustainable equilibrium states. By using the systemic approach, this paper aims to 
identify the interrelationships between the several elements that make up the supply 
system and their influence on the sustainability of this system. Therefore, this research 
was supported by the construction of a preliminary dinamic model of the water supply 
system in the São Paulo Metropolitan Region (SPMR), by using the Vensim® program 
application. In this sense, the focus in the investigation of these relationships was based 
on the system's capacity to ensure water availability, even in the face of critical events 
or unfavorable scenarios. The systemic approach and the construction of the integrated 
dynamic model made it possible to identify the causal relationships and their respective 
feedback loops for the system, which allowed the identification of the relationships 
among the various elements that make up the supply system. Population growth, urban 
development and the implementation of economic activities were considered the most 
significant factors with regard to influence on water availability. Among them, the 
population variable was considered the main output factor on the supply system. 
Regarding environmental aspects, the relevance of the variables that make up the 
hydrological cycle was verified, especially those that receive direct or indirect effects 
from the territorial development process (evaporation, evapotranspiration, infiltration, 
and precipitation). This condition raises specific concerns when considering the climate 
change scenarios projected for the RMSP.The paper concludes that there is a need to 
review the development process of the RMSP and its associated territories, starting with 
the establishment of alternatives to promote the resilience of its water supply system. 
KEYWORDS: system dynamic; resilience; water supply system of the Metropolitan 
Region of São Paulo. 
 

INTRODUÇÃO 

 
A despeito da importância da água, a gestão dos recursos hídricos está sujeita a toda 
complexidade decorrente de seus múltiplos usos e consequente degradação pelas 
ações antrópicas, que acaba comprometendo diferentes compartimentos ambientais 
planetários, notadamente em relação aos ciclos que asseguram a sua estruturação e o 
desempenho de suas funções ecossistêmicas (FALKENMARK; WANG-ERLANDSSON; 
ROCKSTRÖM, 2019). De modo específico para os recursos hídricos, diversas regiões 
já se encontram em situação crítica quanto à capacidade de distribuição da água de 
forma segura e sustentável (MILLINGTON, 2019), o que remete à relevância do debate 
sobre a resiliência de sistemas hídricos, sobretudo no que diz respeito à identificação 
de problemas e de limiares de ruptura que possam acarretar em prejuízos e/ou déficit 
de abastecimento de água em termos quali-quantitativos (SWEETAPPLE; ASTARAIE-
IMANI; BUTLER, 2018; LIU, 2019). 
Ressalta-se aqui, que o conceito de resiliência também está diretamente relacionado à 
sustentabilidade dos sistemas ambientais, associado às propriedades dinâmicas do 
sistema analisado. No caso dos sistemas de abastecimento hídrico, este conceito se 
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estende à noção de bem-estar humano e sua dependência da qualidade dos serviços 
ecossistêmicos prestados (DERISSEN;QUAAS;BAUMGÄRTNER, 2011). 
Embora venham sendo realizadas discussões sobre a importância da abordagem da 
resiliência hídrica no contexto nacional, principalmente no contexto vivenciado pela 
RMSP, ainda são escassos os estudos que abordem este tema de forma integrada, 
confrontando os elementos ambientais, técnico-estruturais, sociais, econômicos e 
institucionais em uma mesma investigação (BUCKERIDGE; RIBEIRO, 2018). Assim, o 
presente trabalho objetivou identificar principais variáveis que contribuem para a 
resiliência do sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) e os elementos que as compõem, bem como as suas respectivas influências 
sobre a sustentabilidade do sistema. 
 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste trabalho baseou-se em um processo iterativo de construção 
do conhecimento e busca por informações, de caráter descritivo e exploratório, 
conforme apresentado na Figura 1. A elaboração do modelo conceitual preliminar para 
compreensão da dinâmica do sistema foi realizada com o auxílio do software Vensim® 
PLE 8.0.9. 
Figura 1- Processo metodológico. 

 
Fonte: Autores, 2021. 

Em um primeiro momento, a coleta de informações foi realizada por consultas em sites 
institucionais e entrevistas disponíveis em plataformas online, sendo norteada pelo 
quadro de escassez hídrica vivenciada pela RMSP entre os anos de 2013 e 2015.Este 
cenário foi escolhido para nortear a busca de informações por tratar-se de um evento 
crítico, cujos efeitos promovidos pela escassez fomentaram o debate sobre os impactos 
de ordem econômica, social, ambiental e política associados ao abastecimento da 
região. Nesta primeira busca, o sistema de abastecimento de água foi subdividido em 
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subsistemas a priori: Demanda, Condições Ambientais, Infraestrutura e Planejamento 
Estratégico e Gestão. A partir de então, a revisão de literatura e da documentação 
estratégica reunida passou a ser orientada para a identificação das variáveis que 
integram cada um dos subsistemas, assim como de suas respectivas relações, 
possibilitando a elaboração do modelo conceitual preliminar da dinâmica do sistema de 
abastecimento. Na elaboração do modelo, a notação usual foi utilizada para este tipo de 
abordagem: a descrição da dinâmica de inter-relação entre as variáveis é feita por setas 
positivas (+), de intensificação, e negativas (-), de atenuação. O sentido da seta indica 
a ação de uma variável (agente) sobre a outra (receptora). Quando as setas são 
combinadas em sentidos opostos é possível a identificação de alças de retroalimentação 
positiva (ciclos de reforço), de mesmo sinal, ou alças de retroalimentação negativa 
(ciclos de balanceamento), de sinais opostos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O modelo preliminar proposto possibilita a visualização das relações de causalidade 
entre os diversos componentes que integram o sistema de abastecimento e que estão 
relacionados à sua resiliência, conforme apresentado na Figura 2.  
Figura 2- Modelo conceitual preliminar da dinâmica do sistema de abastecimento. 

 

Fonte: Autores, 2020. 

 

O modelo foi construído em função da demanda da água proveniente das fontes 
superficiais, conforme informado pela Sabesp (2016), considerando que o incremento 
de volume oriundo dos poços subterrâneos pode atenuar a demanda por água 
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superficial. Evidentemente, a resiliência do sistema de abastecimento tem na 
disponibilidade hídrica o seu fator determinante, levando-se em consideração que as 
suas características quantitativas e qualitativas estão associadas aos fenômenos e 
características que garantem a recarga destes corpos, o que por sua vez estão 
intimamente relacionadas ao balanço hidrogeológico e aos fatores socioeconômicos 
que o influenciam. 
A RMSP é historicamente marcada por um intenso processo de urbanização e que 
resulta em alterações significativas na sua configuração espacial que afetam direta e 
indiretamente diversos processos e características relacionadas ao balanço 
hidrogeológico (RODRIGUES et al., 2019). Desta maneira, o desenvolvimento urbano 
foi considerado uma variável capaz de influenciar a configuração espacial em termos de 
permeabilidade e relacionada à elevada concentração populacional na região. Assim, o 
processo de urbanização atua de maneira a potencializar a ocorrência de áreas 
impermeáveis e diminuir as permeáveis. Como resultado, o aumento das áreas 
impermeáveis atenua a ocorrência do processo de infiltração, que é diretamente 
relacionado à recarga dos corpos subterrâneos e indiretamente relacionado à 
manutenção dos corpos superficiais nos períodos de seca, por meio dos processos de 
escoamento sub-superficial e subterrâneo, conforme mostrado no modelo. 
A demanda por água desta região tem sido fortemente influenciada pelo elevado número 
de habitantes e, também, pela elevada concentração de atividades industriais, que 
requerem volumes significativos de água no desenvolvimento e na manutenção de suas 
atividades produtivas (FABHAT, 2018). Desta maneira, o crescimento populacional 
induz o incremento do consumo urbano, industrial e agrícola por água, em decorrência 
da necessidade de água para produção de bens e alimentos. O aumento destes 
consumos resulta em um incremento da demanda por água superficial, exercendo 
pressão sobre água disponível para abastecimento. No modelo, estes consumos 
resultam em alças de retroalimentação negativas sobre a água disponível para 
abastecimento, pois o aumento da demanda atenua a disponibilidade de água (B1, B2 
e B3). Vale notar que, nos últimos anos, tem sido verificado uma diminuição da 
disponibilidade quantitativa de água per capita oriunda dos mananciais, ainda que 
tenham sido feitos aportes na capacidade do sistema (CÔRTES et al., 2015), 
evidenciando uma maior pressão sobre a resiliência do sistema de abastecimento.  
Deste modo, a intensa concentração populacional aliada à acentuada atividade 
industrial da região foram consideradas como forças-motrizes do consumo de água e 
degradação dos corpos hídricos, por serem responsáveis pela maior fração do 
lançamento de efluentes não tratados nos corpos superficiais. No modelo, quanto maior 
o consumo de água urbana, industrial e agrícola, ainda que este último ocorra em menor 
escala, resultam em uma maior produção de efluentes. Quando não tratados e lançados 
nos corpos de água superficiais, resultam na degradação sistemática da qualidade da 
água, afetando o seu consumo e podendo tornar-se um problema de ordem econômica 
e de saúde pública (TUNDISI, 2018). 
A configuração socioeconômica da região resultante de elevada concentração 
populacional e industrial, aliadas à existência de atividades agrícolas, e que resultam 
em um incremento cada vez maior na demanda por água, faz com que haja uma pressão 
crescente sobre os arranjos institucionais e de governança a fim de que não ocorram 
conflitos por uso da água e nem a sua sistemática degradação. Desta maneira, no 
modelo, os arranjos institucionais e de governança operam por meio de medidas 
estruturais e não estruturais na tentativa de se obter uma maior flexibilidade dos 
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sistemas hídricos na garantia do abastecimento em termo quali-quantitativos de água 
(R1 e R2) (SABESP, 2020). É importante salientar que as perdas de água pelo sistema 
de distribuição são um fator de incremento à demanda. Assim, no modelo conceitual 
esta relação também é descrita, nos quais os arranjos institucionais e de governança 
atuam como uma força atenuadora desta relação (R3). 
Com relação às condições ambientais, a precipitação é a principal via de entrada e 
manutenção de água no sistema, tanto das águas superficiais como das subterrâneas, 
além de estar relacionada, ainda que indiretamente, a diversos processos do ciclo 
hidrológico. Deste modo, o fenômeno de precipitação tem capacidade de potencializar 
a água disponível para abastecimento, tanto das águas superficiais quanto das águas 
subterrâneas (SABESP, 2016), conforme mostrado no modelo. 
Contudo, as mudanças climáticas atuam como um importante fator de influência sobre 
o sistema, devido a sua capacidade em aumentar a pressão sobre a precipitação, e tem 
suscitado preocupações com relação ao seu potencial em alterar este fenômeno. 
Estudos indicam que nos últimos anos tem ocorrido o aumento da frequência de 
precipitações extremas e, também, de dias secos consecutivos, sobretudo na RMSP 
(MARENGO et al., 2020). Por isto, no modelo conceitual da dinâmica do sistema, as 
mudanças climáticas atenuam o potencial de precipitação e, consequentemente, a 
recarga dos corpos superficiais (B5). Ainda que haja maior frequência de precipitações 
extremas anuais, o aumento dos dias secos consecutivos atenua o potencial da 
precipitação na garantia da resiliência do sistema de abastecimento. Outra variável 
influenciadora nas mudanças climáticas é a presença de áreas impermeáveis, descritas 
na literatura como uma das principais responsáveis pelo fenômeno de “ilhas de calor” e 
que é responsável pela alteração do microclima dos municípios pertencentes à região, 
alterando o regime de precipitação local (B6). Por fim, as mudanças climáticas também 
atuam como um fator que pressiona os arranjos institucionais e de governança na busca 
por medidas que garantam a promoção de um sistema de abastecimento mais resiliente.  
 

CONCLUSÃO 

A complexidade inerente ao sistema de abastecimento de água da RMSP é 
inquestionável. A construção do modelo conceitual da dinâmica do sistema de 
abastecimento permitiu a visualização dos principais fatores de influência sobre o 
sistema, as inter-relações existentes entre os diferentes fatores e a identificação de 
alças de retroalimentação responsáveis pela configuração e potencialização de sua 
complexidade. 
Considerando que os fatores ligados às atividades antrópicas estão entre os fatores de 
maior complexidade do sistema, seja por ação direta ou indireta, percebe-se a 
necessidade de revisão da configuração de desenvolvimento socioeconômico da RMSP 
e de territórios associados, visando garantir e restabelecer os fluxos naturais que 
incidem sobre a resiliência do sistema de abastecimento sem sobrecarregá-lo. 
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RESUMO 

 
A silvicultura desempenha um papel importante na cadeia produtiva do setor florestal 
brasileiro. Segundo a Política Agrícola para Florestas Plantadas, definida pelo 
Decreto nº 8.375, de 2014, a silvicultura possui funções socioeconômicas e ambientais, 
pois reduz a pressão sobre as florestas nativas e sobre os impactos das mudanças 
climáticas, além de contribuir para a promoção de renda e emprego. Este decreto previa 
a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas (PNDF), 
aprovado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em 2019, 
cujo intuito é ampliar a produção florestal e viabilizar a segurança jurídica ao setor. O 
PNDF pretende atingir a meta de incremento de 2 milhões de hectares até o ano de 
2030. Para tal, o plano propõe doze objetivos pautados em temas centrais do setor 
florestal, entre eles o licenciamento ambiental, o qual o plano aponta como um elemento 
desfavorável às contribuições das florestas plantadas para fins comerciais em bases 
sustentáveis, pois a atividade é classificada como potencialmente causadora de 
impactos ambientais e, portanto, passível de licenciamento ambiental (RESOLUÇÃO 
CONAMA 237/97). Neste contexto, este trabalho de caráter exploratório, teve como 
objetivo verificar os conflitos entre a silvicultura e o processo de Licenciamento 
Ambiental por meio de levantamento bibliográfico. Observou-se a insatisfação entre o 
setor empresarial perante as diretrizes do Licenciamento Ambiental. Para o PNDF, há 
um paradoxo entre os serviços socioeconômicos e ambientais que a silvicultura propicia 
e sua equivocada classificação como uma atividade potencialmente causadora de 
impactos ambientais adversos, as licenças ambientais são rígidas causando uma 
insegurança jurídica no setor e que por se diferenciarem entre os estados da federação, 
geram insegurança jurídica entre os empreendedores, restringindo os investimentos ao 
setor. Além disso, o PNDF menciona que os órgãos competentes para licenciar 
apresentam-se incapacitados e não possuem infraestrutura adequada para a realização 
do processo. Concluiu-se que o PNDF visa a simplificação do Licenciamento Ambiental, 
reduzindo seu espectro de ação de conservação e proteção do meio ambiente por meio 
da AIA dos empreendimentos florestais. 
PALAVRAS-CHAVE: Impacto Ambiental; Licenciamento Ambiental; Silvicultura 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Silviculture plays an important role in the Brazilian forest sector. According to the 
Agricultural Policy for Planted Forests (Decree nº 8.375/2014), forestry has 
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socioeconomic and environmental functions as it reduces the pressure on native forests 
and on impacts of climate change, in addition to contributing to the promotion of income 
and job. This Decree intended the creation of the National Plan for the Development of 
Planted Forests (PNDF), passed by the Ministry of Agriculture in 2019, whose aim is to 
boost forest production and provide legal security for the sector, by increasing 2 million 
hectares of planted forests by the year 2030. To this end, the plan establishes twelve 
goals founded on central themes of the forestry sector, among them the environmental 
licensing process, which the plan points out as an unfavorable factor to the contributions 
of planted forests for commercial purposes on sustainable bases as the activity is 
classified as causing severe environmental impacts and therefore can go through 
environmental licensing processes (CONAMA 237 /97). In this context, this work aimed 
to verify the conflicts between forestry and the environmental licensing process through 
a literature review. We noticed a dissatisfaction among the forestry sector regarding the 
guidelines of the environmental licensing process. For the PNDF, there is a paradox 
between the socioeconomic and environmental services that forestry provides and its 
mistaken classification as an activity that potentially cause adverse environmental 
impacts, the environmental licenses are rigid, causing legal uncertainty in the sector and 
because they differ between the states of the federation, they cause legal uncertainty 
among entrepreneurs, restricting investments in the sector. Furthermore, the plan 
considers the EIA/RIMA onerous, which often prevents the participation of small and 
medium producers. We concluded that the PNDF aims to simplify the environmental 
licensing process, reducing its spectrum of action for the conservation and protection of 
the environment  
KEYWORDS: Environmental Impact; Environmental License; Silviculture 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
As florestas plantadas possuem um lugar de destaque no cenário econômico brasileiro. 
As condições edafoclimáticas do país e o desenvolvimento de tecnologias silviculturais 
colocam o Brasil como líder mundial em produtividade florestal. A silvicultura fornece 
produtos madeireiros e não-madeireiros que abastecem diferentes segmentos como o 
de celulose e papel, o moveleiro, o siderúrgico, o alimentício, o farmacêutico, entre 
outros. Em 2019, as florestas plantadas contabilizaram cerca de 9,9 milhões de 
hectares, dentre os quais 7.616.184 de hectares foram destinados ao eucalipto, 
1.979.604 de hectares ao pinus e 387.307 de hectares às outras espécies, produzindo 
o valor bruto de R$ 15,5 bilhões (IBGE, 2020). Embora, esses plantios correspondam a 
1% da área territorial do país, 91% da madeira utilizada industrialmente provém de 
reflorestamento (IBÁ, 2021).  
O setor de base florestal atende um mercado consumidor crescente e de acordo com 
estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial atingirá 
9,6 bilhões de habitantes no ano de 2050 e, consequentemente ocorrerá um aumento 
no consumo de matéria-prima florestal. Dados da World Wide Fund for Nature (WWF) 
(2013) indicaram que foram consumidos mundialmente 3.4 bilhões m3 de madeira em 
2010 e em 2050 esse valor deverá triplicar, o que demandará um incremento de 250 
milhões de hectares de plantações florestais considerando uma taxa de desmatamento 
líquido zero. 
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Segundo os princípios da Política Agrícola para Florestas Plantadas (PAFP) definida 
pelo Decreto nº 8.375, de 2014, as florestas plantadas propiciam serviços 
socioeconômicos e ambientais uma vez que produzem bens e serviços florestais para 
o desenvolvimento social e econômico do país e contribuem para a mitigação dos efeitos 
de mudanças climáticas. Sob o âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), a PAFP tem como objetivos otimizar a produção e 
produtividade dos maciços florestais, promover a utilização do potencial produtivo de 
bens e serviços econômicos das florestas plantadas, dirimir a pressão sobre as florestas 
nativas, aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida de pequenos e médios 
produtores rurais e incentivar a integração entre produtores rurais e os setores 
consumidores de matéria-prima de base florestal.  
A PAFP previa a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas 
Plantadas (PNDF) ou PlantarFlorestas, o qual foi aprovado pelo MAPA no ano de 2019, 
cujo intuito é ampliar a área da silvicultura no território brasileiro em 2 milhões de 
hectares até o ano de 2030, ou seja, 20% a mais dos plantios atuais em um período de 
dez anos, por meio de um conjunto de ações interligadas à Lei de Política Agrícola, nº 
8.171, de 1991, e ao novo Código Florestal, Lei nº 12.651, de 2012. Como um resultado 
da articulação entre o governo e os setores agrícola e florestal, o PNDF busca o 
fortalecimento e a competitividade do setor e sua segurança jurídica desde o 
fornecimento de insumos ao consumidor final. 
Schimid (2019) analisa alguns efeitos sobre o mercado florestal brasileiro a partir da 
execução do PNDF. Para o autor, a silvicultura terá maior participação na matriz 
energética do país devido ao maior fornecimento de biomassa florestal, as novas 
fronteiras florestais como nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia 
(MATOPIBA) avançarão em decorrência da expansão das áreas de reflorestamento e a 
maior oferta de matéria-prima florestal, além de atrair mais investimentos e a instalação 
de novas empresas, irá propiciar um equilíbrio entre oferta e demanda de madeira entre 
as regiões brasileiras a longo prazo. 
Assim como outras atividades econômicas, a silvicultura resulta em impactos 
socioambientais benéficos e adversos e não raras as vezes está envolta em discussões 
antagônicas, pois  

De um lado se postula ser uma atividade econômica de baixo carbono 
e impactos ambientais pouco significativos e do outro, uma 
monocultura que provoca danos de grande magnitude principalmente 
para a biodiversidade, disponibilidade hídrica e manutenção dos 
pequenos proprietários rurais que desenvolvam outra atividade 
econômica. (RODRIGUES, 2020, p.6). 

 
O conceito de impacto ambiental adotado neste artigo refere-se a qualquer alteração 
benéfica ou adversa “da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos 
naturais ou sociais provocada por ação humana” (SÁNCHEZ, 2008, p. 32). Como um 
instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Lei n° 6.938, de agosto de 
1981, o licenciamento ambiental é um processo administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente concede licenças ambientais para empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos naturais que possam provocar potencial degradação ambiental. 
A Resolução Conama n° 237, de 1997, classifica a silvicultura como uma atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio e, portanto, passível de 
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licenciamento ambiental. Desse modo, o licenciamento ambiental é um instrumento de 
caráter preventivo e é vinculado ao processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). 
Neste contexto, o PNDF aponta o licenciamento ambiental como um elemento 
desfavorável às contribuições das florestas plantadas para fins comerciais em bases 
sustentáveis. Diante deste panorama, este trabalho teve como objetivo verificar os 
conflitos entre a silvicultura e o processo de licenciamento ambiental tendo como 
embasamento o PNDF visto que este plano irá nortear as atividades do setor.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Este trabalho é pautado em pesquisa exploratória e em dados estatísticos provenientes 
da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS, ano base 2019) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de relatórios anuais da Indústria Brasileira 
de Árvores (IBÁ). O levantamento bibliográfico teve como respaldo as Resoluções 
Conama n° 01/86 e Conama n° 237/97, políticas públicas que tratam a questão do meio 
ambiente e das florestas plantadas, o PNDF e livros que abordam a Avaliação de 
Impacto Ambiental e o setor florestal. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O PNDF será implementado ao longo de dez anos e atualizado regularmente pela 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Florestas Plantadas (SCPF) do MAPA, a qual 
criou um Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do plano sob a coordenação 
da Embrapa Florestas. 
O PNDF apresenta um diagnóstico do setor florestal, a interrelação entre os objetivos 
almejados e as políticas públicas pertinentes às florestas plantadas, os obstáculos e 
desafios enfrentados pelo setor e propõe doze Objetivos Nacionais Florestais (ONF) e 
72 Ações Indicativas (AI) para o alcance dessas metas, fundamentando-se em nove 
tópicos centrais. No tema 7, intitulado Questões Legais, o licenciamento ambiental é 
reportado como um instrumento de gestão ambiental da PNMA que contém diversas 
normativas que afetam diretamente os empreendimentos florestais desde o plantio à 
indústria. Nesta sessão, o ONF8 propõe desburocratizar os processos de concessão de 
licenças ambientais e para tal, indica quatro ações indicativas (Quadro 1). 
Em primeiro lugar, o PNDF alega que há uma contradição na Resolução Conama n° 
237, de 1997, ao equiparar a silvicultura às outras atividades efetiva ou potencialmente 
degradadoras do meio, como por exemplo, a mineração, visto que o reflorestamento 
realizado em áreas antropizadas e degradadas impactam positivamente o meio 
ambiente, o que seria incoerente ao compromisso do Acordo de Paris, firmado durante 
a 1ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2015 e à 
Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), Lei nº 12.187, de dezembro de 
2009, que visam alcançar gradativamente metas de redução de gases de efeito estufa 
(GEE). No Acordo de Paris, o compromisso brasileiro é reduzir até 2025 as emissões 
de GEE em até 37% em comparação aos níveis de 2005 e em 43% até o ano de 2030 
por meio de medidas de mitigação como o uso de fontes alternativas de energia, do 
aumento de bioenergia na matriz energética e da restauração e do reflorestamento de 
12 milhões de hectares. Na PNMC, regulada pelo Decreto n° 7.390, de 2010, o 
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compromisso nacional voluntário tinha o intuito de reduzir entre 36,1% e 38,9% até 2020 
e expandir o plantio de florestas em 3 milhões de hectares através de Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e de Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas 
(NAMAs). 
 
Quadro 1 – ONF e AIs referentes ao Licenciamento Ambiental 
ONF8 – Desburocratizar os processos de concessão de licenças ambientais 
 
 

 
 
 
 

Ações Indicativas 

AI 8.1 Promover ampla discussão sobre 
as políticas e processos de 
licenciamento, buscando isonomia com 
outras atividades agrícolas; 
AI 8.2 Excluir a silvicultura do rol de 
atividades potencialmente poluidoras e 
utilizadoras de recursos ambientais; 
AI 8.3 Capacitar os técnicos dos órgãos 
competentes; 
AI 8.4 Promover a certificação florestal, 
de reconhecimento internacional e 
auditoria de terceira parte, como uma 
alternativa de facilitação dos processos 
de licenciamento. 

Fonte: Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas, 2019. Org.: Autoras, 2020. 
 
Rodrigues, Teixeira e Lopes (2020) ao discutirem sobre a silvicultura e seus impactos 
socioambientais esclarecem que a atividade implica em impactos benéficos e adversos. 
Em áreas degradas, a silvicultura pode aumentar a fertilidade do solo e a biodiversidade 
do meio ambiente e reduzir processos erosivos e quando conduzida de forma a diminuir 
a homogeneidade da paisagem pode impactar beneficamente o meio ambiente, pois 
possibilita que outros usos da terra e a conservação do ambiente sejam mantidas, 
evitando conflitos entre os usuários. No entanto, a silvicultura engloba diversas fases 
para a sua realização que vão desde à implantação e reforma, a manutenção e 
operação dos plantios até a colheita e o transporte. Além disso, é predominantemente 
desenvolvida em sistemas de monocultura por grandes empreendimentos florestais, o 
que provoca potenciais impactos significativos no meio físico, biológico e social.  Assim, 
“devem ser desenvolvidos estratégias de planejamento para a localização dos maciços 
florestais e mecanismos de manejo para mitigar e minimizar os impactos na redução da 
diversidade biológica, na hidrologia superficial e subterrânea e na estrutura fundiária” 
(RODRIGUES, TEIXEIRA, LOPES, 2021, p. 109). Os autores enfatizam que o uso e 
ocupação do solo pelas florestas plantadas deve se fundamentar em práticas de manejo 
florestal sustentável (MFS), ou seja, que levem em consideração a esfera econômica e 
socioambiental, particularmente, em microbacias hidrográficas onde há maior pressão 
sobre os recursos hídricos em razão dos usos múltiplos da terra.  
Higman et al. (2005) destacam que o setor florestal opera segundo leis, políticas e 
processos institucionais que são fundamentais para a tomada de decisão. Dessa forma, 
uma boa governança florestal estimula práticas de MFS e vice-versa. Os autores ao 
analisarem as diferentes iniciativas de MFS especificam seus principais componentes e 
dentre eles, a AIA. Uma extensão da AIA é a Avaliação de Impacto Socioambiental, a 
qual engloba os aspectos sociais e ambientais que podem ser impactados por um 
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projeto ou atividade. Therivel e Wood (2018) explicam que a previsão e a avaliação de 
impactos são essenciais na Avaliação de Impacto Socioambiental, a qual deve incluir 
os impactos diretos e indiretos, primários e secundários e impactos cumulativos, a 
magnitude e a significância desses impactos.  
Neste sentido, o licenciamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental e seu 
respectivo relatório de impacto de impacto sobre o meio (EIA/RIMA) são de suma 
importância uma vez que auxiliam na concessão de licenças para a localização, a 
instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que se utilizam 
de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental (RESOLUÇÃO 
CONAMA 237/97; RESOLUÇÃO CONAMA 01/86), logo a silvicultura não deve ser 
retirada da lista de atividades que estão sujeitas ao licenciamento ambiental. 
Outro fator que o PNDF assinala como obstáculo ao setor florestal refere-se à 
rigorosidade e à burocracia dos processos de licenciamento ambiental. Para o plano, os 
órgãos ambientais responsáveis pelos processos de licenciamento exigem uma gama 
de documentos que são improcedentes ao setor, interferindo diretamente no 
desenvolvimento econômico e social e, consequentemente devem ser reavaliados.  
O PNDF considera que os órgãos ambientais estaduais necessitam de melhor 
infraestrutura e capacidade técnica para acelerarem a concessão de licenças 
ambientais. Ainda, o plano objetiva promover a certificação florestal (CF) reconhecida 
internacionalmente e de autoria de terceira parte como um meio de promover a 
sustentabilidade do produto de base florestal. Isbaex e Valverde (2016) explanam que 
apesar da CF conceder a transparência da origem do produto florestal, gerando maior 
competitividade para o setor e a conquista de novos mercados, o procedimento de 
certificação é dispendioso. No caso de empreendimentos florestais de menor porte, os 
altos custos poderiam ser enfrentados por meio de associações, no entanto, ainda 
teriam que lidar com a burocracia da CF. Para os autores, empresas certificadas 
deveriam ser dispensadas do licenciamento ambiental, pois as exigências da 
certificação excedem as do licenciamento ambiental e ressaltam que a “certificação é 
um processo voluntário da esfera privada (entidades normatizadoras), e o 
licenciamento, uma exigência legal (normas de caráter obrigatório)” (ISBAEX, 
VALVERDE, 2016, p. 32). E, por fim, no mesmo prisma das certificações florestais, a 
versão para a consulta pública do PNDF considera o EIA/RIMA oneroso, o que não 
raramente impede a participação de pequenos e médios produtores. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A silvicultura implica em impactos socioambientais benéficos e adversos e é 
considerada pela Resolução Conama 237/97, uma atividade que pode causar danos 
potenciais ao meio ambiente e, por conseguinte está sujeita ao processo de 
licenciamento ambiental, um instrumento legal de gestão ambiental da Política Nacional 
do Meio Ambiente. O PNDF decorrente da Política Agrícola para Florestas Plantadas 
afirma que no território brasileiro, os critérios para a obtenção de licenças ambientais 
são rígidos, burocráticos e que por se diferenciarem entre os estados da federação 
geram insegurança jurídica entre os empreendedores, restringindo os investimentos ao 
setor. Além disso, o PNDF menciona que os órgãos competentes para a concessão de 
licenças ambientais apresentam-se incapacitados e não possuem infraestrutura 
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adequada para a realização do processo. Concluiu-se que o PNDF visa a simplificação 
do licenciamento ambiental, reduzindo seu espectro de ação de conservação e proteção 
do meio ambiente por meio da AIA dos empreendimentos florestais. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS URBANOS A PARTIR DO NEXUS ÁGUA-ALIMENTO-
ENERGIA 

Ana Carla Fernandes Gasques (Escola de Engenharia de São 
Carlos/Universidade de São Paulo), Marcelo Montaño (Escola de Engenharia de 

São Carlos/Universidade de São Paulo) 

 

RESUMO 

A urbanização contínua, o aumento do consumo, as ineficiências do sistema devido à 
infraestrutura inadequada e subdesenvolvida, a escassez de moradias populares, os 
terrenos disfuncionais e os mercados habitacionais que levam a assentamentos 
informais, desafios de transporte e mobilidade, questões socioeconômicas e 
degradação ambiental, apresentam-se como alguns dos maiores desafios enfrentados 
no planejamento urbano. Nesse contexto, compreende-se a relevância de abordagens 
alternativas que favoreçam a integração dos impactos associados às diferentes formas 
de produção das cidades e diferentes modelos de desenvolvimento urbano. Deste 
modo, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma síntese dos impactos 
ambientais nos centros urbanos sob a perspectiva da abordagem do nexus água-
alimento-energia. Para tal, a metodologia adotada consistiu em uma revisão de literatura 
desenvolvida em base de dados online e análise de conteúdo de artigos que abordam 
impactos ambientais urbanos a partir do nexus água, alimento e energia. Foi constatado, 
a partir do conjunto de artigos selecionado, que os impactos ambientais urbanos se 
relacionam os principais impactos ambientais urbanos fazem referência à forma com a 
qual as cidades foram expandidas e urbanizadas. O conhecimento acerca dos impactos 
ambientais urbanos nesta perspectiva permite dialogar com a escassez de recursos 
vivenciada nas cidades. Por fim, o trabalho conclui pela necessidade de novos estudos 
envolvendo os impactos ambientais urbanos a partir do nexus água, alimento, energia 
principalmente a partir do desenvolvimento de novos estudos de caso. 
PALAVRAS-CHAVE: Abordagem de nexus; Avaliação de Impacto Ambiental. 
Planejamento Urbano. 

ABSTRACT 

The continued urbanization, increased consumption, such as system inefficiencies due 
to inadequate and underdeveloped infrastructure, scarcity of affordable housing, 
dysfunctional land and housing markets that lead to informal settlements, transport and 
mobility challenges, socioeconomic issues and environmental degradation, present 
themselves as some of the biggest challenges faced in urban planning. In this context, it 
is understood the form of alternatives that favor the integration of causal aspects 
associated with different forms of production in cities and different models of urban 
development. Thus, this work aims to present a synthesis of environmental impacts in 
urban centers from a perspective of approaching the water-food-energy nexus. To this 
end, the adopted methodology consists of a literature review developed in an online 
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database and content analysis of articles that address urban environmental impacts from 
the water, food and energy nexus. It was found, from the set of selected articles, that 
urban environmental impacts are related to the main urban environmental impacts, 
referring to the way in which cities were expanded and urbanized. The knowledge about 
urban environmental impacts in this perspective allows a dialogue with the scarcity of 
resources experienced in cities. Finally, the work concludes for the need for new studies 
involving urban environmental impacts from the water, food, energy nexus, mainly from 
the development of new case studies. 
KEYWORDS: Nexus approach; Environmental Impact Assessment. Urban planning. 

 

INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

As cidades são consideradas consumidores líquidos de recursos e a maneira como 
esses fluxos são transformados e interagidos é importante para abordar questões de 
sustentabilidade urbana (CHEN; CHEN, 2015). A evolução dos padrões de urbanização 
tem provocado mudanças substanciais na forma urbana e no uso da terra, muitas vezes 
resultando em uma expansão urbana dispersa (EMADODIN; TAVARAT; RAJEEI, 2016; 
SHARMA; JOSHI, 2016). O crescimento populacional e a melhoria das condições de 
vida significam uma maior demanda por recursos. Água, energia e alimentos são os 
recursos naturais mais fundamentais e o fornecimento desses três recursos é 
fundamental para a estabilidade e o desenvolvimento sustentável de uma área, país ou 
região (CHEN; FANG; MA, 2020). Entretanto, estes recursos estão significativamente 
estressados e já se vivenciam deficiências devido às suas interações com processos 
antropogênicos globais, decorrentes da urbanização e mudanças climáticas 
(ABOELNGA et al., 2018). 
As projeções das demandas futuras de água, energia e alimentos variam, mas há um 
consenso de que a demanda nestes três setores aumentará nas próximas décadas, 
enquanto a base de recursos naturais será simultaneamente enfraquecida pela 
degradação ambiental e pelas mudanças climáticas (ABOELNGA et al., 2018; CHEN; 
FENG; MA, 2020). Estima-se que 54% da população mundial vive em cidades e este 
valor pode chegar a 68% até 2050, o que poderá resultar em um aumento de 50% na 
demanda por água e alimento, além de triplicar a demanda por energia para o 
abastecimento das cidades (SPERLING; BERKE, 2017; FONTANA; BOAS, 2019).  
Neste contexto, o termo nexus água-alimento-energia (e variações) vem sendo adotado 
a partir de duas interpretações: interação entre diferentes setores do planejamento 
urbano e abordagem de análise para quantificar a ligação entre os nós (componentes 
do sistema), sendo que ambas refletem o gerenciamento integrado por coordenação 
intersetorial (ZHANG et al., 2018). Dessa forma, busca-se, então, analisar de forma 
simultânea as interações entre diferentes setores do planejamento urbano a fim de se 
obter informações para o planejamento a partir do gerenciamento da crise de escassez 
de recursos decorrentes do processo de urbanização e rápida expansão (FAN et al., 
2019).  
Entretanto, há uma inadequação na identificação dos fatores determinantes que afetam 
o nexus água, alimento, energia, a qual exige estudos mais abrangentes e reflexões 
críticas sobre estes fatores e a formulação de políticas (WOLDE et al., 2021). Neste 
contexto, a identificação dos fatores propulsores de água, alimento e energia é 
fundamental para fornecer informações úteis para a sustentabilidade dos recursos do 
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nexus. Deste modo, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma síntese dos 
impactos ambientais urbanos sob a perspectiva da abordagem do nexus água-alimento-
energia. 
 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido a partir de revisão bibliográfica e análise de conteúdo. Para 
tal, foi utilizada a base de dados Scopus usando a expressão “’environmental” and 
“nexus” AND “urbanization OR urban planning” AND “impact OR effect” em título, 
resumo e palavras-chave de artigos, resultando em 172 artigos, os quais passaram por 
filtros conforme apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1. Etapas da revisão de literatura 

 

Fonte: Os autores. 

Após a triagem dos artigos, 08 documentos foram analisados para identificação dos 
impactos ambientais urbanos sob a perspectiva do nexus água-alimento-energia, 
desenvolvida a partir da análise de conteúdo dos resultados, discussão e/ou conclusões.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cidades são lugares interessantes, dinâmicos e variados, mas também podem ser 
ambientes barulhentos, poluídos e de difícil locomoção, nos quais a demanda por 
recursos como água, energia e alimentos é altamente concentrada. Além disso, o 
planejamento das cidades de forma setorizada, o crescimento urbano espraiado e o 
transporte com enfoque nos meios motorizados têm resultado em impactos ao ambiente 
e à saúde. Dessa forma, o conjunto de artigos selecionados permitiu identificar os 
impactos ambientais urbanos sob a perspectiva do nexus água-alimento-energia 
(Quadro 1). 
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Quadro 1. Artigos selecionados, local de aplicação, causas/aspectos, impactos 
identificados e componente do nexus (continua) 

Autor 

(es) 

Local de 

estudo 
Contexto observado 

Impactos ambientais 

urbanos  

Componente(s) 

do nexus 
afetado 

Wolde 
et al. 

(2021) 

Bacia 
hidrográfica 
do Gidabo, 

Etiópia 

Mudanças na vida social, baixa 
economia e mudanças institucionais e 
políticas desatualizadas na bacia 
hidrográfica do Gidabo, na Etiópia são 
os principais fatores que impulsionam 
a (in)segurança do nexus. 

- Pressão na 
disponibilidade hídrica, 
energética e alimentar; 
- Aumento da demanda 
por terras produtivas em 
função do consumo não 
planejado. 

Água, energia e 
alimento 

Ding et 
al. 

(2021) 

Cidade do 
Cabo, África 

do Sul 

A cidade possui 4 milhões de 
habitantes, vinhedos economicamente 
importantes e instalações hidrelétricas, 
na qual o impacto das atividades 
humanas e da mudança climática 
ocorre em uma variedade de escalas 
espaciais e temporais, e a escala 
municipal ou regional é crítica para o 
gerenciamento dos recursos. 

- Aumento em 
demandas de pico de 
eletricidade; 
- Capacidade limítrofe 
do sistema de 
abastecimento de água; 

Água e energia 

Yuan, 
Chiueh 

e Lo 
(2021) 

Amsterdã, 
Holanda 

Amsterdã precisa administrar o 
processo de urbanização orientada ao 
porto e pretende se tornar uma cidade 
sem gás em 2050. 

- Deficiências no 
fornecimento de energia; Energia 

Eindhoven, 
Holanda 

Eindhoven é um centro de manufatura 
sobrecarregado com uma baixa taxa 
de natalidade e envelhecimento da 
população. 

- Alta demanda 
energética; Energia 

Taipei, 
Taiwan 

Taipei é uma das cidades mais 
densamente povoadas do mundo, 
tendo sua evolução econômica 
baseada em indústrias intensivas em 
tecnologia, como computadores 
pessoais e indústrias de circuitos 
integrados, e o rápido crescimento nos 
principais serviços de produção. 

- Declínio de áreas 
urbanas; 
- Aumento dos preços de 
moradias; 
- Alto consumo de água; 
- Elevada demanda 
energética. 

Água, energia e 
alimento 

Tainan, 
Taiwan 

Inicialmente foi uma base governante e 
comercial durante o período colonial 
holandês em Taiwan. Uma inundação 
no século 18 trouxe um rico lodo de 
rios próximos e formou uma nova 
planície fértil generalizada na região, 
tornando esta cidade costeira uma 
área chave para as indústrias 
agrícolas. 

- Alto consumo de 
energia e água; 
- Excesso de indústrias 
agrícolas. 

Água e alimento 

Wolde 
et al. 

(2021) 

Bacia 
hidrográfica 
do Gidabo, 

Etiópia 

Mudanças na vida social, baixa 
economia e mudanças 
institucionais e políticas 
desatualizadas na bacia 
hidrográfica do Gidabo, na Etiópia 
são os principais fatores que 
impulsionam a (in)segurança do 
nexus. 

- Pressão na 
disponibilidade 
hídrica, energética e 
alimentar; 
- Aumento da 
demanda por terras 
produtivas em função 
do consumo não 
planejado. 

Água, energia e 
alimento 
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Quadro 1. Artigos selecionados, local de aplicação, causas/aspectos, impactos 
identificados e componente do nexus (continuação) 

Autor 

(es) 

Local de 

estudo 
Contexto observado 

Impactos ambientais 

urbanos  

Componente(s) 

do nexus 
afetado 

Ding et 
al. 

(2021) 

Cidade do 
Cabo, África 

do Sul 

A cidade possui 4 milhões de 
habitantes, vinhedos economicamente 
importantes e instalações hidrelétricas, 
na qual o impacto das atividades 
humanas e da mudança climática 
ocorre em uma variedade de escalas 
espaciais e temporais, e a escala 
municipal ou regional é crítica para o 
gerenciamento dos recursos. 

- Aumento em 
demandas de pico de 
eletricidade; 
- Capacidade limítrofe 
do sistema de 
abastecimento de água; 

Água e energia 

Yuan, 
Chiueh 

e Lo 
(2021) 

Amsterdã, 
Holanda 

Amsterdã precisa administrar o 
processo de urbanização orientada ao 
porto e pretende se tornar uma cidade 
sem gás em 2050. 

- Deficiências no 
fornecimento de energia; Energia 

Eindhoven, 
Holanda 

Eindhoven é um centro de manufatura 
sobrecarregado com uma baixa taxa 
de natalidade e envelhecimento da 
população. 

- Alta demanda 
energética; Energia 

Taipei, 
Taiwan 

Taipei é uma das cidades mais 
densamente povoadas do mundo, 
tendo sua evolução econômica 
baseada em indústrias intensivas em 
tecnologia, como computadores 
pessoais e indústrias de circuitos 
integrados, e o rápido crescimento nos 
principais serviços de produção. 

- Declínio de áreas 
urbanas; 
- Aumento dos preços de 
moradias; 
- Alto consumo de água; 
- Elevada demanda 
energética. 

Água, energia e 
alimento 

Tainan, 
Taiwan 

Inicialmente foi uma base governante e 
comercial durante o período colonial 
holandês em Taiwan. Uma inundação 
no século 18 trouxe um rico lodo de rios 
próximos e formou uma nova planície 
fértil generalizada na região, tornando 
esta cidade costeira uma área chave 
para as indústrias agrícolas. 

- Alto consumo de 
energia e água; 
- Excesso de indústrias 
agrícolas. 

Água e alimento 

Liu et 
al. 

(2021) 

BTHUA, 
China 

O BTHUA é o centro político e cultural 
da China e inclui Pequim, Tianjin e 11 
cidades em nível de prefeitura sob a 
jurisdição da província de Hebei.  A 
contradição entre a oferta e a demanda 
restringe o desenvolvimento 
sustentável. 

- Escassez de água; 
- Altas emissões de 

carbono causadas pelo 
consumo excessivo de 

energia; 
- Poluição ambiental;  

Água, energia e 
alimento 
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Quadro 1. Artigos selecionados, local de aplicação, causas/aspectos, impactos 
identificados e componente do nexus (continuação) 

Autor 

(es) 

Local de 

estudo 
Contexto observado 

Impactos ambientais 

urbanos  

Componente(s) 

do nexus  

Salmoral 
et al. 

(2020) 
Arequipa, 

Peru 

O Peru tem uma das economias 
de crescimento mais rápida da 

América Latina, mas há 
preocupações sobre por quanto 
tempo isso pode ser sustentado. 

Os impactos ambientais negativos 
estão aumentando devido às 
pressões de uma crescente 

população urbana e à competição 
por recursos naturais. 

- Deficiências no 
fornecimento de água 
potável e saneamento; 
- Poluição do ar e da 

água; 
- Conflitos de gestão de 

água nos setores de 
agricultura, energia 

hidrelétrica e mineração; 
- Assentamentos 

informais; 
- Desertificação em 
função de pastoreio; 

- Desmatamento 
resultante da agricultura. 

Água e alimento. 

Chen, 
Feng e 

Ma 
(2020) 

Taiwan, 
China 

Para energia, Taiwan depende de 
importações e as usinas de 

geração de energia elétrica usam 
principalmente água do mar para 
resfriamento, resultando em um 
menor grau de interação entre 
água e energia. Já o sistema 

alimentar só tem demanda indireta 
e não é um provedor direto; 

- Consumo energético; 
- Uso excessivo de 

produtos de petróleo; 
- Alta demanda de 

consumo de água para 
consumo humano e 

pecuária; 
- Eco toxicidade terrestre. 

Água, energia e 
alimento 

Lange 
(2019) 

Região 
MENA, 
Oriente 
Médio e 
Norte da 

África 

A região tem experimentado um 
dos maiores crescimentos 

populacionais do mundo e é uma 
das mais urbanizadas, sendo 
particularmente desafiada por 

fatores como a variabilidade de 
características biogeográficas e 
transições sociais e econômicas 

substanciais. 

- Conflitos armados; 
- Alta demanda 

energética; 
- Consumo excessivo de 

água. 

Água e energia 

Mercure 
et al. 

(2019) 
Brasil 

O Brasil é uma economia 
altamente impulsionada e ligada 

às mudanças econômicas globais, 
por meio das exportações de 

commodities agrícolas e 
energéticas que impulsionam a 

degradação ambiental. 

- Desmatamento em larga 
escala; 

- Mudanças no uso da 
terra;  

- Escassez de água e 
energia 

- Maior vulnerabilidade às 
mudanças climáticas. 

Água, energia e 
alimento 

Fonte: Os autores. 

 

A partir dos resultados encontrados, entende-se que olhar os impactos ambientais 
urbanos sob a perspectiva do nexus possibilita identificar relações entre estes diferentes 
eixos do planejamento urbano. Os artigos selecionados permitem, ainda, constatar que 
dentre os impactos destaca-se o alto consumo de água e energia em função das 
atividades econômicas, bem como emissão de gases de efeito estuda decorrente dos 
meios de mobilidade e de processos industriais. Assim, frente ao apresentado, ao olhar 
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para os impactos ambientais urbanos sob a perspectiva do nexus água-alimento-
energia constata-se que o consumo massivo de água, alimento e energia está 
diretamente relacionado ao processo de desenvolvimento urbano.  
Ademais, o desenvolvimento da urbanização resulta em rápida emigração rural e no 
crescimento correspondente da população urbana, contribuindo não apenas para mudar 
os padrões de consumo de recursos, na mudança da dieta vegetal para a dieta animal, 
no boom da atividade de construção, mas também mudando a demanda de energia e 
água em residências e indústrias bem como sistemas de produção ineficientes aliado 
aos efeitos das mudanças climáticas 
 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos a partir da revisão de literatura e análise do conteúdo dos artigos 
selecionados indicam que os principais impactos ambientais urbanos fazem referência 
à forma com a qual as cidades foram expandidas e urbanizadas, destacando as falhas 
na disponibilidade hídrica como principal impacto ambiental urbano. A abordagem do 
nexus tornou-se uma estrutura amplamente discutida nas arenas acadêmica e política 
e tem impulsionado cada vez mais a pesquisa e a discussão de políticas nas áreas de 
desenvolvimento sustentável e segurança de recursos. O conhecimento acerca dos 
impactos ambientais urbanos nesta perspectiva permite dialogar com a escassez de 
recursos vivenciada nas cidades. Por fim, o trabalho conclui pela necessidade de novos 
estudos envolvendo os impactos ambientais urbanos a partir do nexus água, alimento, 
energia principalmente a partir do desenvolvimento de estudos de caso. 
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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo descrever os impactos ambientais gerados pela 
disposição inadequada dos subprodutos gerados no processamento do café, em uma 
fazenda localizada na região sudeste do Estado de Minas Gerais, bem como, 
recomendar soluções para os passivos ambientais gerados. Os dados foram obtidos 
através de uma vistoria realizada em uma fazenda localizada no sul de Minas Gerais, 
cuja principal atividade agrícola é o processamento do café por via úmida. Fez-se, a 
comparação entre as características observadas in loco e a identificação de impactos 
observadas por diversos estudiosos. Para tanto, foi realizada uma análise bibliométrica 
utilizando fontes de dados bibliográficos retiradas dos bancos de dados no Portal de 
Periódicos da CAPES, Scielo e banco de dissertações e teses. Foram escolhidos quinze 
trabalhos acadêmicos, dentre artigos, dissertações e teses, a fim de serem analisadas 
as particularidades referentes aos impactos da ARC e modelos de tratamento. Para 
obtenção de um produto de qualidade, o café passa por um equipamento do tipo 
lavador/separador e um despolpador antes da secagem. O efluente resultantes do 
despolpamento é destinado ao despejo em uma vala a céu aberto e sem 
impermeabilização do solo. Sem a impermeabilização do solo, as águas residuárias de 
café (ARC) podem alcançar o lençol freático e promover a eutrofização. A presença de 
odor forte nas proximidades dos dois reservatórios com acumulo de efluente, bem como 
coloração escura do líquido e a proliferação de algas, indicam alta concentração de 
matéria orgânica. Para a reutilização destes efluentes na fertirrigação, indica-se a 
implementação de um sistema de tratamento anaeróbico e um revestimento apropriado 
no leito da vala de acumulação do efluente, para evitar a sua infiltração no solo, 
reduzindo os riscos de contaminação ambiental. Igualmente, deve ser feito um rígido 
controle quanto a salinidade da ARC e às características do solo, sob o risco de causar 
danos ambientais irreversíveis na área destinada ao plantio, devido às altas 
concentrações de sódio no efluente. Por fim, em consonância com resultados obtidos 
na vistoria foi possível observar indícios de eutrofização e excesso de matéria orgânica. 
Esses fatores impedem o reuso da ARC, sendo necessário o tratamento e fiscalização 
para essa finalidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Eutrofização, Contaminação do solo, Regularização Ambiental 
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This work aimed to describe the environmental impacts generated by the inadequate 
disposal of by-products generated in the coffee processing, in a farm located in the 
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southeast region of the State of Minas Gerais, as well as to recommend solutions for the 
generated environmental liabilities. The data were obtained through a survey carried out 
in a farm located in the south of Minas Gerais, whose main agricultural activity is the wet 
processing of coffee. A comparison was made between the characteristics observed in 
loco and the identification of impacts observed by several scholars. For this purpose, a 
bibliometric analysis was performed using bibliographic data sources taken from the 
databases on the CAPES Journal Portal, Scielo and database of dissertations and 
theses. Fifteen academic works were chosen, among articles, dissertations and theses, 
in order to analyze the particularities related to the impacts of ARC and treatment 
models. To obtain a quality product, the coffee goes through a washer/separator type 
equipment and a pulper before drying. The effluent resulting from the pulping is destined 
for disposal in an open-air ditch without soil impermeability. Without soil sealing, coffee 
wastewater (ARC) can reach the water table and promote eutrophication. The presence 
of a strong odor in the vicinity of the two reservoirs with an accumulation of effluent, as 
well as the dark color of the liquid and the proliferation of algae, indicate a high 
concentration of organic matter. For the reuse of these effluents in fertigation, it is 
recommended to implement an anaerobic treatment system and an appropriate coating 
on the bed of the effluent accumulation ditch, to prevent its infiltration into the soil, 
reducing the risks of environmental contamination. Likewise, strict control must be made 
regarding the salinity of the ARC and the characteristics of the soil, under the risk of 
causing irreversible environmental damage in the area destined for planting, due to the 
high concentrations of sodium in the effluent. Finally, in line with the results obtained in 
the survey, it was possible to observe signs of eutrophication and excess organic matter. 
These factors prevent the reuse of ARC, requiring treatment and inspection for this 
purpose. 
KEYWORDS: Eutrophication, Soil Contamination, Environmental Regularization 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A aplicação da água residuária é diversificada, podendo ser utilizada no meio urbano, 
industrial ou rural. Por exemplo, em usos como, descarga sanitária, lavagens, reserva 
de proteção contra incêndios, recreação, aquicultura, dentre outros. Na agricultura, 
importante setor econômico brasileiro, responsável pela captação de aproximadamente 
70% da água doce do mundo (FAO, 2015), há grande perda de água pela 
evapotranspiração e pela evaporação da água de irrigação, sendo assim o reúso da 
água aparece como uma medida alternativa para mitigar esses problemas.  
Em meio às atividades agrícolas mais relevantes no Brasil, destaca-se a produção do 
café, quinto lugar dentre os setores de exportação do país, representando cerca 10% 
da exportação nacional (US$ 600,74 milhões). O estado de Minas Gerais é o maior 
produtor da espécie arábica, com 53% da produção nacional, concentrada nas regiões 
Sul, Sudeste e do Triângulo Mineiro (CONAB, 2013). Ainda, em 2016, o café se tornou 
a principal cultura em termos de geração de empregos, sendo responsável por 11,8% 
(8 milhões) de todas as pessoas empregadas na agricultura brasileira 
(BREGAGNOLI,2018).  
Entretanto, no processamento do café, muito se utiliza o método por via úmida, que 
requer alguns investimentos em equipamentos, como lavador, descascador e 
desmucilador ou sistema de limpeza da água residuária e respectivos acessórios. De 
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acordo com Matos & Lo Mônaco (2003), o processamento por via úmida consome uma 
grande quantidade de água e gera alta carga poluidora, gerando, em média, 4 litros de 
água residuária por litro de café lavado, descascado e despolpado.  
Diversos autores realizaram estudos de caracterização física, química e biológica da 
água residuária do café processado por via úmida, demonstrando o seu elevado 
potencial poluidor, principalmente para água e solo, devido aos altos teores de 
nitrogênio, matéria orgânica, salinidade e compostos fenólicos (FIA, 2010; BORGES, 
2009; BRASIL, 2013). Por conseguinte, é necessário fortalecer estudos que avaliem a 
efetividade dos processos de tratamento das águas residuárias do café (ARC). 
Igualmente, os estudos voltados para o potencial reuso das águas residuárias 
colaboram para que os produtos obtidos sejam utilizados em maior escala, viabilizando 
oportunidades de preservar o meio ambiente e aumentar a lucratividade das 
propriedades rurais.  
O presente trabalho parte do pressuposto de que a alta demanda de água aliado ao 
manejo inadequado de águas residuárias provenientes da cafeicultura em propriedades 
rurais geram passivos ambientais. Isto posto, o tratamento das ARC com intuito de reuso 
como biofertilizante, fertirrigação ou retrolavagem são importantes medidas mitigadoras 
dos impactos negativos além de apresentarem viabilidade econômica. Dessa forma 
possui como objetivo principal apresentar uma revisão bibliográfica sobre ARC, 
abordando processos de tratamento utilizados e as possibilidades de reuso e os 
impactos ambientais, via um panorama atual aplicado à realidade brasileira. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Em um primeiro momento, para alcançar o objetivo acima elencado, foi empreendido 
uma investigação qualitativa, utilizando-se da literatura nacional e da legislação vigente. 
Ainda, foi realizada a coleta de dados em artigos científicos disponíveis em bancos de 
dados online como Google Scholar e Portal de Periódicos da Capes, bem como teses e 
livros encontrados na rede mundial de computadores. Para delimitação do campo da 
pesquisa foram utilizadas as palavras-chave “Águas residuárias de café”, “via úmida”, 
“tratamento”, “águas residuárias”, “cafeicultura”. Devido à grande relevância e riqueza 
de dados obtidos em trabalhos antigos, não houve segregação de artigos pelo ano de 
publicação. 
Junto a isso foi realizado um estudo de caso em uma fazenda localizada no sul de Minas 
Gerais. A partir do estudo de caso, foi possível ilustrar os impactos ambientais e as 
consequências do manejo inadequado das ARC. Por fim, realizou-se uma proposta de 
adequação no modelo existente, com o fito de atender a demanda da propriedade rural 
quanto ao tratamento e a disposição final da ARC. 
A fazenda, objeto do presente estudo, está localizada no sudeste do estado de Minas 
Gerais, possuindo cerca de 300 hectares de área útil. A cafeicultura é a principal fonte 
de geração de renda da propriedade. Quanto a regularização ambiental, o imóvel 
apresenta Licenciamento Ambiental, outorga de uso da água e Cadastro Ambiental Rual 
(CAR). No processo produtivo, o despolpamento do grão de café é feito por via úmida, 
utilizando uma máquina despolpadora e água captada de uma nascente. 
Conforme verificado na área de estudo, o efluente proveniente do despolpamento do 
café é lançado a céu aberto, em uma vala de aproximadamente 100 m2 e sem 
impermeabilização do solo. No local, foi verificado a presença de odor fétido nas 
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proximidades de ambos reservatórios, bem como coloração escura do líquido e 
proliferação de algas. Tais características constituem fortes indícios de contaminação 
do solo e da água.  
A coloração escura pode estar vinculada aos altos teores de óleos e graxas 
provenientes da lavagem de equipamentos. Além da ARC, há outro efluente líquido 
oriundo das atividades da fazenda, resultante da lavagem da máquina despolpadora de 
café e outros equipamentos. As águas residuárias permanecem na vala, para 
sedimentação, por aproximadamente dois meses e em seguida são coletadas para uso 
na lavoura de café como biofertilizante. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os altos teores de matéria orgânica presentes na ARC indicam, que não podem ser 
lançadas indiscriminadamente no solo e corpos d’água. O descarte inadequado de ARC 
pode acarretar na redução da atividade fotossintética dos corpos hídricos, devido aos 
elevados valores de turbidez, supressão de quantidade e diversidade de peixes, 
podendo causar grande dano ao ambiente (MACÊDO, 2013). 
Na visão de Matos e Sperling (2014), o selamento superficial, diminuição da 
concentração de oxigênio dissolvido, morte das cultivares, a contaminação das águas 
subterrâneas, eutrofização e a salinização do solo como os potenciais consequências 
de disposição incorreta da ARC.  
As altas concentrações de nutrientes podem causar o fenômeno denominado 
eutrofização, que confere ao corpo hídrico receptor, cor esverdeada devido a florações 
de algas principalmente as cianobactérias potencialmente tóxicas. Smith & Schindler 
(2009) listam potenciais efeitos da eutrofização, causada por entradas excessivas de 
fósforo e nitrogênio nos corpos hídricos, dentre elas o aumento da incidência de peixes 
mortos, diminuição na biodiversidade de espécies, diminui a transparência da água, 
problemas de sabor, odor e tratamento de água potável, redução de oxigênio dissolvido 
e a perda de valor estético.  
Em áreas rurais onde há intensa atividade agrícola, a eutrofização de corpos de água 
pode ser acelerada pelo influxo de nutrientes, provenientes de fertilizantes, 
transportados por escoamento superficial. O fósforo, por sua vez, é um nutriente 
considerado limitante para o florescimento de comunidades fitoplanctônicas, e sua 
presença em excesso nas águas naturais pode favorecer a ocorrência de eutrofização 
(MANSOR, 2005).  
É possível inferir que o uso de práticas de manejo inadequadas, como o uso excessivo 
de maquinários na fazenda, ocasionou o aumento do escoamento superficial e erosão 
do solo que junto com o uso inadequado de fertilizantes e agrotóxicos apresentam riscos 
de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. A aplicação inadequada Da 
ARC como biofertilizante apresenta alto risco a saúde para os colaboradores e 
consumidores do produto. 
Vale enfatizar que para a condição de eutrofização, na interface sedimento-água, além 
das toxinas liberadas na água também são liberados gases tóxicos classificados como 
gases de efeito estufa (GEEs) em especial o metano (CH4), liberados também durante 
o processo decomposição da matéria orgânica. Assim, as populações mais suscetíveis 
às baixas concentrações de O2 são geralmente substituídas pelas mais tolerantes, ou 
mesmo pelas que atuam em anaerobiose, como as cianotoxinas.  
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Fia (2010) relata que os fenóis presentes na ARC são solúveis em água e altamente 
móveis podendo atingir rapidamente as fontes de água. Dentre os efeitos deletérios 
desses compostos cita-se a toxicidade para espécies aquáticas e alterações 
significativas no gosto e odor, mesmo em baixas concentrações. As toxinas liberadas 
inviabilizam a utilização da água não só no abastecimento como em atividades de 
recreação, pecuária, seus múltiplos usos assim como o reuso agrícola. 
No que tange a fertirrigação, as plantas possuem papel essencial, no qual os nutrientes 
disponibilizados pelas águas residuárias, são extraídos os macros e micronutrientes, 
além da matéria orgânica. Esses suplementos são necessários ao crescimento 
vegetativo, evitando seu acúmulo e a consequente salinização do solo e a contaminação 
das águas superficiais e subterrâneas (MATOS et al., 2003). 
Não obstante, o reúso adequado economiza os gastos com obtenção de outorga, 
bombeamento e obtenção da água para primeiro uso. Ainda há economia com o uso de 
fertilizantes, pois a água estará enriquecida com macronutrientes como nitrogênio, 
potássio e fósforo que são essenciais para o desenvolvimento do café. 
A decisão quanto ao processo a ser adotado para o tratamento de águas residuárias 
deve ser em função de um balanceamento entre critérios técnicos, econômicos e 
ambientais, com a apreciação dos méritos quantitativos e qualitativos de cada 
alternativa (VON SPERLING, 2014). Seguindo os critérios apresentados pelo autor, a 
escolha da melhor tecnologia de tratamento deve comtemplar a diminuição dos insumos 
energéticos, de resíduos gerados, redução dos custos de implementação, operação e 
manutenção. Ainda, a escolha deve garantir a eficiência constante na remoção de 
poluentes e matéria orgânica, vez que buscar-se-á atender aos requisitos ambientais do 
local a ser implantado.  
Para que o efluente seja utilizado como biofertilizante, é indispensável a realização de 
um tratamento adequado. As ARC são passíveis de receber tratamento biológico 
anaeróbio para redução da carga poluidora, conforme demonstrado nos estudos de 
Campos et al. (2010) e Bruno (2008), podendo-se inclusive realizar a captura e 
aproveitamento energético do biogás gerado no processo de tratamento.  
É importante ressaltar que o tratamento proposto neste trabalho não pretende tratar as 
ARC para que elas sejam lançadas em corpos hídricos. O intuito é propor a redução do 
potencial tóxico das ARC, mitigar os impactos causados pela atual disposição 
inadequada e melhorar as características para nutrição de plantas para facilitar o manejo 
de sua reutilização na lavoura cafeeira da fazendo objeto do estudo. 
Indica-se, como tratamento primário, a obtenção de uma caixa separadora de água e 
óleo, peneira e grade como tratamento primário. Este método apresenta potencial de 
remoção dos óleos, graxas e sólidos grosseiros. Esses resíduos não devem ser 
reutilizados na fertirrigação, portanto recomenda-se a coleta e uma destinação final 
ambientalmente adequada. 
Ainda, conforme demonstrado por Prado & Campos (2008), às ARC resultantes do 
processamento do café por via úmida podem ser tratadas em reatores UASB, havendo 
comprovada viabilidade de aproveitamento energético do biogás gerado no tratamento. 
Por fim, recomenda-se o tratamento terciário com o fito de remover possíveis patógenos, 
os quais podem causar danos à saúde dos colaboradores.  
Bruno (2008), utilizando reatores UASB em dois estágios obteve boas eficiências de 
remoção de matéria orgânica, da ordem de 70 a 85%. De acordo com o autor, a 
utilização do segundo reator, instalado em série, foi importante para manter as altas 
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eficiências de remoção estáveis, principalmente quando ocorreram oscilações no 
primeiro reator.  
Admitindo que a fazenda objeto deste estudo possui área útil disponível para construção 
de um sistema que requer grandes áreas e a alta carga orgânica e de sólidos presentes 
na ARC exige um tratamento mais complexo, recomenda-se a implementação de UASB 
+SAC Horizontais. A escolha dessas tecnologias proporcionará o potencial reuso das 
ARC tratadas como biofertilizante, vez que apresentam comprovadas eficiências de 
remoção de DBO, DQO, SST e Fenóis na literatura.  
Os SAC Horizontal proposto, não apresenta boa capacidade de remoção de nutrientes, 
viabilizando o uso da ARC como biofertilizante. Esses suplementos são necessários ao 
crescimento vegetativo, evitando seu acúmulo, a salinização do solo e a contaminação 
das águas superficiais e subterrâneas (MATOS et al., 2003). 
O reúso adequado preserva o meio ambiente natural, o qual é responsável por fornecer 
serviços ecossistêmicos essenciais para a sobrevivência humana. Igualmente, gera 
vantagens econômicas ao produtor, pois evitando a contaminação das águas as 
possíveis despesas com seu tratamento também serão preservadas. 
Vale ressaltar que, cabe a DN CERH-MG Nº 65/2020 estabelecer diretrizes, 
modalidades e procedimentos para o reuso direto de água não potável, proveniente de 
Estações de Tratamento de Esgotos Sanitários (ETE) de sistemas públicos e privados. 
Todavia, é importante enfatizar que a normativa comtempla exclusivamente ETEs que 
tratam esgotos sanitários, de origem doméstica. Ainda que Minas Gerais seja um estado 
pioneiro no cultivo de café, não existe regulamentação acerca do tratamento, disposição 
final ou reuso adequado de ARC.  
Posto que, as ARC possuem alto potencial poluidor ao meio ambiente, seu descarte em 
ambientes aquáticos é insustentável. Portanto, faz-se necessário a formulação de 
políticas ambientais voltadas para o tratamento e o reuso desse efluente, principalmente 
em Minas Gerais. Cabe ao poder público incentivar o reuso das ARC, criando normas 
que possam direcionar seus usos e desmistificar sua confiabilidade para os produtores 
rurais.  
A negativa em postular parâmetros e regras gerais de reuso, contribui para o retrocesso 
ambiental vivenciado atualmente, ainda que, seja inegável os avanços na criação de 
diretrizes gerais para o reaproveitamento de efluentes pelos estados. Prova disso, cita-
se as normais, instruções e deliberações citadas neste trabalho, criadas 
majoritariamente nos últimos 10 anos.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Para que o reuso seja eficaz e cumpra seu objetivo, é necessário que seja planejado 
por profissionais capacitados, amparados por normas que possam direcionar seus usos 
e desmistificar sua confiabilidade. Na vistoria realizada na fazenda, foi possível observar 
indícios de eutrofização, excesso de matéria orgânica e presença de óleos e graxas. 
Esses fatores impedem o reuso da ARC, sendo necessário o tratamento e fiscalização 
para essa finalidade. 
O reuso inadequado da ARC, pode causar danos ambientais como a eutrofização, 
contaminação do solo e águas subterrâneas; econômicos como gastos com tratamento 
e multas; sociais: danos à saúde de colaboradores e consumidores. Tais impactos 
puderam ser comprovados através do estudo de caso objeto deste estudo. 
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Em contrapartida, o manejo adequado de águas residuárias provenientes da 
cafeicultura garante ao produtor vantagens sociais, econômicas e ambientais. Além de 
preservar o meio ambiente, o reuso diminui gastos com água, fertilizantes e com 
processos de outorga. Ainda, a água proveniente do tratamento, pode ser utilizada para 
outros fins menos nobres, tais como, a lavagem dos maquinários. 
Destarte, o tratamento anaeróbio possui comprovada eficiência na literatura, entretanto, 
faltam resoluções especificas para o reuso de ARC no território mineiro. Recomenda-
se, então, estudos para avaliar a melhor forma de aplicação da ARC a partir de uma 
caracterização física, química e biológica. 
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RESUMO 

 
Os cemitérios são um risco potencial para o meio ambiente. As consequências a médio 
e longo prazo dos enterros em massa, nestes locais quando construídos sem 
planejamento adequado, podem provocar danos ambientais e transmissão de doenças 
para quem vive perto dessas áreas. A pandemia do covid-19 aumentou o número de 
óbitos na população da Região Metropolitana do Recife (RMR), provocando uma 
demanda inesperada pelos cemitérios instalados na região. O objetivo deste estudo é 
identificar os impactos ambientais originados pelos cemitérios construídos na RMR, no 
contexto do covid-19, em função de sua carga orgânica de natureza contaminante e 
insalubre e sua adequação em função da legislação vigente. A metodologia da pesquisa 
está fundamentada em duas vertentes: 1) Pesquisa bibliográfica e 2) Coleta, análise de 
dados primários e secundários. No total foram contabilizados 40 cemitérios presentes 
na RMR, uma quantidade irrisória possui cadastro de licenciamento ambiental nos 
órgãos responsáveis, não atendendo à Resolução CONAMA nº 335, de 03 de abril de 
2003, que exige adequação dos cemitérios, porém foi observado que aqueles que 
possuem crematório apresentam algum tipo de monitoramento ambiental como controle 
de poluição e contaminação, previstos como condicionante para o licenciamento. O 
estudo também demonstra a necessidade da urgência de uma melhor gestão e 
gerenciamento voltado aos impactos ambientais, considerando o momento histórico em 
que vivemos onde os municípios devem estar preparados para todos os cenários que 
possam vir ocorrer. 
PALAVRAS-CHAVE: necrópole; contaminação ambiental; Recife; pandemia. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Cemeteries are a potential risk to the environment. The medium and long-term 
consequences of mass burials in these places, when built without adequate planning, 
can cause environmental damage and transmission of diseases to those who live near 
these areas. The covid-19 pandemic increased the number of deaths in the population 
of the Metropolitan Region of Recife (RMR), causing an unexpected demand for 
cemeteries installed in the region. The objective of this study is to identify the 
environmental impacts caused by the cemeteries built in the RMR, in the context of 
covid-19, as a function of their organic load of a contaminating and unhealthy nature and 
their adequacy according to current legislation. The research’s methodology is based on 
two aspects: 1) Bibliographic research and 2) Collection, analysis of primary and 
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secondary data. In total, 40 cemeteries present in the RMR were accounted for, a 
negligible amount has a record of environmental licensing in the responsible agencies, 
not complying with CONAMA Resolution No. 335, of April 3, 2003, which requires the 
adequacy of cemeteries, but it was observed that those that have crematoriums have 
some type of environmental monitoring such as pollution and contamination control, 
provided for as a condition for licensing. The study also demonstrates the urgent need 
for better management and management aimed at environmental impacts, considering 
the historical moment we live in, where municipalities must be prepared for all scenarios 
that may occur. 
KEYWORDS: necropolis; environmental contamination; Recife; pandemic. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O cemitério é um espaço destinado ao repouso dos cadáveres humanos. Local de culto 
aos mortos, de celebração, que guarda a memória dos que estão ali sepultados. 
(COSTA e CASTRO, 2015). Muitos dos cemitérios que hoje são utilizados, foram 
construídos em uma época em que as questões ambientais não eram preocupações 
eminentes para a sociedade. Seja por não ter o devido cuidado no sepultamento dos 
cadáveres, ou pela localização em terrenos inapropriados, os impactos ambientais 
causados pelos cemitérios tradicionais são um grande desafio para a gestão de resíduos 
(MOTA JÚNIOR, 2012). 
Na cidade do Recife as condições sanitárias eram precárias e o contínuo crescimento 
populacional agravava a situação. Além disso, a expansão do comércio internacional 
expunha a cidade às epidemias vindas através dos navios, enquanto o porto não 
dispunha de organismo eficiente de controle (SOUZA, 2002). 
Os cemitérios que, no passado estavam distantes da população, atualmente, acham-se 
no meio das cidades devido à urbanização acelerada e desordenada pelas quais estas 
passaram. Em um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
relataram o impacto que os cemitérios podem causar ao meio ambiente, por meio do 
aumento da concentração de substâncias orgânicas e inorgânicas nas águas 
subterrâneas e a eventual presença de microrganismos patogênicos (NASCIMENTO, 
2019; CARNEIRO, 2019). 
Os cemitérios são um risco potencial para o meio ambiente. As consequências a médio 
e longo prazo dos enterros em massa, nesses locais, quando construídos sem 
planejamento adequado, podem vir ainda em forma de impactos ambientais e 
transmissão de doenças para quem vive perto dessas áreas ou trabalha ali. Há anos, 
estudiosos – como geólogos, engenheiros ambientais e especialistas em saúde pública 
– alertam para a necessidade de avaliar os impactos ambientais dos cemitérios 
brasileiros (MENEZES, 2021). 
Geralmente os locais escolhidos para a construção de cemitérios são aqueles menos 
valorizados economicamente. As características geológicas, geotécnicas e 
hidrogeológicas não são devidamente avaliadas, o que acarreta graves problemas 
sanitários e ecológicos. Somente a partir de 2003 é que o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) exigiu adequação dos cemitérios, a fim de minimizar os efeitos 
destes sobre a natureza e a população, através da Resolução CONAMA nº 335, de 03 
de abril de 2003 (BRASIL, 2003). 
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O objetivo deste estudo é identificar os impactos ambientais originados pelos cemitérios 
construídos na Região Metropolitana do Recife (RMR), no contexto do covid-19, em 
função de sua carga orgânica de natureza contaminante e insalubre e sua adequação 
em função da legislação vigente. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa é de abordagem quali-qualitativa. A metodologia da pesquisa está 
fundamentada em duas vertentes: 1) Pesquisa bibliográfica com base em artigos e 
estudos científicos publicados sobre cemitérios, impactos ambientais e covid-19 nas 
plataformas Google Scholar, Periódicos Capes e Science Research; 2) Coleta, análise 
de dados primários e secundários através das Ouvidorias das Prefeituras Municipais e 
da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB) sobre tamanhos, 
ampliações e licenciamentos dos cemitérios públicos e particulares inseridos na RMR. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização. Não houve e não 
há planejamento que dê conta, em um primeiro momento, para a exorbitância 
exponencial do aumento de número de sepultamentos. Esta é uma primeira constatação 
óbvia, para um número significativo de cemitérios no planeta. A realidade brasileira, 
especialmente, é esta, o que evidencia a crescente notificação de falecimentos e a 
crescente demanda por espaços e condições de sepultamento (DEL PUERTO e 
BAPTISTA, 2020). 
De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS, 2021), entre 
01.03.2020 a 01.03.2021, em Pernambuco, foram notificados 402.157 casos de covid-
19 e 13.868 óbitos acumulados no período. Na Macrorregião Metropolitana (RMR 
Recife) ocorreram 179.948 casos de covid-19 resultando em 8.141 óbitos. Com relação 
ao número de habitantes na RMR, que é de 5.771.780, o número de casos e o número 
de óbitos, correspondem respectivamente a 31% e 0,14%. 
O Ministério Público de Pernambuco, recomendou a implementação de medidas de 
estruturação emergencial relacionadas aos sepultamentos (Recomendação PGF nº 
25/2020). As medidas visam a implementação de providências para impedir o colapso 
do serviço de sepultamento nos municípios. Dentre elas, estão: elaborar planejamento 
específico para o período de pandemia que contemple as necessidades de transporte, 
manejo e sepultamento; adotem providências urgentes de expansão dos cemitérios 
municipais na hipótese de haver, em face dos levantamentos realizados e da população 
local, a perspectiva de insuficiência, imediata ou em futuro próximo, de vagas para 
sepultamento (MPPE, 2020). 
A Região Metropolitana do Recife é composta por 15 municípios: Abreu e Lima, 
Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, 
Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São 
Lourenço da Mata. Ao todo foram contabilizados 40 cemitérios operantes nessa 
delimitação. Diante do aumento diário nos números de falecimentos, os cemitérios da 
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RMR se viram obrigados a estar em consonância com a Recomendação nº PGF 
25/2020 abrindo sepulturas extras, para dar conta da demanda. 
 
Impactos ambientais 
 
A presença de cemitérios nas imediações ou interior das cidades pode gerar impactos 
psicológicos e físicos. Os impactos psicológicos podem se resumir no medo da morte e 
outras superstições que afastam as pessoas que não querem residir em locais próximos 
a este (REIS SOBRINHO, 2002). Para evitar os impactos psicológicos, se verifica, mais 
recentemente a construção de cemitérios parques, em extensas áreas verdes, 
afastados dos centros urbanos com objetivo de transmitir paz e tranquilidade ao local e 
consequentemente, melhorar a aceitabilidade e convivência com a proximidade urbana 
(MOTA JÚNIOR, 2012). 
O crescimento populacional próximo aos cemitérios urbanos, torna-se uma 
problemática, em especial no que se refere à saúde pública e ambiental relacionada ao 
alto risco de infecção do novo coronavírus, pois os cemitérios são fontes de 
contaminação física, química e biológica das águas e que por sua vez podem 
contaminar a população (NASCIMENTO, 2020). 
Constata-se o grave problema de descaso em muitos aspectos, principalmente aos 
terrenos destinados para a ocupação de cemitérios, geralmente serem aqueles que 
possuem baixa valorização econômica, sendo que, muitas vezes, as características 
geológicas, geotécnicas e hidrogeológicas, não são avaliadas de maneira adequada, 
levando a sérios problemas sanitários e ambientais. Em muitos municípios brasileiros 
praticamente são nulos, os estudos e providências neste sentido, sejam pela falta de 
recursos financeiros ou técnicos existentes para a implantação destes 
empreendimentos (HINO, 2015). 
Poucos imaginam, mas os mortos são capazes de se tornar perigosos poluentes. É que 
o processo de decomposição de um corpo, que ao todo leva em média dois anos e meio, 
dá origem a um líquido chamado necrochorume, que é formado por 60% de água, 30% 
de sais minerais e 10% de substâncias orgânicas, duas delas altamente tóxicas: a 
putresina e a cadaverina. Este composto é eliminado durante o primeiro ano após o 
sepultamento. Trata-se de um escoamento viscoso, com a coloração acinzentada que 
com a chuva pode atingir o aquífero freático, ou seja, a água subterrânea de pequena 
profundidade (ABAS, 2001). O necrochorume é o principal responsável pela poluição 
ambiental causada pelos cemitérios. Ele pode conter diferentes tipos de bactérias e 
muitos tipos de vírus causadores de doenças que podem ser veiculadas hidricamente 
(KEMERICH et al; 2012). 
Entre os tipos de cemitérios existentes podemos citar os cemitérios verticais, os 
cemitérios tradicionais, crematórios e os campos ou jardins. Os cemitérios verticais, 
considerados por muitos como uma “solução sustentável”, diferem dos cemitérios 
horizontais por se configurar como edificações de um ou mais pavimentos, dificultando 
a contaminação do solo (ROCHA, 2018). 
Muitos cemitérios oferecem o procedimento de cremação como o mais ecológico. A 
cremação não contamina lençóis freáticos e não deixa vestígios na natureza. Assim 
sendo, também não disseminam nem causam a contaminação da covid-19 
(CEMITÉRIO METROPOLITANO, 2020). Mas, embora a cremação seja de fato menos 
prejudicial do que preencher corpos com formaldeído e enterrá-los, ainda há efeitos 
ambientais a serem considerados. A cremação requer muito combustível e resulta em 
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milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano — o suficiente para 
que alguns ambientalistas repensem o processo (LITTLE, 2020). 
A Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana 
(EMLURB), detém a gestão de apenas 05 (cinco) cemitérios da Cidade do Recife (Santo 
Amaro, Casa Amarela, Várzea, Tejipió e Parque das Flores). Houve, por conta da 
pandemia, um incremento na construção de 1.064 covas (gavetas) no Cemitério de 
Santo Amaro e 3.584, no cemitério do Parque das Flores. Não houve ampliação de área. 
No ano de 2020 foram realizados 14.958 sepultamentos nesses cinco cemitérios. No 
período, foram realizados 2.848 sepultamentos por síndrome respiratória aguda grave 
e 2.681 por covid-19. 
Todos os cemíterios da RMR tiveram que se adequar às novas condições impostas pelo 
vírus. Sem espaço no cemitério público, os moradores de Camaragibe, no Grande 
Recife, enfrentam dificuldade para realizar enterros. Segundo a Prefeitura, o problema 
ocorre por causa do aumento do número de mortes por Covid-19. Atualmente, é preciso 
que seja feita a exumação de um corpo para poder ocorrer um sepultamento no local. A 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos afirmou que a Prefeitura de Camaragibe 
está desenvolvendo um projeto que incrementa em mais 1.410 gavetas e 1.350 
ossuários no cemitério municipal (AGUILAR, 2021). 
Mais de 90% dos cemitérios da RMR são do tipo vertical. Os impactos oriundos desta 
tipologia advêm de dois aspectos básicos. O primeiro deles é devido ao vazamento do 
necrochorume, produto da decomposição dos cadáveres, no meio ambiente, por conta 
de uma implantação ou construção inadequada dos jazigos, contaminando, assim, o 
solo, as águas e o ar. O segundo motivo se dá pela frequente superlotação da 
capacidade de abrigar restos mortais, por conta do rápido aumento populacional, 
exigindo, portanto, ampliações constantes (HARIYONO, 2015, p. 202). 
 
Licenciamento ambiental de cemitérios - Aspectos legais 
 
O licenciamento Ambiental representa um dos instrumentos da Política Nacional de 
Meio Ambiente, que tem o objetivo de compatibilizar o desenvolvimento econômico-
social com um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em decorrência da ausência 
da obrigatoriedade de licenciamento ambiental de cemitérios, visto que nas Resoluções 
Conama nos 001/1986 e 237/1997, onde são indicadas as atividades ou 
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, os cemitérios não foram 
considerados e, impulsionado pelos estudos de Matos (2001) e Pacheco (2000), que 
apontam a atividade cemiterial como potencialmente poluidora, o Conama 
regulamentou o licenciamento ambiental de cemitérios horizontais e verticais, através 
da Resolução n° 335/2003 (BAUM e BECEGATO, 2018). A Resolução dispõe sobre 
questões envolvendo aspectos construtivos e regulamentação cemiterial. Mais tarde, 
nos anos de 2006 e 2008, a Resolução em questão sofreu alterações, por meio das 
Resoluções Conama nº 368/2006 e nº 402/2008. Atualmente a responsabilidade pela 
adequação e licenciamento ambiental dos cemitérios é de competência dos órgãos 
estaduais e municipais (BRASIL, 2008). 
No contexto estadual, Pernambuco instituiu a Lei nº 14.549 em 2011, que dispõe sobre 
licenciamento ambiental, a qual considera cemitério como uma atividade passível de 
licenciamento ambiental. A Prefeitura da Cidade do Recife, por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade, disponibiliza em sua plataforma digital uma lista de 
atividades econômicas passiveis de licenciamento ambiental, identificadas pelo número 
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da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e tipologia, sendo a gestão 
e manutenção de cemitérios municipais (CNAE- 9303301) classificada como atividade 
sujeita ao licenciamento (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, 
s.d). 
Dos 40 cemitérios que foram contabilizados na RMR, sendo esses públicos e privados, 
uma quantidade irrisória possui cadastro de licenciamento ambiental nos órgãos 
responsáveis, sendo todos liberados da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, 
não atendendo à Resolução CONAMA nº 335, de 03 de abril de 2003, que exige 
adequação dos cemitérios, a fim de minimizar os efeitos destes sobre a natureza e a 
população, porém foi observado que aqueles que possuem crematório apresentam 
algum tipo de monitoramento ambiental como controle de poluição e contaminação, 
previstos como condicionante para o licenciamento. 
 
Inovações após a pandemia do Covid-19 
 
Em situações mais extremas, contudo, como é o caso das pandemias, os espaços 
fúnebres mudaram suas práticas rotineiras em virtude da necessidade de medidas 
drásticas para conter o avanço das doenças (DEL PUERTO e BAPTISTA, 2020). O luto 
ganha outra dimensão, que ora está estritamente privada, em função da proibição das 
aglomerações, e ora está pública, devido ao compartilhamento de espaço físico para a 
deposição dos corpos. O investimento em tecnologia e biossegurança, em virtude da 
segurança sanitária, é uma realidade também nos sepultamentos e, atualmente, se 
mostra com maior ênfase. Em Recife, por exemplo, a tecnologia ajuda as famílias a se 
despedirem de seus parentes em velórios online, pois os sepultamentos com mais de 
dez pessoas estão proibidos (TARDIN, 2020). 
Para diminuir os riscos de contaminação durante os enterros de pessoas que faleceram 
com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, cemitérios do Grande Recife 
investem em biossegurança. Como ainda não se sabe o que o vírus pode causar após 
o enterro dos doentes, há preocupações quanto à contaminação do solo. Por isso, uma 
empresa pernambucana desenvolveu covas biosseguras, em que os corpos são 
sepultados em túmulos verticais feitos de bagaço de cana, fibra de coco e sobras de 
material de construção. As gavetas são feitas com garrafas PET e ficam a 30 
centímetros do chão. Após o enterro, os inventores garantem que o local fica lacrado. 
Mais de 30 sensores interligados enviam a informação de cada um dos túmulos para 
uma central de monitoramento. O primeiro cemitério público do Brasil a utilizar essa 
tecnologia é o de Santo Amaro, no Centro do Recife. No local, estão sendo construídos 
mais de mil túmulos nesse modelo (TARDIN, 2020). 
Com a atual e impactante transformação ritmada pela quarta Revolução Industrial, uma 
renovação completa na economia, política e sociedade já vinha ocorrendo. A pandemia 
com certeza catalisou isso e veremos um mundo diferente, com novos valores e 
consecutivamente, mercados deixarão de existir e outros surgirão. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Como a prática de sepultar os falecidos em cemitérios tradicionais é a mais utilizada na 
RMR, por razões de demanda socioeconômica e costumes religiosos, os riscos de 
poluição e contaminação dos recursos da natureza devem ser levados em 
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consideração. Os órgãos públicos responsáveis pela implantação e manutenção dos 
cemitérios, sendo esses estaduais ou municipais, devem por sua vez, ter a 
responsabilidade sobre a adequação desses espaços às nomas legais previstas na 
Resolução CONAMA nº 335/ 2003. Dos 40 cemitérios que foram contabilizados na 
RMR, uma quantidade irrisória possui cadastro de licenciamento ambiental nos órgãos 
responsáveis, sendo todos liberados da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, 
não atendendo à Resolução CONAMA nº 335, de 03 de abril de 2003, que exige 
adequação dos cemitérios, a fim de minimizar os efeitos destes sobre a natureza e a 
população, porém foi observado que aqueles que realizam atividade de cremação, 
possuem algum tipo de monitoramento ambiental como controle de poluição e 
contaminação, previstos como condicionante para o licenciamento. O estudo também 
demonstra a necessidade da urgência de uma melhor gestão e gerenciamento voltados 
aos impactos ambientais, considerando o momento histórico em que vivemos onde a 
quantidade de sepultamentos variam de acordo com a situação de controle da 
pandemia, os municípios devem estar preparados para todos os cenários que possam 
vir ocorrer. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
BAUM, C. A.; BECEGATO, V. A. A atividade cemiterial nos municípios brasileiros. 
Sustentabilidade em Debate - Brasília, v. 9, n.3, p. 160-170, dez/2018. 
 
CARNEIRO, V. S. “Impactos causados por necrochorume de cemitérios: meio ambiente 
e saúde pública”. Revista Águas Subterrâneas, vol. 1, n. especial, 2009. 
 
CEMITÉRIO METROPOLITANO. Como a cremação pode evitar proliferação do 
Covid-19. 2020. Disponível em: https://cemiteriometropolitano.com.br/como-a-
cremacao-pode-evitar-proliferacao-do-covid-19/. Acesso em: 27 abril. 2021. 
 
CONASS – Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 28.04.2021. Disponível em: 
https://www.conass.org.br/painelconasscovid19/ . Acesso em: 28 abril. 2021. 
 
DEL PUERTO, C. B.; BAPTISTA, M. L. C. Cenário turístico nas necrópoles frente à 
pandemia COVID-19, Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade,12 (3 – Especial 
Covid-19), 1-10, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.18226/21789061.v12i3a16. 
 
COSTA, G. S.; CASTRO, V. M. C. Patrimônio funerário do cemitério histórico de Santo 
Amaro, no Recife: estado de conservação dos primeiros túmulos. Fundamentos, 2015, 
vol. XII, pp. 50-73. 
 
HARIYONO, W. P. Vertical Cemetery. Procedia Engineering, v. 118, p. 201-214, 2015. 
 
HINO, T. M. O necrochorume e a gestão ambiental dos cemitérios. Rev. Especialize 
On-line IPOG - Goiânia - Edição nº 10 Vol. 01, 1-23, dez./2015. 
 



                                                       
 

274 
 

 

LITTLE, B. O custo ambiental de cremar os mortos 05.11.2020. Disponível em: 
https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/11/o-custo-ambiental-
de-cremar-os-mortos. Acesso em: 28 abril. 2021. 
 
MENEZES, L. Uma grande necrópole. 25.03.2021. Disponível em: 
https://www.metropoles.com/brasil/uma-grande-necropole-enterros-em-massa-
ameacam-lencois-freaticos . Acesso em: 26 abril. 2021. 
 
MPPE - Ministério Público de Pernambuco. Recomendação PGJ 25/2020. Disponível 
em: https://www.sigas.pe.gov.br/files/05052020085326-
recomendac.a.o.pgj.25.2020.compete.ncias.municipais.relacionadas.a.sepultamentos.
em.face.da.covid19.pdf Acesso em: 05 jun. 2021. 
 
MOTA JÚNIOR, J. A. P. Diagnóstico ambiental de cemitérios: estudo de caso São Luís 
do Maranhão. Dissertação de Mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental. João 
Pessoa, 2012. 115p. 
 
NASCIMENTO, F. L.; SENHORAS, E. M.; FALCÃO, M. T. “Necrópoles e os impactos 
ambientais: cemitério público municipal, Boa Vista-RR”. Revista Baru - Revista 
Brasileira de Assuntos Regionais e Urbanos, vol. 4, n. 2, fevereiro, 2019. 
 
NECKEL, A. et al. Dano ambiental e ameaça à saúde pública por cemitérios: uma 
proposta de cemitério ideal diante da crescente expansão urbana. Urbe. Revista 
Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), 2017 
maio/ago., 9(2), 216-230. 
 
ROCHA, M. S. S. CEMITÉRIOS E SUSTENTABILIDADE: A elaboração de um termo 
de referência-modelo para o licenciamento ambiental. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo). Belo Horizonte: UFMG, 2018. 92p. 
 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. Atividades 
Econômicas Passíveis de Licenciamento. Recife, [s.d]. Disponível em: 
https://www.licenciamentoambiental.recife.pe.gov.br. Acesso em: 10 maio. 2021. 
 
SOUZA, M. A. A. Posturas do Recife imperial. Tese. Doutorado em História. Recife: 
UFPE, 2002. 312p. 
 
TARDIN, R. Cemitérios investem em velórios online e túmulos biosseguros. 
23.04.2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/23/cemiterios-investem-em-
velorios-online-e-tumulos-biosseguros-para-sepultar-mortos-pela-covid-19-no-grande-
recife.ghtml. Acesso em: 27 abril. 2021. 
 
  



                                                       
 

275 
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RESUMO 

 
As atividades silviculturais são causadoras de impactos ambientais significativos. 
Alguns dos impactos ambientais das atividades relacionados à silvicultura são 
controversos, mas de forma genérica podem estar relacionados a qualidade ambiental 
do meio físico, biológico e socioeconômico. Este trabalho tem como objetivo destacar a 
aplicabilidade de princípios da ecologia da paisagem (uso de métricas) na identificação 
e mensuração de indicadores que podem se relacionar a previsão e identificação de 
impactos ambientais cumulativos nos territórios da silvicultura em ambientes de 
Cerrado, com vistas ao ordenamento da atividade florestal no contexto de bacia 
hidrográfica. Os procedimentos metodológicos adotados para o presente trabalho 
foram: 1) delimitação da área de pesquisa (bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio, 
inserida entre as coordenadas 44º 12’ a 44º 32’ W e 18º 42’ a 19º 00’ S; 2) aquisição e 
processamento de imagens orbitais do satélite CBERS 04A; 3) mapeamento do uso do 
solo e 4) utilização de métricas da paisagem. As classes de uso foram mapeadas nas 
categorias: formação florestal, formação savânica, agricultura, solo exposto, silvicultura 
e uso urbano. Dentre as métricas analisadas, a classe de formação florestal é a que 
ocupa a maior área territorial (13360,6 ha), o que corresponde a cerca de 19,5% da área 
da bacia. Em seguida as atividades da silvicultura e formação savânica aparecem com 
10184,3 ha e 5400 ha, respectivamente (o equivalente a 14,9% e 7,9% da área total). A 
utilização de métricas da ecologia de paisagens, em bacia hidrográfica, permitem a 
avaliação da dimensão e da organização espacial dessa atividade. As métricas 
utilizadas possibilitaram a caracterização e análise de padrões espaciais de diferentes 
usos do solo, servindo de indicadores para compreender a possível correlação entre a 
organização da paisagem com a ocorrência de impactos ambientais cumulativos sobre 
os ambientes de Cerrado, podendo contribuir para o ordenamento florestal. 
PALAVRAS-CHAVE: Impactos cumulativos; ecologia de paisagens; silvicultura 
 

 
ABSTRACT 

 
Forestry causes significant environmental impacts. Some of these impacts   
arecontroversial and are generally associated with the physical, biological   
andsocioeconomic quality of the environment. This research aims to highlight   
theapplicability of landscape ecology principles (landscape metrics) to the 
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identificationand measurement of indexes which can relate to the prediction and 
recognition ofenvironmental cumulative impacts of silviculture on Cerrado environments 
so as tomanage forest activity within watersheds. In this sense, we adopted the 
followingmethodological procedures: 1) delimitation of the research area (the Ribeirão 
Santo Antônio watershed located at 44º 12’ to 44º 32’ W and 18º 42’ to 19º 00’ S; 2) 
acquisition and processing of the satellite CBERS 04A orbital images; 3) land 
usemapping and 4) use of landscape metrics. In addition, we mapped the classes into 
thecategories: forest cover, savanna, agriculture, exposed soil, silviculture�and urban 
use. Among the analyzed metrics, the forest cover class occupies the largest territorial 
area (13360,6 ha), corresponding to nearly 19,5% of the watershed area, followed 
bysilviculture and savanna with 10184,3 ha and 5400 ha, respectively (equivalent to 
14,9% and 7,9% of the total area). The use of landscape ecology metrics inwatersheds 
allows the assessment of the dimension and the spatial pattern offorestry. The metrics 
we used enabled the characterization and analysis of the spatialpatterns of different land 
uses, serving as indicators to understand the possiblecorrelation between the landscape 
pattern and the occurrence of cumulativeenvironmental impacts on Cerrado, which may 
contribute to forest management. 
KEYWORDS: Cumulative impacts; Landscape ecology; Silviculture 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO  
 
A paisagem é o resultado da combinação dinâmica e instável dos elementos físicos, 
biológicos e antrópicos que reagem dialeticamente uns sobre os outros em uma 
determinada porção do espaço geográfico, constituindo um conjunto único e 
indissociável e em perpétua evolução. Assim, os elementos que constituem a paisagem 
comungam de uma dinâmica comum que não corresponde obrigatoriamente à evolução 
individual de cada um dos elementos tomados separadamente (BERTRAND, 2004). 
A ecologia de paisagens é uma área de conhecimento emergente nas ciências; é 
caracterizada principalmente por duas vertentes: uma de lastro geográfico, que enfoca 
o estudo da influência do ser humano sobre a paisagem, possibilitando a gestão do 
território; e outra ecológica, que remete à importância do contexto espacial sobre os 
processos ecossistêmicos, bem como a importância destas relações para a 
conservação da biodiversidade. As abordagens de ecologia das paisagens podem ser 
subsidiadas pelo estabelecimento de diversas métricas de quantificação da estrutura da 
paisagem, possibilitando a busca pelo entendimento do funcionamento de 
ecossistemas, suas heterogeneidades na escala da paisagem e influência da 
perturbação dos processos antrópicos associados, sendo adequada para propor 
soluções aos problemas ambientais da atualidade (METZGER, 2001). 
As atividades silviculturais são causadoras de impactos ambientais significativos. No 
arcabouço legal brasileiro, a principal regulamentação que versa sobre avaliação de 
impactos ambientais (Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente de nº 
001/1986) estabelece que a exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas 
acima de 100 ha ou menores (quando atingir áreas significativas em termos percentuais 
ou de importância do ponto de vista ambiental) é atividade que requer a realização de 
Estudo de Impacto Ambiental (CONAMA, 1986). Em uma deliberação normativa mais 
recente do estado de Minas Gerais, que regulamenta o licenciamento ambiental de 
atividades efetiva ou potencialmente causadoras de impactos ambientais, a silvicultura 
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também é listada, sendo definidos critérios para seu enquadramento em classes, de 
acordo com porte e potencial poluidor, visando a definição da modalidade de 
licenciamento ambiental resultante da atividade em questão (COPAM, 2017). 
As atividades de silvicultura têm efeitos adversos sobre o ar, solo, água, flora, fauna 
aquática e terrestre. As condições e variação da paisagem, no tempo e no espaço, 
implica na ocorrência de impactos ambientais cumulativos (BOYLE et al., 1997).  
Alguns dos impactos ambientais das atividades relacionados à silvicultura são 
controversos. Mas de forma genérica (sem considerar as especificidades do 
empreendimento, suas áreas de influência e medidas mitigadoras), a atividade pode se 
relacionar a impactos como: alteração da composição da fauna e flora e aparecimento 
de vetores, fragmentação de habitats e isolamento de populações, empobrecimento 
genético, amensalismo, efeitos de borda (meio biótico); pressão sobre os recursos e 
balanço hídrico, intensificação de processos erosivos e compactação do solo, 
assoreamento e eutrofização de cursos d’água, comprometimento de cavidades 
naturais, alteração do microclima (meio físico).  
Na esfera socioeconômica os impactos de monoculturas de florestas plantadas podem 
se relacionar à modificação da estrutura fundiária e em contradições socioespaciais 
entre os diversos agentes sociais de produção do espaço geográfico. Por outro lado, 
contribuem positivamente para a dinâmica econômica no cenário nacional, contribuindo 
para a geração de emprego e renda, aumento da arrecadação fiscal, além de diminuir 
a pressão sobre florestas nativas, possibilitando a substituição do uso de madeira nativa 
ou até mesmo de combustíveis fósseis em atividades que demandam o uso de fontes 
energéticas, como a produção de ligas metálicas.  
A silvicultura desempenha um papel estratégico na economia de Minas Gerais, que 
permanece na liderança nacional em relação à área de plantio desde a sua introdução 
no estado, nos anos de 1940, angariado pelo setor siderúrgico. Atualmente a atividade 
no estado impulsiona, além da siderurgia, setores como: indústrias de papel e celulose, 
de móveis, de pisos laminados, de madeira serrada, de madeira tratada e outros ramos 
que utilizam a madeira em seu processo industrial, como o alimentício, o de cimento e 
o de cerâmica (TEIXEIRA e RODRIGUES, 2020).  
Neste sentido, este trabalho tem como objetivo destacar a aplicabilidade de princípios 
da ecologia da paisagem (uso de métricas) na identificação e mensuração de 
indicadores que podem se relacionar à previsão e identificação de impactos ambientais 
cumulativos nos territórios da silvicultura em ambientes de Cerrado, com vistas ao 
ordenamento da atividade florestal no contexto de bacia hidrográfica. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Delimitação da área do trabalho 

 
A bacia do Ribeirão Santo Antônio está inserida entre as coordenadas 44º 12’ a 44º 32’ 
W e 18º 42’ a 19º 00’ S, em território dos municípios de Curvelo e Inimutaba. A área 
integra o médio baixo curso da bacia hidrográfica do Rio das Velhas (SF 5) na região 
central do estado de Minas Gerais. A bacia possui uma área de ~ 684 km² e comporta 
diferentes paisagens em meio a fitofisionomias do Cerrado. 
A delimitação da bacia foi realizada por meio de algoritmo “r.watershed” do pacote de 
análise de bacias hidrográficas do GRASS GIS, integrado ao software QGIS, com 
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imagem Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) com ajuste baseado na carta 
topográfica da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG) (folha SE-23-Z-A-V). 
 
Aquisição de imagens orbitais 
 
Utilizou-se para a classificação do uso do solo imagens do Satélite Sino-Brasileiro de 
Recursos Terrestres. O CBERS 04A (sexto satélite do projeto CBERS) entrou em órbita 
em dezembro de 2019, desde então permite a coleta de dados e monitoramento do 
planeta através de um conjunto de sistemas sensores. Um dos seus principais produtos 
é obtido pela câmera multiespectral e pancromática de ampla varredura (WPM), que 
entrega imagens com resolução espacial de 8 m, podendo alcançar 2 m de resolução 
especial após processo de fusão (pansharpening) da composição de bandas 
multiespectrais (B1: 0,45 - 0,52 µm; B2: 0,52 - 0,59 µm; B3: 0,63 - 0,69 µm e B4: 0,77 - 
0,89 µm) com a banda pancromática (0,45 - 0,90 µm).  
A resolução temporal do satélite é de 31 dias, a resolução radiométrica é de 10 bits e a 
largura da faixa imageada é de 92 km (INPE, 2019). Para o presente trabalho adotou-
se a composição colorida de cor verdadeira (bandas 3, 2 e 1) de uma imagem obtida 
em 13/04/2021 (transição da estação chuvosa para seca). 
 
Classificação do uso do solo 

 
A imagem do satélite CBERS4A foi segmentada a partir do algoritmo “segmentation” 
presente no complemento Orfeo ToolBox (OTB) do software QGIS. A vetorização das 
classes foi realizada na escala de 1:10.000, a partir de chave de interpretação 
construída de características identificadas na imagem orbital (Quadro 1). 

 
Quadro 1: Chave de interpretação para classificação da imagem orbital (continua) 
Descrição Exemplo 
(1) Fitofisionomia florestal: É caracterizada por alta densidade de 
vegetação. Majoritariamente está associada aos cursos d’água, 
constituindo Matas Ciliares e Matas de Galeria. Ocorre também nos 
terrenos bem drenados (caracterizado por Mata Seca e Cerradão). 

 
(2) Fitofisionomia savânica: São os grupamentos esparsos de árvores 
e arbustos sem formação de dossel contínuo sobre estrato de 
gramíneas mais ou menos densas. É representada por Veredas (nas 
cabeceiras dos cursos d’água) e por formações “sensu stricto”. 

  
(3) Culturas agrícolas: São as áreas ocupadas pela agricultura 
temporária. É caracterizado por ter sua ocorrência associada a rede de 
drenagem, em decorrência da necessidade de irrigação, e possuir 
textura lisa e formas geométricas e/ou contornos bem delineados.  

 
(4) Solo exposto/área degradada: São as áreas que não possuem 
cobertura vegetal presente. Estão distribuídas de forma esparsa na 
bacia, com diferentes dimensões e formas. Há evidências da 
ocorrência de processos de erosão acelerada do solo. 
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Quadro 1: Chave de interpretação para classificação da imagem orbital (continuação) 
Descrição Exemplo 
(5) Silvicultura: Se refere às plantações florestais. É caracterizado por 
apresentar textura rugosa, alta densidade e homogeneidade da 
vegetação e feições geométricas regulares bem distinguíveis do 
entorno e estabelecidas em áreas extensas. 

 
(6) Área urbana: inclui a mancha urbana das cidades mineiras de 
Curvelo, Inimutaba, além de distritos e condomínios rurais urbanizados 
destes municípios. É caracterizado por feições geométricas bem 
delineadas e em pontos concentradas.  

 
Fonte: Interpretação de imagem do Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres 
 
Métricas da paisagem 

 
Foram determinadas algumas métricas visando a compreensão prévia da organização 
da paisagem da bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio: área da classe (CA), 
percentagem de cada classe (LAND %), número absoluto de fragmentos (NP), índices 
de maiores fragmentos (LPI %), área média de fragmentos (MPS) e distância média do 
vizinho mais próximo (ENN_MN). As métricas foram calculadas no software de 
computador FRAGSTATS v. 4.2.1.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os impactos cumulativos são aqueles que tem seu efeito ampliado no tempo ou no 
espaço, como resultado da adição ou combinação decorrentes das atividades humanas, 
referindo-se às ações de múltiplas partes que podem resultar em degradação ambiental 
significativa se concentradas espacialmente (SÁNCHEZ, 2020). 
O mapa de classificação de uso do solo é apresentado a seguir (Figura 1). As classes 
de uso estão divididas em categorias de usos preponderantes na bacia, a saber: 
formação florestal, formação savânica, agricultura, solo exposto, silvicultura, uso 
urbano. Para os objetivos do presente trabalho, demais usos do solo (formações 
campestres, pastagens, mineração, água e usos menores) não foram avaliados.  
A utilização de métricas da ecologia de paisagens, em bacia hidrográfica, evidenciam 
os padrões e formas presentes na área e também a organização espacial das atividades 
de silvicultura em meio aos mosaicos de fitofisionomias de Cerrado e outros usos, 
contribuindo com subsídios para entender as possíveis correlações existentes entre a 
presença da atividade florestal, com a organização da paisagem e a ocorrência de 
impactos ambientais cumulativos.  
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Figura 1: Mapa de uso do solo da bacia hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio 

 
Fonte: Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS 04A) 
 
Desse modo, as métricas da ecologia de paisagens que foram determinadas para a área 
de estudo estão organizadas a seguir (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Métricas da paisagem do Ribeirão Santo Antônio 

N Classes CA  
(ha) 

PLAND 
(%) 

NP LPI  
(%) 

MPS 
(ha) 

ENN_MN 
(m) 

1 F. florestal 13360,6 19,5 622 0,97 21,5 58,7 
2 F. savânica 5400,0 7,9 639 0,44 8,5 144,0 
3 Agricultura 2546,0 3,7 124 0,93 20,5 310.9 
4 Solo exposto 2446,1 3,6 723 0,10 3,4 147,2 
5 Silvicultura 10184,3 14,9 159 2,82 64,1 224,2 
6 Uso urbano 1904,5 2,8 46 1,83 41,4 70,9 
7 Outros usos 32521,0 47,6 - - - - 

CA: área da classe; PLAND (%): Percentagem de fragmentos de mesma classe; NP: Número de 
fragmentos; LPI (%) Índice de maior fragmento; MPS: tamanho médio dos fragmentos; ENN_M: Distância 
média do vizinho mais próximo. 
 
Dentre as métricas analisadas, a classe de formação florestal é a que ocupa a maior 
área territorial (13369,6 ha), o que corresponde a 19,5 % da área da bacia. Em seguida 
as atividades da silvicultura e formação savânica aparecem com 10184 ha e 5400 ha, 
respectivamente (o equivalente a 14,9% e 7,9% da área da bacia). 
Apesar dos remanescentes de Cerrado analisados (formação florestal e savânica) 
ocuparem juntos cerca de 27% da área do recorte geográfico adotado, os números de 
fragmentos (NP) revelam que essas fitofisionomias estão submetidas a intensa 
fragmentação. Ambas possuem mais de 600 fragmentos espalhados pela bacia. É 
importante salientar que grande parte dos fragmentos florestais são protegidos por 
dispositivos presentes no Código Florestal (Lei 12651/12), como as APP’s. 
O dado de índice de maior fragmento mostra que é a categoria de silvicultura é a que 
possui o maior fragmento dentre os analisados. O fragmento central dessa classe ocupa 
sozinho 2,82% de toda a bacia. Esse número é superior ao LPI (%) dos remanescentes 
florestais e savânicos, que têm o fragmento de maior representatividade ocupando 0,97 
e 0,44 ha, respectivamente. 
Com relação ao tamanho médio dos fragmentos (MPS) o destaque é da classe de 
silvicultura, que possuem 64,1 ha de tamanho médio. Maiores valores de MPS dessa 
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classe estão relacionados ao menor número de fragmentos (NP), o que resulta em uma 
maior área destes na paisagem. 
A distância média do vizinho mais próximo (ENN_MN) para a classe de silvicultura é de 
224,2 metros (inferior apenas a ENN_MN da classe de agricultura, que é de 310,9 
metros). Para as fitofisionomias Florestais o resultado é de 58,7 metros; esse dado 
permite inferir uma maior proximidade entre os fragmentos florestais (positivo para 
estabelecimento de corredores ecológicos) que, no entanto, são pequenos e dispersos. 
O ENN_MN de formação Savânicas é de 144 m, demonstrando um maior grau de 
isolamento dessa fitofisionomia em virtude de sua área já extenuada. 
Os princípios de ecologia de paisagens, tratados nesse trabalho a partir da utilização de 
métricas, têm potencial para subsidiar o ordenamento florestal das atividades 
silviculturais em ambientes de Cerrado a partir da compreensão de padrões espaciais 
da paisagem e com ênfase na minimização de impactos cumulativos das áreas de 
influência de empreendimentos. 
 
 
CONCLUSÃO  
 
A silvicultura possuiu representatividade dentre as classes analisadas (CA e PLAND), 
além de maior tamanho médio de fragmentos (MPS) e número de manchas (NP) 
reduzidas. Já as fitofisionomias de Cerrado possuem grande número de fragmentos (> 
600), com tamanhos reduzidos, amplamente distribuídos na bacia e com baixo grau de 
isolamento (ENN_MN).  
As métricas utilizadas possibilitaram a caracterização e análise de padrões espaciais de 
diferentes usos do solo, servindo de indicadores para compreender a possível 
correlação existente entre a organização da paisagem com a ocorrência de impactos 
ambientais cumulativos sobre os ambientes de Cerrado em bacia hidrográfica 
(sobretudo aqueles relacionados à conservação da biodiversidade, conservação do solo 
e proteção dos recursos hídricos), podendo contribuir para o ordenamento florestal. 
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RESUMO 
 
A intensificação e diversificação dos processos de desenvolvimento têm aumentado o 
nível de pressão sobre os territórios e ecossistemas associados, e consequentemente 
o potencial para ocorrência de efeitos cumulativos. Desse modo, entende-se necessário 
procurar alternativas para oferecer aos planejadores e à sociedade informações 
antecipadas que permitam compreender a relação entre as ações de desenvolvimento 
e os impactos que incidem de modo cumulativo sobre o território, para que possam ser 
integrados ao processo decisório em nível estratégico. A Bacia do Alto Paraguai (BAP), 
se enquadra neste contexto por abarcar ecossistemas de alta sensibilidade e valor 
ecológico, e apresentar uma dinâmica de desenvolvimento que vem se intensificando 
nas últimas décadas e que tem afetado diretamente a dinâmica ecológica do Pantanal 
com prejuízos para a provisão de relevantes serviços ecossistêmicos. O presente 
trabalho é voltado para a identificação de efeitos cumulativos que incidem sobre a BAP, 
valendo-se da aplicação da técnica de rede causais de impacto e procedimentos 
orientados para a identificação e caracterização de efeitos ambientais cumulativos 
associados à implantação de ações estratégicas de desenvolvimento. A abordagem 
metodológica adotada foi complementada pela elaboração de uma rede causal de 
impacto para a identificação das principais fontes estratégicas de pressão sobre o 
ambiente, seus efeitos primários e consequências, acoplados aos fundamentos 
preconizados pela literatura para a avaliação de efeitos cumulativos, com identificação 
dos principais componentes ambientais valorados e potenciais consequências 
derivadas. Como resultado, foi verificado que os principais efeitos cumulativos 
estratégicos que ocorrem sobre a disponibilidade de recursos hídricos e biodiversidade 
derivam do desenvolvimento de quatro principais setores: mineração, agropecuária, 
navegação e geração de energia, possibilitando observar que tais efeitos cumulativos 
afetam diretamente a dinâmica da bacia e seus serviços ecológicos. Entende-se, 
portanto, que a prática da Avaliação de Impacto Ambiental deva ser sistematicamente 
ampliada para o nível estratégico, tendo em vista o potencial de degradação associado 
ao quadro de efeitos cumulativos verificado no presente trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE: Bacia do Alto Paraguai; efeitos cumulativos; redes causais. 
 
 

ABSTRACT 
 

The intensification and diversification of development processes has increased the level 
of pressure on the territories and associated ecosystems, and consequently the potential 
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for cumulative effects. Thus, it is considered necessary to seek alternatives to offer 
planners and society advance information that allows for an understanding of the 
relationship between development actions and the impacts that cumulatively affect the 
territory, so that they can be integrated into the decision-making process at the strategic 
level. The Upper Paraguay river basin (UPB) fits into this context, since it encompasses 
ecosystems of high sensitivity and ecological value, and presents a development 
dynamic that has intensified in recent decades and has directly affected the ecological 
dynamics of the Pantanal, damaging the provision of relevant ecosystem services. The 
present work is focused on the identification of cumulative effects on the UPB, making 
use of the causal impact network technique and procedures oriented toward the 
identification and characterization of cumulative environmental effects associated with 
the implementation of strategic development actions. The methodological approach 
adopted was complemented by the elaboration of a causal impact network for the 
identification of the main strategic sources of pressure on the environment, their primary 
effects and consequences, coupled with the fundamentals recommended in the literature 
for the assessment of cumulative effects, with the identification of the main valued 
environmental components and potential derived consequences. As a result, it was 
verified that the main strategic cumulative effects that occur on the availability of water 
resources and biodiversity derive from the development of four main sectors: mining, 
agriculture, cattle ranching, navigation, and power generation, making it possible to 
observe that such cumulative effects directly affect the dynamics of the basin and its 
ecological services. It is understood, therefore, that the practice of Environmental Impact 
Assessment should be systematically extended to the strategic level, in view of the 
potential degradation associated with the cumulative effects found in this work. 
KEYWORDS: Upper Paraguay Basin; cumulative effects; causal network. 
 

INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

Os efeitos cumulativos se originam por ações combinadas a partir de distúrbios 
antrópicos e naturais no espaço e no tempo, tendo o potencial de alterar 
significativamente as condições ambientais (NOBLE et al., 2011). Em bacias 
hidrográficas estes efeitos resultam de mudanças incrementais no escoamento 
superficial, habitat aquático, modificação do canal, sedimentação e alterações no 
funcionamento dos componentes ecológicos que derivam em impactos no rio e em sua 
paisagem (REID,1993; SEITZ et al., 2011; KRISTENSEN et al., 2013; NOBLE; BASNET, 
2015).  
Os sistemas fluviais são amplamente cumulativos por natureza, causados por ações 
individualmente menores mas coletivamente significativas que se acumulam ao longo 
do espaço e do tempo (SEITZ et al., 2011), e isso se justifica pelo fato das bacias 
hidrográficas estarem sujeitas às ações de múltiplos estressores como também a 
distúrbios naturais que trabalham como agentes debilitantes e modificadores dos 
sistemas fluviais, possibilitando enxergar as interações aditivas e sinérgicas 
(REID,1998; ARRIAGADA et al., 2019). 
Portanto, a necessidade de avaliar e gerenciar os efeitos cumulativos em bacias 
hidrográficas se torna relevante (SHEELARENE et al., 2013), principalmente por esta 
ferramenta ser vista como um elemento norteador que irá auxiliar a atrelar as diferentes 
escalas de avaliação ambiental, uma vez que se concentra em analisar como um 
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receptor é afetado pela totalidade de planos, projetos e atividades (THÉRIVEL; ROSS, 
2007).  
Dessa forma, entende-se que as avaliações dos efeitos cumulativos podem auxiliar na 
gestão dos conflitos pelo uso do território da Bacia do Alto Paraguai (BAP) e assegurar 
um nível adequado de proteção aos seus atributos ambientais. Portanto, este trabalho 
tem como objetivo a identificação de efeitos cumulativos que incidem sobre a bacia, 
valendo-se da aplicação da técnica de redes causais de impacto e procedimentos 
orientados para a identificação e caracterização de efeitos ambientais cumulativos 
associados à implantação de ações estratégicas de desenvolvimento. 
 

METODOLOGIA 

A ponderação sobre impactos ambientais significativos e sua integração ao 
desenvolvimento social e econômico, torna-se um dos desafios para o planejamento do 
território, principalmente no âmbito estratégico. Dessa forma, a escolha da BAP como 
área de estudo se justifica pela importância que esta bacia tem no contexto 
transfronteiriço (Brasil, Bolívia e Paraguai) e estratégico por abranger em suas 
dimensões o Pantanal, além das novas tendências no desenvolvimento econômico 
elencadas como as principais ameaças sobre a biodiversidade no Pantanal e seus 
arredores (ALHO; SABINO, 2011). 
A metodologia do trabalho consistiu da elaboração de uma rede causal de impacto 
desenvolvida para Avaliação e Gestão de Efeitos Cumulativos (AGEC) com intuito de 
sistematizar as principais ações estratégicas de desenvolvimento econômico que 
exercem pressão sobre o ambiente, seus efeitos primários e consequências. A 
elaboração da rede causal se deu a partir da identificação por meio de revisão de 
literatura dos impactos sobre o ambiente associados aos principais vetores de 
desenvolvimento que atuam sobre o território da BAP, assim como das características 
e condições relacionadas ao estado do ambiente que permitissem eleger os 
componentes ambientais a serem considerados nas etapas seguintes do trabalho, 
conforme preconizado por Canter, Chawla e Swor (2013).  
A construção da rede causal foi possível a partir da identificação das relações de causa-
efeito entre as ações e componentes ambientais, adotando-se a estrutura proposta por 
Perdicoúlis e Piper (2008): ações causadoras de perturbação nos componentes 
ambientais, processos afetados (efeitos) e impactos representados por mudanças nas 
condições do componente afetado.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do levantamento das características da BAP, pode-se notar que a bacia vem 
sofrendo novos e amplos distúrbios ambientais que a ameaçam. Desde 1970, vem-se 
registrando um considerável crescimento no desenvolvimento socioeconômico na BAP, 
especialmente nas áreas de Planalto, desencadeadas pelo intensivo uso e ocupação do 
solo, bem como por projetos de infraestrutura e desenvolvimento (ANA et al., 2004), 
como pode ser observado na Figura 1.  
Cabe destacar que nos últimos anos na BAP ocorreu um aumento tanto na produção 
agrícola, correspondendo a 99,1%, bem como a expansão da pecuária, abrangendo 
86% da região (SOS PANTANAL; WWF,2015), além disso, com as atuais mudanças 
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econômicas com conexão principalmente na economia nacional e com os mercados 
internacionais (WANTZEN et al., 2008), estimulam a criação de novos processos 
produtivos na BAP que vão além da expansão agropecuária, gerando impactos 
ambientais significativos na área, como caso da navegação, aproveitamentos 
hidrelétricos e mineração. 
 
Figura 1. Atividades que geram impactos na BAP. 

 
Fonte: INDE/ANA (2020); SIGEL (2020); Ministério de Infraestrutura (2020). 

 

Dessa forma, os elementos biodiversidade e disponibilidade de recursos hídricos são 
componentes ambientais relevantes e foram escolhidos para serem trabalhados neste 
processo como indicativo para avaliar os efeitos cumulativos. Assim, para o melhor 
entendimento da causalidade dos potenciais efeitos cumulativos sobre a área de estudo, 
elaborou-se um diagrama de causalidade, conforme a Figura 2. 
Como resultado, foi verificado que os principais efeitos cumulativos estratégicos que 
incidem sobre a disponibilidade de recursos hídricos e biodiversidade derivam do 
desenvolvimento das vertentes econômicas selecionadas, podendo-se notar que os 
principais impactos destacados estão concomitantemente relacionados a atividade 
agropecuária na região, afetando principalmente o Pantanal.  
Tais atividades são caracterizadas pela remoção da cobertura vegetal natural 
desencadeadas pelo desmatamento, queimadas e desordenamento do uso do solo, 
cujos aspectos relacionados aos fatores climáticos do regime hidrológico e a falta de 
medidas de conservação do solo acarretam o processo erosivo que influencia na 
aceleração do transporte de nutrientes e sedimentos em até 191% nos cursos d’água à 
jusante, o que pode levar a mudanças significativas na dinâmica das inundações e nos 
serviços ecossistêmicos (FERREIRA et al., 1994; BERGIER, 2013; GUERRA et al., 
2020), afetando o principal leque aluvial da região, o Taquari.  
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Figura 2. Rede causal de potenciais efeitos cumulativos da BAP. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Não obstante, impactos relacionados a qualidade e disponibilidade dos recursos 
hídricos também foram classificados como os principais efeitos cumulativos estratégicos 
da região, principalmente os que originam de alterações no pulso de inundação, 
mudança no comportamento de reprodução dos organismos aquáticos e interferência 
no regime de inundação e ciclagem de nutrientes, associados sobretudo à implantação 
de aproveitamentos hidrelétricos, como PCHs, UHEs e CGHs.  
As principais discussões em relação a estes aspectos estão diretamente relacionadas 
aos possíveis impactos socioeconômicos que tal atividade vem desenvolvendo e podem 
desencadear na bacia, onde as maiores preocupações estão direcionadas aos impactos 
ecológicos cumulativos de muitas barragens ao longo do mesmo curso d’água ou dentro 
da mesma bacia hidrográfica, como o caso das unidades hidrelétricas em operação e 
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planejadas para os afluentes do Pantanal (ZERLOTTI et al, 2011), como na região norte 
da bacia (rios Jauru, Cuiabá, Manso e Itiquira).  
Além disso, foram identificados como efeitos cumulativos alterações nos cursos d’água 
para assegurar navegabilidade, e contaminação das águas por metais pesados 
decorrentes das atividades de mineração. A expansão da atividade hidroviária na bacia 
reflete como um aspecto relevante ao aumento gradativo de impactos na bacia, 
principalmente em relação às demandas potenciais de mineração e do escoamento das 
safras de grãos (ANA, 2018) e o processo de mineração é responsável pela degradação 
ambiental principalmente na região da do Paraguai/Diamantino, causando alterações na 
qualidade da água, incluindo riscos de contaminação de mananciais utilizados para 
abastecimento humano, erosão e assoreamento dos cursos d’água, além de efeitos da 
poeira sobre a flora (ALHO,SABINO 2011; ANA, 2018). 
Neste sentido, os impactos levantados tanto nas áreas de planície quanto nas áreas de 
planalto possuem influência direta sobre os recursos hídricos e a biodiversidade, onde 
as transformações na hidrologia da bacia são aspectos importantes a serem observados 
(STEVAUX et al., 2020), e caso haja a alteração do regime hidrológico químico ou físico, 
afetam diretamente a produção, sucessão, função e valores dos sistemas ecológicos 
(ZHUANG et al., 2011; SILVA et al., 2015). Considerando que as populações silvestres 
no Pantanal desenvolvem seus processos de forma dinâmicas e seus deslocamentos 
são fortemente influenciados pelas oscilações climático-hidrológicas que ocorrem 
anualmente na região (HARRIS et al., 2006). 
Deste modo, a literatura tem reportado a expansão do desenvolvimento socioeconômico 
e seus impactos, no entanto, ainda se verifica grandes deficiências na compreensão das 
conexões intersetoriais e multissetoriais que afetam a conservação do Pantanal e a BAP 
(IORIS, 2013), destacando inclusive a necessidade de que os modelos de avaliação 
ambiental devam ser personalizados para esta região (ALHO; SABINO 2011), pois, 
embora exista o controle parcial dos impactos ambientais através do licenciamento 
ambiental, nem sempre a avaliação sobre os usos dos recursos hídricos ocorra 
eficientemente (MMA,2006). 
 

CONCLUSÃO 

Os efeitos cumulativos da BAP incidem diretamente sob os elementos de disponibilidade 
de recursos hídricos e biodiversidade, ficando evidente que as novas tendências de 
desenvolvimento socioeconômico na região são ameaças constantes em relação à 
conservação da bacia, caracterizados principalmente pelos conflitos entre planos e 
programas setoriais e de uso e ocupação do solo e de políticas de conservação.  
A BAP, e principalmente o Pantanal abarcam ecossistemas de alta sensibilidade e valor 
ecológico, possuindo grande significância para a conservação ambiental. Portanto, 
compreende-se a relevância da incorporação de uma avaliação sistemática dos efeitos 
cumulativos e sinérgicos nesta região, de modo a orientar o processo de tomada de 
decisão relativo aos seus usos múltiplos de forma que seja capaz de integrar o 
desenvolvimento de estratégias regionais de sustentabilidade. 
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RESUMO 

 
Diversas publicações científicas destacam a importância da qualidade dos Estudos de 
Impactos Ambientais – EIA no processo de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Os 
Impactos Ambientais Cumulativos- IAC e Impactos Ambientais Sinérgicos- IAS são 
abordados na Resolução CONAMA 01/86 para classificar os impactos previstos no EIA. 
Em 2004, o Ministério Público Federal – MPF publicou algumas deficiências que 
implicam na qualidade dos EIAs, incluindo a ausência de IAC e IAS. Objetivou-se 
identificar se ainda ocorrem deficiências em EIA’s por ausência de IAC e IAS, e verificar 
a distribuição desses parâmetros nos compartimentos ambientais comparando-os com 
a quantidade total de impactos, nos EIAs com IAC e IAS. Avaliou-se 9 estudos 
hidrelétricos paraense, posteriores a 2004, sendo 2 disponíveis no website da Secretaria 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA (ambos de 2016) e 7 disponíveis 
eletronicamente no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA (um de 2007, dois de 2009, dois de 2010, um de 2014 e um de 
2016). Classificou-se EIAs que apresentavam ou não IAC e IAS. Nos EIAs com os 
parâmetros, apurou-se a quantidade de impactos, e em seguida o quantitativo de IAC e 
IAS por compartimento ambiental: Meio Físico - MF, Meio Biótico- MB e Meio 
Socioeconômico- MS. Os resultados indicam 3 EIAs/IBAMA (um de 2009, um de 2010 
e um de 2016) com ausência total de IAS e IAC. Nos demais estudos, verificaram-se 
dois EIAs/SEMAS com a mesma quantidade de impactos, mas IAS e IAC diferenciados: 
O primeiro estudo (MF 12 impactos sendo 8 IAS e 7 IAC, MB 4 impactos sendo 4 IAS e 
4 IAC, e MS 12 impactos sendo 6 IAS e 5 IAC) e o Segundo estudo (MF 12 impactos 
sendo 7 IAS e 6 IAC, MB 4 impactos sendo 4 IAS e 4 IAC, e MS 12 impactos sendo 8 
IAS e 7 IAC). Nos 4 EIAs/IBAMA, apresentou-se IAS e IAC também diversificados: em 
2007 (MF 14 impactos sendo zero IAS e 1 IAC, MB 21 impactos sendo 3 IAS e 11 IAC, 
e MS 22 impactos sendo 3 IAS e 8 IAC), 2009 (MF 4 impactos sendo 4 IAS e 3 IAC, MB 
3 impactos sendo 3 IAS e 2 IAC, e MS 9 impactos sendo 8 IAS e 7 IAC), ano 2010 (MF 
14 impactos sendo zero IAS e 1 IAC, MB 20 impactos sendo 4 IAS e 10 IAC, e MS 20 
impactos sendo 4 IAS e 10 IAC) e ano 2014 (MF 38 impactos sendo 15 IAS e 8 IAC, MB 
30 impactos sendo 24 IAS e 17 IAC, e MS 76 impactos sendo 39 IAS e 44 IAC). Diante 
do exposto, verificou-se EIAs com ausência total de IAS e IAC, sugerindo a 
subestimação dos impactos para esses parâmetros e, sendo hidrelétrica, torna-se 
preocupante por ser uma atividade associada a impactos significativos. Compreendeu-
se que a quantidade de impactos não influencia na quantidade dos parâmetros, pois 
nem sempre o impacto será classificado como IAS e/ou IAC, refletindo na quantidade 
de parâmetros reduzida em relação ao total de impacto, assim como um único impacto 
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pode ser IAS e IAC, favorecendo a expressividade desses frente à somatória dos 
impactos. O EIA/IBAMA 2014 demostrou-se mais robusto para IAS e IAC.  
PALAVRAS-CHAVE: Cumulatividade; Estudo de Impactos Ambientais; Sinergia. 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Several scientific publications highlight the importance of the quality of Environmental 
Impact Studies - EIS in the Process of Environmental Impact Assessment - EIA. The 
Cumulative Environmental Impacts - IAC and Synergistic Environmental Impacts - IES 
are addressed in CONAMA Resolution 01/86 to classify the impacts predicted in the EIA. 
In 2004, the Federal Public Prosecutor's Office – MPF published some deficiencies that 
imply the quality of The EIAs, including the absence of IAC and IES. The objective was 
to identify whether deficiencies in EIA's are still occurring due to absence of IAC and IES, 
and to verify the distribution of these parameters in environmental compartments by 
comparing them with the total amount of impacts in The EIAs with IAC and IES. Nine 
hydroelectric studies from Pará were evaluated after 2004, 2 of which were available on 
the website of the Secretariat of Environment and Sustainability - SEMAS/PA (both from 
2016) and 7 available electronically at the Brazilian Institute of Environment and 
Renewable Natural Resources - IBAMA (one from 2007, two from 2009, two from 2010, 
one from 2014 and one from 2016). EIAs were classified as those with or without IAC 
and IES. In the EIAs with the parameters, the number of impacts was found, and then 
the quantity of IAC and IES per environmental compartment: Physical Environment - MF, 
Biotic Medium- MB and Socioeconomic Medium- MS. The results indicate 3 EIAs/IBAMA 
(one from 2009, one from 2010 and one from 2016) with total absence of IES and IAC. 
In the other studies, there were two EIAs/SEMAS with the same amount of impacts, but 
IES and IAC differentiated: The first study (MF 12 impacts being 8 IES and 7 IAC, MB 4 
impacts being 4 IES and 4 IAC, and MS 12 impacts being 6 IES and 5 IAC) and the 
second study (MF 12 impacts being 7 IES and 6 IAC, MB 4 impacts being 4 IES and 4 
IAC, and MS 12 impacts being 8 IES and 7 IAC). In the 4 EIAs/IBAMA, there were also 
diversified IES and IAC: in 2007 (MF 14 impacts being zero IES and 1 IAC, MB 21 
impacts being 3 IES and 11 IAC, and MS 22 impacts being 3 IES and 8 IAC), 2009 (MF 
4 impacts being 4 IES and 3 IAC, MB 3 impacts being 3 IES and 2 IAC, and MS 9 impacts 
being 8 IES and 7 IAC), year 2010 (MF 14 impacts being zero IES and 1 IAC, MB 20 
impacts being 4 IES and 10 IAC, and MS 20 impacts being 4 IES and 10 IAC) and year 
2014 (MF 38 impacts being 15 IES and 8 IAC , MB 30 impacts being 24 IES and 17 IAC, 
and MS 76 impacts being 39 IES and 44 IAC). In view of the above, there were EIAs with 
total absence of IES and IAC, suggesting the underestimation of impacts for these 
parameters and, being hydroelectric, it becomes worrisome because it is an activity 
associated with significant impacts. It was understood that the amount of impacts does 
not influence the amount of parameters, because the impact will not always be classified 
as IES and/or IAC, reflecting the amount of parameters reduced in relation to the total 
impact, as well as a single impact can be IES and IAC, favoring the expressiveness of 
these in view of the sum of impacts. The EIA/IBAMA 2014 proved to be more robust for 
IES and IAC. 
KEYWORDS: Cumulation; Environmental Impacts Study; Synergy. 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A qualidade das informações contidas nos Estudos de Impacto Ambiental – EIA vem 
sendo considerada importante para o processo de Avaliação de Impacto Ambiental – 
AIA. (LEE; COLLEY, 1992; GLASSON et al, 2005; VERONEZ; MONTAÑO, 2017). 
Dentre as informações relevantes, têm-se a classificação dos impactos cujos 
parâmetros são abordados na Resolução CONAMA 01/86, conforme os Impactos 
Ambientais Cumulativos- IAC e Impactos Ambientais Sinérgicos- IAS. 
Os impactos acumulativos seriam aqueles associados à característica de sobrepor-se a 
outra alteração, no tempo e/ou espaço, que pode ou não estar vinculado ao 
empreendimento, mas impacta no mesmo fator ambiental. (IBAMA, 2012). 
Os impactos considerados sinérgicos correspondem àquelas alterações capazes de 
intensificar, interagir, integrar com outros impactos, podendo ou não ser provenientes 
do mesmo empreendimento. (IBAMA, 2012). 
Em 2004, o Ministério Público Federal – MPF publicou algumas deficiências que 
implicam na qualidade dos EIAs, as quais incluem a ausência de impactos cumulativos 
e sinérgicos. 
Considerando o contexto de usos múltiplos das bacias hidrográficas, algumas pesquisas 
vêm ressaltando que os impactos ambientais negativos desencadeados, provocam 
diversas alterações com efeitos cumulativos e sinérgicos (TUCCI; MENDES, 2006; 
GALLARDO et al, 2017), os quais resultarão em efeitos negativos para o meio físico, 
biótico e antrópico. (CLAUBERG et al, 2020). 
A região Amazônica é composta de uma considerável biodiversidade, remanescentes 
de populações tradicionais e possui manancial hídrico com potencial energético. 
(GALLARDO et al, 2017). 
Apesar de haver várias Usinas Hidrelétricas – UHE presente na Amazônia, a região 
ainda consiste em um território de interesse para expansão do setor elétrico, fato este 
evidenciado no Plano Nacional de Energia 2030. (BRASIL, 2020). 
Entretanto, os impactos socioambientais associados a essa atividade são considerados 
bastante severos por incluir toda a bacia hidrográfica do barramento. (FEARNSIDE, 
2016). 
Desta forma, verifica-se que os EIAs de UHE devem considerar o IAC e IAS como forma 
de favorecer a apresentação de medidas mitigadoras para tratar impactos ambientais 
significativos na Amazônia, assim como em outro território fortemente alterado. 
O presente trabalho objetivou identificar se ainda ocorrem deficiências em EIA’s de UHE 
por ausência de IAC e IAS, e verificar a distribuição desses parâmetros nos 
compartimentos ambientais comparando-os com a quantidade total de impactos, nos 
estudos com IAC e IAS. 
 
METODOLOGIA 
 
A presente pesquisa contou com análise documental (FIGUEIREDO, 2007) de Estudos 
de Impactos Ambientais disponíveis no website da Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMAS/PA e no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, entendendo que o processo de licenciamento 
ambiental ocorreu nas respectivas esferas governamentais. Foram selecionados e 
avaliados 9 EIAs associados a Usina Hidrelétrica em território paraense, cujos períodos 
dos documentos datavam anos posteriores a 2004, em função da publicação do MPF.  
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A amostra foi composta por 2 EIAs do arquivo da SEMAS/PA (ambos de 2016) e 7 EIAs 
do IBAMA (sendo um de 2007, dois de 2009, dois de 2010, um de 2014 e um de 2016).  
As amostras foram classificadas a partir da presença ou não de dois parâmetros, 
definidos pela Resolução do CONAMA 01/86, utilizados para classificar os impactos 
previstos no EIA: o Impacto Ambiental Cumulativo – IAC e Impacto Ambiental Sinérgico 
- IAS. 
Selecionou-se os estudos que apresentavam os referidos parâmetros, e em seguida, 
apurou-se a quantidade de impactos ambientais previstos, assim como o quantitativo de 
IAC e IAS por compartimento ambiental: Meio Físico - MF, Meio Biótico- MB e Meio 
Socioeconômico- MS.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Dentre a amostra analisada, verificou-se que 3 EIAs disponíveis no website do IBAMA 
encontravam-se com ausência total de IAS e IAC, sem quaisquer referências a esses 
parâmetros. Tais documentos foram apresentados em 2009 (total de 63 impactos 
previstos), 2010 (total de 179 impactos previstos) e em 2016 (total de 94 impactos 
previstos), indicando que apesar de corresponder a uma pequena parcela da amostra, 
vários impactos foram previstos e esses EIAs apresentaram dificuldade de classificar os 
impactos segundo da Resolução do CONAMA 01/86, indicando assim, as mesmas 
deficiências apontadas pelo Ministério Público Federal em 2004. 
Dentre os 6 estudos que apresentaram os parâmetros, verificou-se que os EIAs “A”, “B”, 
“C” e “D” buscou licenciamento pelo IBAMA e os EIAs “E” e “F” pela SEMAS (Tabela 1).  
A quantidade de impactos previstos apresentou-se diferenciada entre os EIAs 
protocolados no IBAMA, indicando semelhança apenas nos EIAs “E” e “F” apresentado 
à SEMAS/PA. Dentre esses estudos da SEMAS/PA, observou-se que foram elaborados 
pela mesma consultoria, protocolados no mesmo ano, para atender o mesmo 
empreendimento, contudo interceptando trechos diferentes. Nessa situação específica, 
sugere-se que a experiência da consultoria no processo de predição de impactos 
ambientais foi um fator relevante para amparar o entendimento da similaridade. Além 
disso, notou-se que os EIAs “B” e “D” correspondem as extremidades da amostra, pois 
apresentaram a menor e maior quantidade de impactos previstos, respectivamente. O 
total de impactos identificados no EIA “D” sinaliza um esforço significativo em relação 
aos demais EIAs, mas que necessita de análises mais aprofundadas para detectar se 
essas identificações não são acompanhadas de generalidades e/ou subjetividades. 
 
Tabela 1: EIAs por esfera de licenciamento e quantidade total de impactos previstos. 

EIA Ano IBAMA SEMAS/PA 
Impactos 

Totais 
A 2007 X  57 
B 2009 X  15 
C 2010 X  54 
D 2014 X  144 
E 2016  X 28 
F 2016  X 28 

Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis nos órgãos ambientais. 
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Em relação aos componentes ambientais, observou-se significativa quantidade de 
previsão de impactos no MS do EIA “D”, indicando a preocupação em aprofundar as 
análises para o âmbito socioeconômico das populações as serem afetadas e/ou 
eventualmente a serem afetadas, contribuindo para as análises no processo de 
licenciamento ambiental. Por outro lado, constatou-se que o EIA “B” apresentou o MF e 
MB com uma quantidade bastante reduzida de impactos, assim como os EIAs “E” e “F” 
para o componente MB. (FIGURA 1). 
A referida situação indica possibilidades desses estudos terem sido interpelado pelo 
órgão ambiental licenciador em audiência pública e/ou condicionantes emitidas pelo 
órgão ambiental, considerando que empreendimentos hidrelétricos são considerados 
potenciais e/ou efetivamente poluidores, cujos impactos significativos estão associados 
a diferentes fases, podendo incluir desde o planejamento, construção, enchimento e 
funcionamento, indicando a possibilidade de previsão de vários impactos por 
componente ambiental.  
Ressalta-se que de acordo com que transcorreu na quantidade total de previsão por 
EIA, os impactos por componentes ambientais entre os EIAs “E” e “F” (MF 12, MB 4 e 
MS 12) continuam apresentando semelhanças, sustentando que a experiência da 
consultoria se prevaleceu como evidência nesse processo. 
 
Figura 1: Quantidade de impactos apurada na amostra, por componente ambiental. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis nos órgãos ambientais. 
 
No que se refere aos parâmetros identificados, verificou-se que apesar dos estudos 
apresentados à SEMAS (EIAs “E” e “F”) apontarem as mesmas quantidades de 
impactos, os IAS e IAC foram diferenciados (FIGURA 2). Nos 4 EIAs/IBAMA, observou-
se IAS e IAC também diversificados. 
Diante do exposto, compreendeu-se que o EIA “A” e o “C” apresentaram dificuldades 
para identificar IAS no componente do MF. Ao considerar um único estudo, por exemplo, 
verificou-se ausência de IAS no MF, mas houve apresentação no MB e MS, sugere-se 
que o estudo foi construído por equipes diferenciadas para atender componentes 
ambientais distintos, sem priorizar a interdisciplinaridade e a discussão conjunta da 
metodologia de previsão, e, portanto, o entendimento de conceitos e aplicabilidade dos 
parâmetros foi distinto dentro de um mesmo EIA. Tendo em vista que a atividade de 
UHE é considerada efetivamente e/ou potencialmente poluidora associada aos 
impactos ambientais significativos, entende-se que essa questão também deva ter sido 
questionada no processo de licenciamento ambiental.  
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Figura 2: IAS e IAC identificados na amostra por compartimento ambiental. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis nos órgãos ambientais. 
 
O EIA “D” correspondeu ao estudo que mais classificou os impactos como IAS e IAC e 
também o que mais identificou impactos ambientais em todos os componentes. Desta 
forma, entende-se que a quantidade de impactos, nesse estudo específico, abriu 
possibilidades para a equipe de elaboração do EIA, classificar cada alteração a partir 
desses parâmetros, mas alerta-se que a quantidade de impactos não interfere na 
quantidade de IAS e IAC. Nem sempre o impacto será classificado como IAS e/ou IAC, 
assim como um único impacto pode ser IAS e IAC. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, verificou-se EIAs que identificaram vários impactos ambientais, mas 
com ausência total de IAS e IAC em qualquer compartimento ambiental, sugerindo que 
houve a subestimação da classificação dos impactos para esses parâmetros.  
Considerando que a atividade relacionada corresponde a uma usina hidrelétrica, torna-
se preocupante identificar essa lacuna, pois é um parâmetro de classificação de impacto 
definido pela Resolução CONAMA 01/86 em um estudo bastane relevante para o 
processo de licenciamento ambiental e pós-licenciamento, em se tratando de impactos 
ambientais significativos. Assim, foi detectado que a deficiência apontada pelo MPF em 
2004, mais especificamente em relação aos parâmetros de IAS e IAC, ainda são 
percebidos em estudos após 2004. 
Além disso, foi verificada a dificuldade de alguns estudos em apresentarem a previsão 
de impactos para uma atividade complexa em território amazônico, sugerindo fragilidade 
relevante ao considerar espaços físicos com expressiva biodiversidade, riquezas 
minerais, recursos hídricos os quais fazem parte do cotidiano da população local, 
inclusive a tradicional. 
Finalmente, compreendeu-se que a quantidade de impactos não influencia na 
quantidade dos parâmetros, pois nem sempre o impacto será classificado como IAS 
e/ou IAC, refletindo na quantidade de parâmetros reduzida em relação ao total de 
impacto, assim como um único impacto pode ser IAS e IAC, favorecendo a 
expressividade desses frente à somatória dos impactos.  
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Impactos sociais, culturais e sobre a saúde 
 

DO GARIMPO A HIDRELÉTRICAS: PERCEPÇÕES DE IMPACTOS NA PESCA DE 
POPULAÇÕES BEIRADEIRAS E INDÍGENAS DOS RIOS TAPAJÓS E XINGU 

Laize Sampaio Chagas Silva (Universidade de São Paulo), Renata Utsunomiya 
(Universidade de São Paulo), Evandro Mateus Moretto (Escola de Artes, Ciências 

e Humanidades/Instituto de Energia e Ambiente/ Universidade de São Paulo) 

 
RESUMO 

 
As bacias dos rios Tapajós e Xingu, localizadas na Amazônia oriental, possuem grande 
sociobiodiversidade que vem sendo afetada pelo avanço de projetos hidrelétricos e pela 
intensificação da atividade de mineração de ouro na região amazônica. No caso da 
bacia do rio Tapajós, a atividade garimpeira, desenvolvida há mais de meio século, vem 
sendo intensificada por meio do uso de processos de extração mecanizados que, ao 
mesmo tempo, aumenta a produção de ouro e pode contribuir com as alterações dos 
modos de vida relacionados às atividades de pesca de populações beiradeiras da 
região. Já na bacia do rio Xingu há evidências concretas de impactos socioambientais 
negativos em populações beiradeiras e povos indígenas, sobretudo na região do médio 
Xingu, durante e após a implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Considerando 
que em ambas as bacias, as atividades de pesca se caracterizam como importante 
componente de modos de vida destes povos, o objetivo deste estudo foi analisar os 
impactos das atividades garimpeira e de operação de hidrelétrica nas atividades de 
pesca de populações indígenas e beiradeiras das bacias dos rios Tapajós e Xingu. Para 
isso, o trabalho ampara-se em bases teóricas e conceituais relacionadas à abordagem 
de modos de vida e no Conhecimento Ecológico Local. Por meio de análises de 
conteúdo documental e de entrevistas, utilizando mapa de Plano de Uso com grupo de 
pescadores artesanais, foi possível elucidar alguns impactos das atividades garimpeira 
e hidrelétrica nos modos de vida das populações dessas regiões, como percepções 
sobre mudança na vazão e na qualidade da água, interferência em técnicas de pesca, 
redução de algumas espécies de peixes, comprometimento da reprodução de 
quelônios. Os resultados apontam que a abordagem de modos de vida adotada, somada 
às análises dos conhecimentos locais, permitem uma visão sistêmica dos impactos 
socioambientais ao evidenciar impactos cumulativos sinérgicos, ressaltando 
importantes contribuições de grupos sociais que são frequentemente silenciados e 
deslegitimados em processos de licenciamento ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: modos de vida, populações beiradeiras e indígenas da Amazônia, 
impactos ambientais 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The Tapajós and Xingu River basins are located in eastern Amazon. Their great 
sociobiodiversity is affected by the construction of hydroelectric dams, ports, waterways 
and intensification of gold mining in region. In the Tapajós River basin, the small-scale 
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gold mining has existed since the 50s and its current intensification is due to 
mechanization of the extraction process, which not only increase gold exploitation, but 
also lead to impacts in local livelihoods, especially artisanal fishing activities, of local 
communities. In the Xingu River basin there are evidences of negative 
socioenvironmental impacts in riverine and indigenous communities, mainly after the 
construction and operation of Belo Monte Hydroelectric Dam. Whereas that, in both river 
basins, artisanal fishing are important components of local livelihoods, the present paper 
aims to analyze the impacts of gold mining and dam operation on indigenous and riverine 
communities artisanal fishing at Tapajós and Xingu River basins. This research is based 
in Sustainable Livelihoods theory and framework, and Local Ecological Knowledge. 
Through analysis of documents and semi-structured interviews with focal groups of 
artisanal fishers, using a Use Plan map, it was possible to discuss impacts about dam 
and gold mining activities perceived by local communities as: changes in river waterflow, 
decrease of water quality, disturbances in fishing techniques and navigation, loss of fish 
biodiversity, loss of spawning areas of chelonian species, loss of leisure areas etc. 
Results reveals that the framework adopted, linked to the analysis of the perceptions 
described by the local communities, enables a systemic view of the socioenvironmental 
impacts and qualifies Impact Assessment by highlighting synergic and cumulative 
impacts, reinforcing important contributions of local social groups frequently silenced and 
excluded of Environmental Licensing processes. 
KEYWORDS: Livelihoods; Amazon Indigenous people and Local communities; 
Socioenvironmental Impacts 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Os rios Tapajós e Xingu são tributários de águas claras da margem direita do rio 
Amazonas. Ambas as bacias hidrográficas estão localizadas na Amazônia oriental e 
possuem grande sociobiodiversidade que vem sendo afetada pelo avanço da fronteira 
de grandes projetos, como hidrelétricas e pela intensificação da atividade garimpeira de 
ouro (LATRUBESSE et al., 2017). A atividade garimpeira (ou garimpagem) na região do 
Tapajós (Sudoeste do Pará) ocorre há mais de meio século e tem se intensificado 
sobretudo a partir de 2008 (WANDERLEY, 2015; TORRES, 2016). Esta intensificação 
está relacionada, entre outros fatores, ao abrupto aumento do preço deste minério e a 
transição tecnológica com uso de maquinários mais industrializados como escavadeiras 
hidráulicas (conhecidas na região como PCs), utilizada para extrair ouro em áreas de 
terra firme (WANDERLEY, 2015). E dragas escariantes, utilizadas para extrair ouro nos 
sedimentos dos rios (LIMA, 2005). A maior mecanização do garimpo reduziu o tempo 
de trabalho e favoreceu o aumento da produção aurífera. Por outro lado, tem sido 
relacionada a alterações negativas nos modos de vida locais como invasão de territórios 
tradicionalmente ocupados, contaminação de rios, desmatamento e ameaça a 
sobrevivência de povos indígenas e populações tradicionais (MACHÁˇCEK, 2019; 
WANDERLEY; MOLINA, 2021).  
A Usina Hidrelétrica de Belo Monte iniciou sua operação no final de 2015, desviando 
cerca de 80% da vazão que fluía para a região da Volta Grande do Xingu (VGX), trecho 
do rio Xingu onde vivem os povos Juruna/Yudjá e Arara das terras indígenas 
Paquiçamba e Arara da VGX, respectivamente (PEZZUTI et al., 2018). A UHE é 
composta pela barragem de Pimental, que passou a desviar parte da vazão para a 



                                                       
 

302 
 

 

barragem de Belo Monte, onde é gerada a maior parte da energia e a água retorna ao 
rio Xingu. Dessa forma, o trecho da VGX abaixo da barragem de Pimental passou a ter 
a vazão reduzida e a ser chamada de Trecho de Vazão Reduzida (TVR). A operação e 
a vazão desviada se baseiam em um “Hidrograma de Consenso”, proposto pelo 
empreendedor Norte Energia SA e aprovado pela Agência Nacional de Águas (ANA), 
que delimita valores mínimos mensais a serem escoados para o TVR (UTSUNOMIYA; 
MORETTO; ATHAYDE, 2018). Este Hidrograma vem sendo contestado por diversos 
estudos por reduzir drasticamente a vazão desse trecho da VGX, e ocasionar diversos 
impactos no ecossistema e no modo de vida dos povos e comunidades locais (PEZZUTI 
et al., 2018; ZUANON et al., 2020). 
Para compreender os estudos de caso deste trabalho, fez-se uso da abordagem dos 
Modos de Vida (Sustainable Livelihoods) que envolve a análise sobre as capacidades, 
os ativos e as atividades necessárias para um meio de vida lidar com tensões e choques 
e a partir de então desenvolver estratégias de subsistência (DFID, 1999). Cinco ativos 
são abordados na literatura de modos de vida (natural, física, humana, financeira e 
social) (DFID, 1999; ROQUETTI et al., 2020).  
Como referencial teórico e, sobretudo, metodológico do presente estudo, a etnociência 
envolve o estudo dos conhecimentos locais - Conhecimento Ecológico Local (CEL) – e 
pode ser definida como “um conjunto de subdisciplinas que têm em comum o estudo 
dos sistemas locais de conhecimento e processos cognitivos” (PRADO; MURRIETA, 
2015, p.139). Os ambientes reconhecidos localmente foram foco de estudo conduzido 
com os povos indígenas Juruna e Arara (JURUNA; ARARA, 2018). E, posteriormente, 
a classificação local serviu de base para a pesquisa dos ambientes utilizados pelos 
beiradeiros do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Montanha e Mangabal, 
somada às peculiaridades daquele lugar. Desse modo, o objetivo deste estudo foi 
analisar os impactos das atividades garimpeira e de operação da UHE de Belo Monte 
nos modos de vida relacionados às atividades de pesca de populações beiradeiras e 
indígenas das bacias dos rios Tapajós e Xingu. E, desta forma, poder compreender 
como grandes projetos e atividades extrativas atuantes na Amazônia, que embora 
ocorram em regiões diferentes e que afetam grupos sociais diversos, podem gerar 
impactos semelhantes nos modos de vida.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Este trabalho é uma composição feita a partir de um esforço de análise dos modos de 
vida dos beiradeiros impactados pela atividade garimpeira na bacia do Tapajós e de 
uma análise dos modos de vida dos Arara impactados pela UHE de Belo Monte, na 
bacia do Xingu.  
A pesquisa na bacia do rio Tapajós, provém de um trabalho de campo em outubro de 
2019, com famílias beiradeiras do PAE Montanha e Mangabal, que tem sua área iniciada 
ao sul do Parque Nacional da Amazônia e se estende por 70 km à montante, no trecho 
compreendido entre os municípios de Itaituba (PA) e Jacareacanga (PA) (INCRA, 2016) 
(Figura 1). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, utilizando a técnica de grupo 
focal, ou seja, técnica da pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas aplicadas a 
grupos para coletar informações sobre percepções, crenças e atitudes de interesse 
comum (TRAD, 2009). Desse modo, foram entrevistados dois grupos de pescadores, 
totalizando cinco informantes-chave, tendo como material de apoio o mapa Plano de 
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Uso da associação comunitária que contém informações georreferenciadas e 
identificação de vários tipos de ambientes presentes.  
Os informantes foram selecionados por praticarem atividades semelhantes de 
subsistência, serem pescadores, participarem da Associação da comunidade e por 
realizarem voluntariamente manejo e conservação de espécies de quelônios 
denominadas popularmente como tracajás e tartarugas. Além disso, esses informantes 
habitam lugares de paisagens distintas, o que permitiu compreender os efeitos da 
atividade garimpeira em diversos ambientes de uso e de importância social e cultural.  
A pesquisa na bacia do rio Xingu provém de análise documental, principalmente do 
relatório de vistoria realizada pelo Ministério Público Federal do Pará (MPF et al., 2019). 
Este relatório contém informações de entrevistas com os Arara, que serviu para compor 
os resultados da tabela apresentada neste trabalho. Somado a análise de conteúdo 
documental, há informações provenientes do processo de consulta da pesquisa piloto 
de doutorado na TI Arara da VGX (município de Senador José Porfírio) (Figura 1, Mapa 
1), realizada entre janeiro e fevereiro de 2020. Além de observação direta e anotações 
de diário de campo de relatos de lideranças e pescadores indígenas sobre mudanças 
nas atividades de pesca relacionadas à operação da UHE de Belo Monte, ocorridos 
entre setembro de 2014 e fevereiro de 2020.  Para revisar as informações, foram 
realizadas entrevistas por telefone, entre maio de 2020 e julho de 2021.  
As informações de percepção de mudanças nas duas bacias hidrográficas deste estudo, 
provêm de perguntas e análise documental a respeito do uso de diversos tipos de 
ambiente; o que mudou nesses ambientes e a causa desta mudança. Técnicas de 
entrevistas abertas, semiestruturadas e grupos focais utilizados neste estudo, são 
frequentemente aplicadas em investigações etnobiológicas e etnoecológicas 
(ALBUQUERQUE et al., 2010). No caso da bacia do Tapajós, perguntas 
complementares foram realizadas durante as entrevistas para compreender como as 
tipologias de garimpo se relacionavam a alterações de modos de vida.  
Por fim, foi elaborado um mapa de percepções de impactos nos ambientes do PAE 
Montanha e Mangabal (bacia do rio Tapajós), através do software ArcGIS. E duas 
tabelas sobre percepções de principais mudanças em decorrência da operação da UHE 
de Belo Monte (rio Xingu), para futura realização de um mapa de percepção de 
impactos.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os impactos da atividade garimpeira são bem documentados em estudos que analisam 
a contaminação por mercúrio (e.g., BASTOS et al., 2015; RAMOS; OLIVEIRA; 
RODRIGUES, 2020); desmatamento (e.g., BEZERRA; VERÍSSIMO; UHL, 1996; 
MACHÁˇCEK, 2019), conflitos sociais (e.g., WANDERLEY; MOLINA, 2021), dentre 
outros. Este trabalho apresenta uma compilação sintetizada de percepção de mudanças 
dos ambientes (Figura 1, Quadro 1) concentrados próximos às áreas de uso dos grupos 
entrevistados (porção norte e central do PAE Montanha e Mangabal). 
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Figura 1 – Mapa 1: localização Volta Grande do Xingu e Hidrelétrica de Belo Monte (rio 
Xingu)/ Mapa 2: percepção de Impactos no PAE Montanha e Mangabal (rio Tapajós) 

 
Fonte: Utsunomiya, 2021, a partir de: NASA, FUNAI, IBAMA (Mapa 1): Mosaico Landsat, 
2019 (Mapbiomas); MMA; FUNAI, Mapa do Plano de Uso desenvolvido pela Associação 
Montanha e Mangabal, Ailén Vega e Brett Buckingham (2017). 
 
Quadro 1 – Percepções de mudanças nos ambientes relacionadas à atividade 
garimpeira no PAE Montanha e Mangabal (continua) 

AMBIENTE ATIVIDADE/USO PERCEPÇÃO DE MUDANÇA 

PRAIA 
 

Pesca de malhadeira 
(do tipo “arrasto” e 
espera), lazer, coleta 
de ovos de aves, 
habitat de diversos 
tipos de peixes e de 
quelônios; ponto de 
pesca. 

o Desaparecimento de pontos de praia; e 
formação de “arrotos”; 

o Acúmulo de lixo da draga (ferro velho, cabos 
de aço etc.); 

o Comprometimento da praia para lazer; 
o Comprometimento da pesca de malhadeira 

(do tipo “arrastão”); 
o Desaparecimento de habitat e do local de 

desova de quelônios. 

IGAPÓ: 
(vegetação aluvial) 
das margens do rio 
Tapajós 

Pontos de pesca, 
alimentação e 
reprodução de peixes e 
de quelônios 
 

o Desmatamento de igapó; 
o Formação de buracos e destruição de 

habitats para alimentação e reprodução de 
peixes e de quelônios; 

o Desmatamento de espécies frutíferas 
(“fruteiras”). 
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Quadro 1 – Percepções de mudanças nos ambientes relacionadas à atividade 
garimpeira no PAE Montanha e Mangabal (continuação) 

AMBIENTE ATIVIDADE/USO PERCEPÇÃO DE MUDANÇA 

ILHA: 
(porção de terra com 
mata, sendo arrodeada 
de água no verão e 
parcialmente coberta 
pelas águas no inverno) 

Desova e manejo 
de quelônios, 
pontos de pesca, 
antigo seringal.  

o Desmatamento da vegetação dos igapós; 
o Diminuição de habitats de quelônios e de 

peixes frugívoros (ex., pacu e tambaqui); 
o Comprometimento da desova de peixes (ex. 

curimatá); 
o Degradação de local de importância 

histórica. 

RIO: 
Tapajós 

Navegação, lazer, 
outras formas de 
uso para sustento e 
práticas culturais. 

o Formação de “arrotos” e comprometimento 
da navegação; 

o Aumento da turbidez e sedimentação na 
margem direita do rio; 

o Poluição sonora das dragas. 

IGARAPÉ: 
(curso d’água afluente 
do rio Tapajós) 

Pontos de pesca, 
manejo de 
quelônios; habitat 
de diversos tipos de 
peixes; coleta de 
produtos florestais. 

o Invasão de pescadores, coletores de 
palmito, garimpo de bico jato e de PC. 

o Aumento da poluição e turbidez da água; 
o Desmatamento das margens; 
o Diminuição de espécies de peixes não 

tolerantes à poluição das águas. 

Fonte: Elaboração própria com informações de Lima (2015) e Arara; Juruna (2018).  
 
O garimpo fluvial, realizado por dragas escariantes, foi relacionado a impactos negativos 
nos ambientes de praia, ilha, lajeiro, pedral, rio e beiradão (Figura 1). A operação para 
extração de ouro no leito dos rios e o deslocamento deste tipo de garimpo pelo território 
resultaram na destruição de extensa área de areia e contribuiu para o surgimento de 
“arrotos”5, que segundo os entrevistados, atrapalham os locais de reprodução de 
tracajás e tartarugas, e a navegação, por obstruir os canais por onde trafegam canoas 
e barcos de motor (Tabela 1). A mudança na morfologia das praias compromete a 
prática da pesca com malhadeira do tipo “arrastão”, “[...] não tem como botar malhadeira 
para pegar o peixe, para cercar o peixe” (informação verbal)6. Como narraram os 
beiradeiros, nesse tipo de pesca em grupo a malhadeira é esticada na parte mais funda 
e os pescadores vão cercando, aproveitando a declividade natural da praia. As dragas 
também afetaram o uso das praias para o lazer e comprometeram a prática da pesca 
coletiva. Esses momentos de interação social não são mais possíveis de se realizar por 
conta da destruição de boa parte desse ambiente.  
O desmatamento da vegetação de igapó tem sido percebido devido a presença de 
dragas nas proximidades das ilhas para prospecção e extração de ouro. Com isso, o 
alimento (ex.: frutas) e o local de reprodução de diversos tipos de peixes que se abrigam 
em ambientes de ilha e igapó foram destruídos devido a presença do garimpo (Figura 
1, Tabela 1). A percepção de mudança da coloração do rio Tapajós é relacionada pelos 
entrevistados à operação das dragas, que contribuem para o aumento da turbidez deste 

 
5 Segundo os entrevistados, arrotos são bancos de areia e pedras/cascalhos resultantes do sedimento 
deixado pelas dragas escariantes após a sua operação no leito do rio e nas suas margens.  

6 Informação fornecida por Fernando (nome fictício), pescador entrevistado em outubro de 2019. 
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ambiente. Além de ser agente causador de afugentamento de caça, quelônios e da 
ictiofauna local por causa da poluição sonora que os seus maquinários emitem. 
Os ambientes de igarapé (Figura 1, Tabela 1), da margem direita e da margem esquerda 
(onde se localiza o assentamento), são frequentemente utilizados para a atividade de 
pesca. Entretanto, esses ambientes sofrem pressão pela presença de garimpos 
terrestres, principalmente do tipo bico jato (desmonte hidráulico) e de PCs (desmonte 
mecânico). Esses garimpos costumam operar próximos às margens de rios e igarapés 
(LIMA, 2005). Na margem direita, a predominância de garimpos terrestres tem 
aumentado a poluição e turbidez das águas dos igarapés (Quadro 1). Geiser (2018) 
identificou que a maioria dos sedimentos presentes no rio Tapajós eram em decorrência 
da atividade garimpeira em seus tributários. Outras percepções de mudança citadas 
foram: maior alocação de tempo para a atividade de pesca nos igarapés, sendo que a 
captura de espécies de peixes frugívoros parece ter diminuído e ocorrido maior 
frequência de captura de espécies de peixes carnívoros nesse ambiente; dificuldade em 
realizar a pesca noturna chamada “fachear”, na qual são usados um tipo de lança 
conhecida como ”zagaia”, para captura do pescado, e uma lanterna para iluminar o 
ambiente de pedral (Figura 1) que vem sendo afetada pelo aumento da turbidez e 
sedimentação nesses ambientes. 
Os igarapés da margem esquerda (Figura 1), interior do assentamento, além da pressão 
do garimpo, também sofrem com invasões de pescadores externos e de palmiteiros, 
que foram relacionados a degradação desses ambientes e a efeitos negativos nas 
atividades de pesca. 
No estudo de caso dos Arara da VGX, o centro das disputas é a discussão da redução 
da vazão desde o início da operação da UHE de Belo Monte que impactou 
significativamente os modos de vida dos povos e comunidades desta região. As 
atividades pesqueiras foram impactadas devido à redução de habitats de alimentação e 
reprodução de peixes e quelônios, além da navegação que foi alterada por conta do 
prolongamento da seca e oscilações de vazão nesse trecho do rio Xingu (Quadro 2). 
 
Quadro 2 - Percepções de mudanças nos ambientes relacionadas à atividade 
hidrelétrica na Volta Grande do Xingu pelos Arara (continua) 

AMBIENTE ATIVIDADE/USO PERCEPÇÃO DE MUDANÇA 

IGAPÓ: 
Vegetação aluvial das 
ilhas entre TIs Arara 
da VGX e 
Paquiçamba 

Área de pesca, 
alimentação e 
reprodução dos 
peixes e quelônios 

o Diminuição da vazão e do alagamento de igapós; 
o Diminuição de habitats de quelônios e de peixes; 
o Comprometimento da pesca de malhadeira (do 

tipo “espera”); de linha e caniço. 

SEQUEIRO: 
Foz do rio Bacajá 
(tributário da margem 
direita do Xingu) 

Navegação para 
acesso a moradias 
no rio Bacajá e 
acesso a áreas de 
pesca e 
extrativismo; 
migração de peixes 
no período de 
desova 

o Fim do efeito de remanso no período de cheia e 
aceleração das águas da foz do Bacajá; 

o -Sequeiro que ocorria apenas no verão agora 
ocorre o ano todo dificultando a navegação; 

o Comprometimento da desova de peixes (ex. 
curimatá); 

o  Comprometimento da pesca de malhadeira (do 
tipo “espera”, linha e caniço; 

o Comprometimento do acesso às áreas de 
extrativismo. 
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Quadro 2 - Percepções de mudanças nos ambientes relacionadas à atividade 
hidrelétrica na Volta Grande do Xingu pelos Arara (continuação) 

Fonte: Elaboração própria com informações do relatório do MPF et al. (2019). 
 
Diversos estudos e relatórios apresentam uma ampla gama de impactos que estão 
ocorrendo no TVR e que colocam em risco o ambiente, a biota e os modos de vida das 
populações da região (PEZZUTI et al., 2018; MPF et al., 2019; ZUANON et al., 2020). 
Esses documentos demonstram como a falta de alagamento dos igapós já impacta 
severamente os quelônios e peixes, sobretudo os frugívoros. A redução dos habitats de 
alimentação e reprodução também coloca em risco outras espécies, “[...] em 2 anos ou 
mais não vai ter mais curimatá. Não tem lugar para elas desovar [...]” (informação 
verbal)7.  
Para os Arara da VGX, é possível notar a importância do rio Bacajá, este que é tributário 
do Xingu, fica no limite leste da Terra Indígena e também está no TVR (UTSUNOMIYA, 
MORETTO, ATHAYDE, 2018), Além da importância por ser um rio de alta piscosidade, 
a redução da vazão no Xingu tornou o “sequeiro” na foz desse rio permanente, 
dificultando também a navegação: “não conseguimos mais subir o rio sem um motor 
potente, o que nos impede de alcançar nossas roças e matas para coleta de cacau, 
castanha e madeira” (MPF et al., 2019, p.136). As oscilações de vazão que ocorrem 
devido a operação da hidrelétrica também afetam a navegação dos Arara no rio Xingu, 
estes citam o novo fenômeno como “enche/vaza”, pois aumenta o risco de acidentes 
com embarcações. A Cachoeira do Jericoá (Tabela 2) é uma grande cachoeira que fica 
no TVR, à jusante da TI Arara da VGX, e que possui valor simbólico, considerado local 
sagrado para o povo Juruna. Jericoá também é o nome dado à região logo a montante 
da queda d’água que é considerada um importante local de pesca. Com a redução da 
vazão, houve uma restrição na migração longitudinal de peixes que subiam e desciam 
a Cachoeira do Jericoá (ZUANON et al., 2020), como narrou uma liderança Arara: “A 
barragem natural os peixes conseguiam subir quando o rio enchia, para a desova. Agora 
não conseguem mais, porque a cheia não existe mais” (MPF et al., 2019, p.136). 
Entre pontos comuns observados em ambos estudos de caso, é possível notar que 
interferências nas vegetações aluviais (igapós), como desmatamento e a mudança da 
vazão nos períodos de alagamento (cheia) afetam diretamente as atividades de pesca 
e os recursos pesqueiros. Os resultados apontam que os impactos da atividade 
garimpeira e de hidrelétricas, analisados sob ótica das populações locais permitem uma 

 
7 Informação fornecida por Bruno (nome fictício) pescador entrevistado em fevereiro de 
2020. 

AMBIENTE ATIVIDADE/USO PERCEPÇÃO DE MUDANÇA 

CACHOEIRA: 
do Jericoá  

Área de pesca e 
migração de 
peixes no período 
de desova 

o Redução da vazão e comprometimento da 
migração e desova de peixes 

RIO: 
Xingu 

Navegação, lazer, 
pesca, outras 
formas de uso e 
práticas culturais 

o  Redução da vazão e comprometimento da 
navegação; 

o  Oscilação da vazão (“enche-vaza”) e aumento de 
risco de acidentes de navegação. 
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visão sistêmica e qualificam a avaliação de impactos ao evidenciar cumulatividade 
destes.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho buscou fazer um paralelo das percepções de mudanças dos 
ambientes e das atividades de pesca em duas regiões (bacia do rio Tapajós e bacia do 
rio Xingu) que embora distintas e que habitam grupos sociais de etnias diferentes, 
passam por processos de impactos semelhantes de alteração dos modos de vida devido 
a intensificação da atividade garimpeira e operação de hidrelétrica. As percepções dos 
grupos sociais deste estudo contribuem para uma visão sistêmica e integrada que 
permite qualificar a Avaliação de Impactos.   
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RESUMO 

 
Durante o licenciamento ambiental de barragens hidrelétricas, é comum que o debate 
sobre os impactos sociais gire em torno do reassentamento de populações deslocadas 
ou os efeitos ao patrimônio arqueológico. Menos discutidos, mas de igual importância, 
estão os impactos sobre o patrimônio imaterial destas comunidades, já que a construção 
de uma usina pode modificar profundamente as culturais locais, podendo causar o 
desaparecimento de lendas, mitos e manifestações populares. É neste contexto que se 
insere o licenciamento ambiental da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho do 
Itabapoana, em Bom Jesus do Itabapoana, noroeste fluminense. Caso seja construída, 
a PCH vai impactar fortemente a Cachoeira da Fumaça, ligada à fé católica da 
comunidade de Calheiros, por se tratar do local onde ocorreu o ‘Milagre do Padre Preto’, 
uma tradição cultural e religiosa que não foi sequer mencionada nos estudos ambientais 
da usina. Partindo desta breve contextualização, o objetivo deste trabalho é analisar 
como o componente Patrimônio Imaterial foi abordado no licenciamento ambiental da 
PCH. A análise dos estudos ambientais e do processo de licenciamento sugere uma 
tentativa de manipulação das informações, por parte do empreendedor, com vistas a 
diminuir as barreiras de obtenção das licenças ambientais e invisibilizar a história e 
memória da comunidade, configurando a existência de um conflito socioambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio Imaterial; Pequena Central Hidrelétrica (PCH); rio 
Itabapoana 

 
 

ABSTRACT 
 

During the environmental licensing of hydroelectric dams, it is common for the debate on 
social impacts to revolve around the resettlement of displaced populations or the effects 
on archaeological heritage. Less discussed, but of equal importance, are the impacts on 
the intangible heritage of these communities, since the construction of a plant can 
profoundly modify local cultures, causing the disappearance of legends, myths and 
popular manifestations.It is in this context that the environmental licensing of the Small 
Hydropower Plant (SHP) Saltinho do Itabapoana, located in Bom Jesus do 
Itabapoana/RJ, is inserted. If built, the SHP will strongly impact the Cachoeira da 
Fumaça, linked to the Catholic faith of the district of Calheiros, as it is the place where 
the “miracle of the black priest” occurred. The existence of a cultural and religious 
tradition in this location, however, was not mentioned in the environmental studies of the 
plant, representing a breach of what the Constitution and IBAMA advocate. Starting from 
this brief contextualization, the objective of this work is to analyze how the Intangible 
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Heritage component was approached in the environmental licensing of the plant. The 
analysis of environmental studies and the licensing process suggests an attempt to 
manipulate the information by the entrepreneur, with a view to reducing the barriers to 
obtaining environmental licenses and making the history and memory of the community 
invisible, configuring the existence of a socio-environmental conflict. 
KEYWORDS: Intangible Heritage; Small Hydropower Plant (SHP); Itabapoana river 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A construção de barragens para fins de geração de energia hidrelétrica é responsável 
por inúmeros impactos socioambientais. O Estado, o setor elétrico e o capital privado, 
guiados por uma ótica de mercado, entendem o território como uma propriedade, uma 
mercadoria passível de valoração monetária. Entretanto, o uso do ambiente como parte 
do processo de acumulação de capital se choca com outras formas de apropriação 
social, mais especificamente sobre as comunidades que vivem às margens dos rios, 
que podem ser impactadas por conta da remoção das famílias para o enchimento do 
reservatório, da diminuição da oferta de pesca ou da impossibilidade de usos do rio para 
atividade de lazer ou religião, configurando uma ruptura com as memórias e tradições 
destes grupos (BERMANN, 2007; CARNEIRO, 2014; SÁNCHEZ, 2013; ZHOURI; 
OLIVEIRA, 2014). 
Durante o licenciamento ambiental de barragens hidrelétricas, é comum que o debate 
sobre os impactos sociais gire em torno do reassentamento de populações deslocadas 
ou sobre os impactos ao patrimônio arqueológico. Menos discutidos, mas de igual 
importância, estão os impactos sobre o patrimônio imaterial destas comunidades, já que 
a construção destes empreendimentos pode modificar profundamente aspectos 
culturais locais, podendo causar o desaparecimento de “referências de memória e, com 
isso, relegar lendas, mitos ou manifestações da cultura popular ao esquecimento” 
(SÁNCHEZ, 2013, p. 23). 
Apesar da inclusão dos aspectos culturais materiais em estudos ambientais mais 
recentes, como sítios arqueológicos e históricos, os bens imateriais, que incluem uma 
grande variedade de produções coletivas, como línguas, lendas, mitos, danças e 
festividades, por exemplo, raramente são mencionados nos Estudos de Impacto 
Ambiental ou analisados sob a perspectiva dos impactos que podem ocorrer 
(SÁNCHEZ, 2013). Mesmo que não exista um registro oficial destas manifestações, 
reconhecidas pelo IPHAN ou pelas Prefeituras Municipais, por exemplo, cabe aos 
técnicos responsáveis pela elaboração dos estudos ambientais o levantamento destas 
informações. Sanchéz (2013, p. 283) aponta que devem ser considerados como 
relevantes os aspectos que têm significado para a comunidade, ou seja, “lugares de 
memória de produção e consumo de cultura popular” 
No Art. 216º da Constituição Federal de 1988, fica estabelecido que cabe ao Poder 
Público, com a colaboração da comunidade, promover a proteção ao patrimônio cultural 
brasileiro, além de advertir que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 
punidos, na forma da lei (BRASIL, 1988). Apesar disso, é comum que importantes 
aspectos culturais sejam invisibilizados e impactados durante o licenciamento 
ambiental. Um exemplo foi o ocorrido na comunidade de Santo Antônio, localizada na 
área de influência da Usina Belo Monte, que tinha como tradição religiosa a realização 
de uma celebração em nome de Santo Antônio, composto por uma festa e uma 
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procissão. Em razão da construção da usina, a comunidade foi desfeita, seus membros 
foram indenizados e, com a dispersão, a tradição da festa e da procissão de Santo 
Antônio se perdeu (CALDARELLI, C. E.; CALDARELLI, S., 2015). 
Situação semelhante tem sido observada no licenciamento ambiental da Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho do Itabapoana, em Bom Jesus do Itabapoana, 
noroeste fluminense. Caso seja construída, a PCH vai impactar fortemente a Cachoeira 
da Fumaça, local ligado à fé católica do distrito bonjesuense de Calheiros, localizado a 
menos de 2 km da cachoeira. A existência de uma tradição cultural e religiosa nesta 
localidade, entretanto, não foi mencionada nos estudos ambientais da usina, 
representando um descumprimento do que preconiza a Constituição e o órgão 
licenciador, neste caso, o IBAMA. Partindo desta breve contextualização, o objetivo 
deste trabalho é analisar como o componente ‘Patrimônio Imaterial’ foi abordado no 
licenciamento ambiental da Pequena Central Hidrelétrica Saltinho do Itabapoana.  
 
 
METODOLOGIA 
 
As abordagens utilizadas para a condução deste trabalho foram: 
 

• Pesquisa bibliográfica – leituras sobre patrimônio imaterial e sua relação com o 
licenciamento ambiental no Brasil; 

 
• Pesquisa documental – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA), além de documentos do processo de Licenciamento 
Ambiental obtidos junto ao IBAMA, por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI). 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com capacidade para gerar 7,5 MW, a PCH Saltinho do Itabapoana tem previsão de 
ser construída na divisa dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana/RJ e São José do 
Calçado/ES, a cerca de 1 km do distrito bonjesuense de Calheiros, aproveitando a 
queda de 18 metros da Cachoeira da Fumaça (Figura 01). A PCH contará com um 
barramento de cerca de 3 metros de altura, um túnel de adução de 198 metros para 
levar água até as turbinas e um Trecho de Vazão Reduzida (TVR) de aproximadamente 
465 metros (SIGMA, 2013). 
Se construída, a PCH Saltinho do Itabapoana será a sexta usina em operação no rio 
Itabapoana, cuja exploração hidrelétrica é responsável por diversos impactos e conflitos, 
como alterações na qualidade da água, diminuição da vazão do rio e cachoeiras, perda 
de biodiversidade aquática, principalmente relacionada ao processo de piracema, 
interrompido devido à impossibilidade dos peixes ultrapassarem as barragens, e 
consequente redução no volume de pesca, impactando diretamente a vida de 
comunidades ribeirinhas que vivem às margens do Itabapoana (O ITABAPOANENSE, 
2020; SOUZA JR, 2021; SOUZA JR; TEIXEIRA, 2019). 
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Figura 01 – Mapa de localização de Calheiros e da Cachoeira da Fumaça 

   
Fonte: Elaboração própria  
 
O processo de licenciamento da PCH está repleto de problemas e polêmicas, que 
envolvem desde a omissão de informações nos estudos ambientais até a venda da 
propriedade rural onde foi planejada a instalação da usina para um empreendedor que 
está construindo, no local, um completo de hotelaria e ecoturismo de luxo. Estas 
questões, entretanto, não serão aprofundadas neste trabalho, já que o nosso foco é 
discutir o aspecto religioso que envolve o local de construção da PCH Saltinho, a 
cachoeira da Fumaça. A cachoeira poderá ser fortemente impactada pela PCH, já que 
ela ficará entre a barragem e a casa de força, em um trecho conhecido como ‘trecho de 
vazão reduzida’, uma área que recebe menos água devido ao desvio para casa de força, 
onde ocorrerá a geração de energia. Para entender a importância da cachoeira para a 
população de Calheiros, apresentaremos a seguir a história do “Padre Preto”. 
Foi na Cachoeira da Fumaça que, em 1867, ocorreu o milagre do Pe. João Mendes 
Ribeiro, conhecido como ‘Padre Preto’. A história foi registrada pelo historiador 
Francisco Camargo Teixeira, em seu livro ‘Bom Jesus do Itabapoana’, virou um romance 
na narrativa do escritor calheirense João Luiz Carrero, no livro “A praga do Padre Preto”, 
e estampou as páginas de tradicionais jornais da região, como O Norte Fluminense e A 
Voz do Vale (O NORTE FLUMINENSE, 2007, 2018). Em sua versão, Teixeira conta que 

 
Sobre o Padre João, conta-se que não foi bem aceito na localidade por 
ser de cor preta. Era zeloso e cumpridor dos seus deveres, cuidava 
bem do seu rebanho, mas o preconceito racial era muito forte. Conta-
se que, certa feita, foi abordado por um grupo de moradores, após a 
celebração da Santa Missa. Forçaram-no a entrar em uma canoa, sem 
remos. Abandonado no meio do rio, sem poder remar até a outra 
margem ou evitar a cachoeira que estava próxima, Padre João não se 
perturbou: sentou-se e abriu seu livro de orações, pondo-se a rezar. A 
canoa tranquilamente teria seguido para o outro lado e novamente 
voltado à margem de origem. O povo que a tudo assistia, o recebeu de 
volta, aceitando a vontade de Deus. Neste arraial, o Padre permaneceu 
até a sua morte. 
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Na versão publicada pelo jornal O Norte Fluminense (2007), que contou com relatos da 
comunidade, o grupo de moradores que abordou o padre seriam, na verdade, 
fazendeiros escravocratas da região, que se recusavam a assistir a “missa preta” 
celebrada pelo padre. No fim, ambos os relatos terminam da mesma forma: a queda de 
18 metros da cachoeira da Fumaça, que deveria ter causado a morte do Padre, acabou 
virando o cenário de um milagre, cujo relato faz parte da tradição religiosa da 
comunidade de Calheiros. Atualmente, o distrito também possui um monumento 
dedicado ao padre, uma escultura no formato de canoa com uma bíblia em seu interior 
(Figuras 03 e 04). Os fatos recentes mostram que, passados mais de 150 anos do 
acontecimento, a história permanece viva na memória dos calheirenses. 
Diante disso, cabe ressaltar que tanto o Estudo Ambiental Simplificado (EAS), quanto o 
Relatório Síntese do Empreendimento (RSE) da PCH Saltinho do Itabapoana (estudos 
equivalentes ao EIA/RIMA), não mencionam a história do padre, caracterizando a 
Cachoeira da Fumaça como um espaço de lazer e potencial turístico, desconsiderando 
totalmente sua importância cultural e religiosa (SIGMA, 2012, 2013). A omissão da 
informação está em desacordo com o solicitado pelo TR, que exigia a identificação dos 
principais usos da água, incluindo os usos não quantificáveis, como usos recreativos, 
por exemplo, as relações entre o homem e o ambiente, o histórico de ocupação humana 
na região. Além disso, o item “6.3.6 Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais” 
aponta a necessidade de se caracterizar os núcleos ribeirinhos, especificando suas 
relações com o rio, enquanto o item “6.3.9 Patrimônio Ambiental, Histórico e Cultural” 
destaca a obrigação de caracterizar as áreas e manifestações populares de valor 
histórico, cultural e religioso (IBAMA, 2010).  
Apesar da similaridade deste com os licenciamentos das outras usinas em operação no 
rio Itabapoana, no que tange aos aspectos processuais do IBAMA e das práticas 
adotadas pelo empreendedor, dois fatores externos ao licenciamento o diferenciam dos 
anteriores. O primeiro, e mais emblemático, é a já citada história do ‘Padre Preto’, 
enquanto o segundo pode estar ligado à vivência adquirida pela população nos 
primeiros licenciamentos, acompanhados de promessas – que não se concretizaram – 
de que a construção das usinas hidrelétricas traria inúmeros benefícios e 
desenvolvimento para a região. A soma destes dois fatores pode ser observada, 
principalmente, na população de Calheiros, que acompanhou de perto o licenciamento 
da PCH Calheiros e que, atualmente, tem um péssimo fornecimento de energia, já que 
a energia gerada pela PCH não é direcionada para o distrito, mesmo com a proximidade 
do mesmo. A energia gerada pelas novas PCHs será interligada ao Sistema Interligado 
Nacional (SIN), por meio dos sistemas de transmissão das concessionárias locais ENEL 
ou ESCELSA (SIGMA, 2013), ou seja, novamente sem garantias de que as 
comunidades próximas serão beneficiadas com melhorias no fornecimento de energia. 
Assim como no caso da PCH Calheiros, o processo de licenciamento da PCH Saltinho 
do Itabapoana é marcado pela ausência de participação popular, seja durante a 
realização dos estudos socioambientais, que abordam aspectos populacionais, 
econômicos, sociopolíticos, de infraestrutura e patrimoniais, mas não leva em 
consideração os anseios das populações que, direta ou indiretamente, serão atingidas 
pela usina, ou durante a realização das audiências públicas, que devido ao seu caráter 
puramente informativo, não permite que a população participe dos processos decisórios 
(SOUZA JR & TEIXEIRA, 2019). Com isso, a população tem demonstrado sua 
indignação com a proposta de construção da PCH, visto que nos anos de 2019 e 2020 
aconteceram diversas iniciativas contrárias à nova usina. Os principais atores 
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envolvidos nas manifestações são a Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano 
de Calheiros (ADRUC), a Paróquia Senhor Bom Jesus Crucificado e a ONG 
Reflorestamento e Ecodesenvolvimento da Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana (REDI), 
além de ativistas, pesquisadores e blogs da região que ajudam a dar visibilidade ao 
movimento (O ITABAPOANENSE, 2021; SOUZA JR, 2021). 
Apesar de toda movimentação observada no último ano, até a data de conclusão deste 
trabalho, nenhuma manifestação do IBAMA ou do empreendedor a respeito dos últimos 
acontecimentos foi anexada ao processo da PCH Saltinho do Itabapoana. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
As questões aqui apresentadas apontam a existência de um conflito socioambiental 
entre a comunidade de Calheiros e a Monex Geração de Energia, empresa responsável 
pelo projeto da PCH Saltinho do Itabapoana, já que existe uma disputa sobre o uso da 
Cachoeira da Fumaça. De um lado, os calheirenses lutam pela manutenção de um 
importante patrimônio cultural e religioso da comunidade, enquanto do outro, a Monex, 
pautada na lógica capitalista de exploração dos recursos naturais, vê na Cachoeira da 
Fumaça uma forma de transformar água em lucro. 
A omissão da história do ‘Padre Preto’ nos estudos ambientais, que caracterizam a 
Cachoeira da Fumaça como um espaço puramente de lazer e turismo, está em 
desacordo com as exigências do IBAMA, que determina que os estudos apresentem a 
identificação dos principais usos da água, incluindo os usos não quantificáveis, como 
usos recreativos, por exemplo, as relações entre o homem e o ambiente, o histórico de 
ocupação humana e as manifestações populares de valor histórico, cultural e religioso 
na região. Além disso, representa também uma maneira de invisibilizar a história e 
memória da comunidade. Nesse caso, a ação do empreendedor sugere uma tentativa 
de manipulação das informações com vistas a diminuir as barreiras de obtenção das 
licenças ambientais. 
Diante das manifestações ocorridas nos últimos anos, e intensificadas em 2020, espera-
se que o IBAMA, órgão licenciador deste empreendimento, atenda as solicitações da 
sociedade e não permita a destruição de mais um trecho do rio Itabapoana, já sufocado 
por outras cinco barragens. Entendemos que o rio Itabapoana já cumpriu o seu papel 
na geração e fornecimento de energia para o país, logo, a partir de agora, ações que 
visem levar desenvolvimento para a região devem se pautar numa lógica de 
preservação ambiental e desenvolvimento para todos, e não apenas para um grupo. 
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QUEM DECIDE QUEM É ATINGIDO? CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A PCH 
PEDRA DO GARRAFÃO E A COLÔNIA Z-14, EM PRESIDENTE KENNEDY/ES 

Ednilson Gomes Souza Jr. (Universidade Estadual do Norte Fluminense) 

 
RESUMO 

 
No contexto de construção de barragens hidrelétricas, é comum que sejam 
considerados atingidas apenas as pessoas que vivem próximas ao local de instalação 
da usina, como as que precisam ser deslocadas em razão do enchimento do 
reservatório. Entretanto, comunidades localizadas à jusante, mesmo que distantes do 
empreendimento, também podem ser impactadas com a restrição ou perda do potencial 
pesqueiro, mudanças do regime hídrico, efeitos sobre a navegação, perda ou redução 
dos recursos para agricultura de vazante ou outras formas de exploração das várzeas, 
como garimpo ou extração de materiais. Esse é o caso da colônia de pescadores Z-14, 
em Presidente Kennedy/ES, que tradicionalmente pesca na foz do rio Itabapoana, e que 
foi impactada pela construção da Pequena Central Hidrelétrica Pedra do Garrafão, a 
cerca de 70 km à montante da colônia. Partindo deste contexto, este trabalho tem como 
objetivo analisar os critérios usados para não classificar a colônia Z-14 como atingida 
pela PCH Pedra do Garrafão, utilizando como metodologia as pesquisas bibliográfica e 
documental, além de uma entrevista com um pescador da colônia. Os resultados 
sugerem que, ao reduzir o escopo dos estudos ambientais para a área próxima ao 
empreendimento, restringindo o conceito de área de influência apenas àquelas áreas 
“diretamente” afetadas, o licenciamento ambiental desconsidera os impactos e conflitos 
que podem ocorrer na totalidade da bacia hidrográfica.  
PALAVRAS-CHAVE: Pequena Central Hidrelétrica, Atingidos por Barragens, Rio 
Itabapoana 
 

ABSTRACT 
 

In the context of construction of hydroelectric dams, it is common that only people who 
live close to the plant's installation site are considered affected, such as those who need 
to be displaced due to the filling of the reservoir. However, communities located 
downstream, even if far from the project, can also be impacted. This is the case of the 
Z-14 fishermen's colony, in Presidente Kennedy/ES, which traditionally fishes at the 
mouth of the Itabapoana River, and which was impacted by the construction of the Pedra 
do Garrafão Small Hydropower Plant, about 70 km upstream from the colony. From this 
context, this work aims to analyze the criteria used to not classify the Z-14 colony as 
affected by the Pedra do Garrafão SHP, using bibliographic and documentary research 
as a methodology, as well as an interview with a fisherman from the colony. The results 
suggest that, by reducing the scope of environmental studies to the area close to the 
project, restricting the concept of influence area only to those "directly" affected areas, 
the environmental licensing disregards the impacts and conflicts that may occur in the 
entire hydrographic basin. 
KEYWORDS: Small Hydropower Plant, Affected by Dams, Itabapoana River.  
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O Brasil é o segundo maior produtor de energia hidrelétrica do mundo, e ao longo de 
mais de 100 anos de exploração desta tecnologia, milhares de famílias foram 
impactadas pelas profundas alterações ocorridas na organização do território (MAB, 
2012). O conflito que se manifesta com a construção de uma barragem está, 
geralmente, associado ao deslocamento de comunidades devido ao enchimento do 
reservatório, mas abordagens mais atuais apontam que os impactos podem ultrapassar 
as delimitações da bacia hidrográfica e os limites estabelecidos pelos estudos de 
impacto ambiental (LASCHEFSKI, 2011; VAINER, 2001). Logo, é de grande relevância 
que o conceito de atingido esteja bem definido e seja aplicado com base na justiça 
ambiental, 
Em uma ampla revisão sobre o assunto, Vainer (2001, p. 40 e 41) identificou que o 
conceito de atingido figura em um campo de disputas que extrapola o carácter técnico 
e econômico, visto que “diz respeito, de fato, ao reconhecimento, leia-se, legitimação, 
de direitos e de seus detentores”, podendo resultar no “direito a algum tipo de 
ressarcimento ou indenização, reabilitação ou reparação não pecuniária”. Por se tratar 
de um campo de disputas, continua o autor, é de se esperar que o reconhecimento dos 
impactados “seja resultado de uma longa e conturbada trajetória de lutas, confrontos e 
conflitos”. Aqui, cabe destacar que é partindo desta trajetória de lutas que surge o 
Movimento dos Atingidos por Barragens, movimento social que, desde a década de 
1990, desempenha um papel de relevância na luta pelos direitos das populações 
atingidas (MAB, 2013). 
No processo de excluir as populações impactas de seus direitos, o setor elétrico se 
pautou em duas concepções para classificar os atingidos: territorial-patrimonialista e 
hídrica. De acordo com a abordagem territorial-patrimonialista, são considerados 
atingidos apenas os proprietários das terras que serão inundadas. Por se tratar de uma 
questão unicamente fundiária, que não reconhece a existência de impactos sociais e 
ambientais, o foco está na desapropriação das terras e negociação dos valores de 
indenização. Já na abordagem hídrica, ainda muito utilizada atualmente, os atingidos 
são aqueles que ocupam a área que será inundada, incluindo os não proprietários da 
terra (VAINER, 2001). 
Ao restringir a área de impacto apenas para o território que circunda a usina, 
desconsidera-se os efeitos cumulativos que podem impactar negativamente toda a 
bacia hidrográfica, atingindo populações que vivem a centenas de quilômetros das 
usinas em operação, e que sofrerão com a restrição ou perda do potencial pesqueiro, 
mudanças do regime hídrico, efeitos sobre a navegação e comunicação, perda ou 
redução dos recursos para agricultura de vazante ou outras formas de exploração das 
várzeas, como garimpo ou extração de materiais (LASCHEFSKI, 2011; MAB, 2012). Por 
isso, no início dos anos 2000, a definição de atingido começou a ser amplamente 
debatida no âmbito de importantes entidades internacionais, como a World Comission 
of Dams (WCD) e a International Financial Corporation (IFC), culminando na formulação 
de conceitos mais abrangentes e que levam em consideração não apenas o 
deslocamento forçado, mas também a perda de acesso aos recursos pesqueiros, por 
exemplo (IFC, 2002; WCD, 2000). 
Neste período, Vainer (2001) aponta que a ELETROBRAS passou a integrar este 
debate em suas políticas, cedendo também à cobrança do movimento ambientalista que 
se fortalecia no país. Apesar disso, só houve avanços efetivos nos locais em que a 
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resistência de populações atingidas confrontou as decisões impostas pelo modelo de 
instalação de grandes empreendimentos. No restante do país, continuavam imperando 
as lógicas ligadas à questão fundiária e patrimonial (assim como, infelizmente, ainda 
observamos nos dias atuais). 
O debate sobre a importância da criação de uma lei que assegure os direitos dos 
atingidos conta com décadas de luta do MAB, que inclusive já publicou uma cartilha 
sobre o assunto (MAB, 2013). Depois de muitos anos de debates políticos e pressão do 
MAB, o Projeto de Lei (PL) 2788/2019, que institui a Política Nacional de Direitos das 
Populações Atingidas por Barragens, foi finalmente aprovado na Câmara dos 
Deputados em 2019 e enviado ao Senado Federal, que ainda não se manifestou a seu 
respeito. Seguindo a mesma lógica da WCD e da IFC, o PL traz um conceito de atingido 
bastante amplo, incluindo todos aqueles que tiveram seus modos de vida impactados 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021).  
As questões apresentadas acima podem ser observadas na ocorrência de conflitos na 
Bacia Hidrográfica do rio Itabapoana, localizada no Sudeste brasileiro. O rio Itabapoana, 
que divide os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, possui cinco usinas 
hidrelétricas em operação. A última delas, a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Pedra 
do Garrafão, está situada a cerca de 70km da foz do rio, onde se localiza a colônia de 
pescadores Z-14, em Presidente Kennedy/ES. Por conta da distância, a colônia não foi 
incluída nos estudos ambientais e não foi considerada como atingida, mas alega sofrer 
os impactos da operação da usina. Partindo deste contexto, este trabalho tem como 
objetivo analisar os critérios usados para não classificar a colônia Z-14 como atingida 
pela PCH Pedra do Garrafão. 
 
 
METODOLOGIA 
 
As técnicas utilizadas para a condução deste trabalho foram: 
 

• Pesquisa bibliográfica – Revisão sobre o conceito de “atingido”, utilizando 
debates publicados em artigos e livros, além de estudos de agentes 
internacionais, como a World Comission of Dams e a International Financial 
Corporation; 

• Pesquisa documental – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA), além de documentos do processo de Licenciamento 
Ambiental obtidos junto ao IBAMA, por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI); 

• Entrevista com o presidente da Colônia de Pescadores Z-14, realizada durante 
a realização da Expedição Biguá do rio Itabapoana (TV GAZETA, 2021), em 
maio de 2021. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A PCH Pedra do Garrafão está localizada entre os municípios de Campos dos 
Goytacazes/RJ e Mimoso do Sul/ES, na porção final do rio Itabapoana (Figura 01). A 
cerca de 2 km da usina, está localizada a comunidade ribeirinha de Limeira, que embora 
tenha sido omitida do Estudo de Impacto Ambiental, foi considerada atingida no decorrer 
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do licenciamento ambiental e, depois de muitos embates e conflitos, recebeu 
indenização pelos danos causados à atividade pesqueira (SOUZA JR, 2021). 
 
Figura 1 – Mapa de Localização da PCH Pedra do Garrafão 

 
Fonte: Souza Jr. (2021) 

 
A construção da PCH alterou drasticamente a hidrologia regional, principalmente devido 
à formação de cerca de 2 km de Trecho de Vazão Reduzida (TVR), área que passa a 
receber um fluxo de água reduzido devido ao desvio da vazão para a casa de força. 
Como pode ser observado nas figuras 2 e 3, o leio do rio ficou praticamente seco, 
impossibilitando a manutenção da biota aquática e, consequentemente, da atividade de 
pesca. 

 
Figuras 2 e 3 – Trecho de vazão reduzida da PCH Pedra do Garrafão. 

    
Fonte: Autor 

 
Cabe ressaltar, ainda, que o rio Itabapoana abriga diversas espécies que realizam a 
piracema, período em que espécies sobem o rio para completar se reproduzir. 
Entretanto, após a formação do TVR, as espécies não conseguem mais ultrapassar o 
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trecho em que o rio está seco e acabam morrendo nas pedras (Figura 4). Além disso, 
acidentes envolvendo as turbinas da usina ocasionaram na morte de centenas de peixes 
(Figura 5). 
 
Figuras 4 e 5 – Mortandade de peixes no TVR e peixe dilacerado pelas turbinas da PCH Pedra 
do Garrafão  

    
Fonte: Acervo da Associação de Pescadores de Limeira/ASPEL (sem data) 
 
Por conta dos impactos descritos acima, a comunidade de Limeira se organizou e criou 
a Associação de Pescadores de Limeira (ASPEL), que atuou na mobilização e 
reconhecimento dos seus direitos enquanto atingidos. Mas apesar de ser mais comum 
encontrar a descrição de conflitos envolvendo comunidades de pescadores que vivem 
próximas às hidrelétricas, não se pode esquecer que a construção de usinas interfere 
em toda a bacia hidrográfica, portanto, é possível que pescadores que nem ao menos 
fizeram parte dos estudos ambientais sejam impactados (VAINER, 2001). Esse é o caso 
da colônia de pescadores Z-14, localizada na foz do rio Itabapoana, em Presidente 
Kennedy/ES, a cerca de 70 km da PCH Pedra do Garrafão. Embora a pesca represente 
a principal fonte de renda para quase 300 famílias, a colônia sequer foi mencionada nos 
estudos ambientais (WATERMARK, 2002). 
Em 2008, enquanto propostas de resolução de conflitos eram negociadas entre a 
Neoenergia e a comunidade de Limeira, os pescadores de Presidente Kennedy 
denunciaram a construção da PCH à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, que 
enviou um ofício ao IBAMA, cobrando providências deste Instituto com relação aos 
impactos sobre a pesca na região. A Prefeitura enviou ainda uma lista com os nomes 
de mais de 40 pescadores do município e suas respectivas Carteiras de Pescador 
Profissional (IBAMA, 2008). Em resposta, a Neoenergia informou que, devido à distância 
entre a PCH e localização da comunidade, a construção da usina não modificaria as 
condições naturais do rio. Por fim afirmou ainda que  
 

Em verdade, o único impacto que poderia estar associada a esta fase do 
empreendimento, seria a interrupção temporária de processos de 
deslocamento ascendentes o que poderia acarretar em concentração de 
cardumes a jusante, com possível incremento da pesca de jusante (IBAMA, 
2008, p. 1322, grifo nosso). 

 
Em 2014, a colônia denunciou ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo a 
diminuição do volume de pescado no rio Itabapoana a partir de 2010, em decorrência 
da construção de usinas no rio Itabapoana. Os pescadores afirmaram que não foram 
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contemplados nos Estudos de Impacto Ambiental, não foram convidados a participar 
das audiências públicas e, ao contrário dos pescadores de Limeira, não receberam 
nenhum tipo de indenização. Além disso, denunciaram também a impossibilidade de 
pesca à montante da barragem, área monitorada por barcos da PCH, que perseguem 
“os pescadores como se fossem criminosos”. Antes de acionar o MP, entretanto, a 
colônia já havia realizado denúncias ao IBAMA e se reunido com representantes da 
PCH Pedra do Garrafão para apresentar suas demandas, mas não obtiveram nenhum 
posicionamento favorável (IBAMA, 2016a).  
No ano seguinte, o MP emitiu um comunicado ao IBAMA solicitando informações sobre 
a inclusão dos pescadores nos estudos ambientais e sobre as medidas compensatórias 
aos que foram afetados pelas usinas. Em resposta ao MP, o IBAMA afirmou que apenas 
os estudos ambientais da UHE Rosal não contemplaram a pesca, já os estudos das 
demais PCHs trataram adequadamente do assunto e, por isso, foram aprovados 
(IBAMA, 2016b). Esta documentação consta no processo da PCH Bom Jesus, apesar 
das denúncias se referirem à PCH Pedra do Garrafão, e não traz nenhuma atualização 
sobre o caso. Mas durante o ano de 2019 e início de 2020, participei de algumas 
reuniões do CCBHRI e pude conversar com pescadores desta colônia, que afirmaram 
que ainda estão correndo atrás de seus direitos junto ao MP. 
Apesar da promessa de que haveria incremento na pesca na região, a realidade aponta 
para uma situação oposta. O Presidente da Colônia afirma que um estudo desenvolvido 
por um engenheiro de pesca apontou uma redução de 95% na oferta de pescado na 
região, situação que compromete a economia local e impacta diretamente as famílias 
dos pescadores. Atualmente, continua o Presidente da Colônia, o pescador 
 

“vive um dilema, ele tem que pescar, ele não faz outra coisa, não sabe 
fazer outra coisa. As vezes três dias que ele levava o alimento pra casa, 
ou num dia conseguia matar um pescado, hoje ele acampa na beira do 
rio e fica uma semana para levar pouca coisa pra casa, pouca pesca, 
entendeu? É bem difícil” 

 
Além disso, os pescadores também observam a presença de peixes dilacerados na foz 
e destacam o controle das vazões exercido pela usina, que ao reter a água no 
reservatório, faz com que o rio perca fluxo e a boca da barra se fecha, impedindo a saída 
dos barcos para o mar. Diante deste cenário, um estudo do Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (INCAPER, 2020), aponta que a 
atividade tem entrado em decadência devido à baixa disponibilidade de pescado, 
fazendo com que muitas famílias precisem de auxilio de programas governamentais 
para complementar a renda. Sobre a atuação do IBAMA, o Presidente da Colônia, “o 
órgão de licenciamento está sendo omisso, porque nós fizemos um protocolo no IBAMA 
do Rio de Janeiro e nós não temos resposta. Nós estamos querendo um diálogo”. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Apesar da constante atualização do debate sobre o conceito de atingido, tendo o 
respaldo de importantes entidades internacionais, as informações analisadas neste 
trabalho apontam que o setor elétrico brasileiro insiste na utilização de uma abordagem 
excludente, se pautando principalmente nas concepções territorial-patrimonialista e 
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hídrica. Mesmo não havendo deslocamento, só foram considerados atingidos pela PCH 
Pedra do Garrafão os pescadores do entorno, localizados dentro da área de influência 
direta do empreendimento, classificação definida pelo próprio empreendedor. O IBAMA, 
ao não se manifestar, aceita a definição e contribui para o surgimento e manutenção de 
outros conflitos ao longo da bacia hidrográfica. 
Obviamente, a atitude do empreendedor visa reduzir os custos com indenizações e 
potencializar sua lucratividade. Por isso, espera-se que o órgão responsável pelo 
licenciamento tenha mais responsabilidade e cuidado no acompanhamento dos 
atingidos, garantindo que estas populações tenham seus direitos garantidos. 
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RESUMO 

 
O controle das emissões atmosféricas de poluentes na Grande Vitória vem passando 
por alterações, e em 2016, foi determinada a redução do consumo de água no processo 
produtivo das empresas devido à crise hídrica. Diante deste contexto, a indústria de 
fabricação de óxido de cálcio, objeto deste trabalho, teve que se adaptar e adequar as 
suas instalações, que utilizavam a água em seu processo produtivo. Este trabalho teve 
como objetivo analisar os resultados do monitoramento ambiental de emissões 
atmosféricas no processo produtivo do óxido de cálcio, bem como as ações de controle 
ambiental para a minimização da emissão de material particulado. O monitoramento 
ambiental de emissões de material particulado foi realizado diariamente nos fornos A e 
B, por meio do opacímetro no período de 2014 a 2018; e nas plantas auxiliares através 
do equipamento medidor de particulados instalados nos filtros de despoeiramento em 
2016. Os resultados foram compilados e analisados diariamente e criticamente em um 
sistema informatizado de indicadores (KPIs) com rastreabilidade. As médias das 
emissões de material particulado dos fornos A e B atenderam aos padrões legais 
vigentes e à condicionante ambiental da licença de operação da indústria. As ações 
prioritárias de controle ambiental estabelecidas no plano de ação da empresa e que vem 
sendo implementadas foram: plantio de mudas na área da indústria, limpeza periódica 
das estruturas das correias transportadoras, educação ambiental junto aos 
colaboradores, manutenções preditivas e preventivas, vedação completa das correias 
transportadoras e instalação de medidores de materiais particulados. Conclui-se que as 
ações prioritárias de controle ambiental, estabelecidas no planejamento estratégico da 
empresa, promovem a melhoria contínua nos processos e a redução dos impactos 
ambientais gerados pela operação.  
PALAVRAS-CHAVE: Calcinação; Emissões atmosféricas; Monitoramento ambiental.  
 
 
 

ABSTRACT 
 

The control of pollutant emissions in Grande Vitória has been undergoing alterations, 
and in 2016 it was determined the reduction of water consumption in the production 
process of the companies due to the water crisis. In view of this context, the 
manufacturing industry of calcium oxide, the object of this work, had to adapt and tailor 
its facilities, which used water in its production process. The objective of this work was 
to present the results of environmental monitoring of atmospheric emissions in the 



                                                       
 

328 
 

 

production process of calcium oxide, as well as the environmental control actions to 
minimize the emission of particulate matter. The environmental monitoring of particulate 
matter emissions was performed daily in Furnaces A and B, by means of the opacimeter 
in the period 2014 to 2018; and auxiliary plants through the particulate meter equipment 
installed in dedusting filters in 2016. The results were compiled and analyzed daily and 
critically in a computerized system of indicators (KPIs) with trace ability. The averages 
of particulate matter emissions from furnaces A and B met the current legal standards 
and environmental constraints of the industry's operating licence. The priority actions of 
environmental control established in the company's plan of action and which have been 
implemented were: planting seedlings in the company area, periodic cleaning of 
conveyor belts structures, environmental education with Employees, predictive and 
preventive maintenance, complete sealing of conveyor belts and installation of meters of 
particulate materials. It is concluded that the priority actions of environmental control, 
chosen in the company's strategic planning, promote the continuous improvement in the 
processes and the reduction of the environmental impacts generated by the operation. 
KEYWORDS: Calcination; atmospheric emissions; environmental monitoring. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O óxido de cálcio, popularmente conhecido como cal, é considerado um dos produtos 
químicos inorgânicos mais importantes e está destinado aos mercados da metalurgia, 
siderurgia, construção civil, entre outros (GUIMARÃES, 1998 apud SOARES, 2007). 
Entretanto, durante o seu processo de fabricação, os fornos de calcinação emitem 
material particulado resultante da queima de materiais, gerando impactos ambientais na 
atmosfera e para a saúde da população. 
A legislação ambiental que trata de padrões de qualidade do ar foi atualizada em 2018 
e definiu poluente atmosférico como “qualquer forma de matéria em quantidade, 
concentração, tempo ou outras características, que tornem ou possam tornar o ar 
impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, 
à fauna e flora”, entre outros (BRASIL, 2018, p.155). Neste sentido, destaca-se a 
importância do monitoramento e da adoção de medidas de controle de atividades 
causadoras de poluição do ar. Especificamente para o controle de poluentes 
atmosféricos de fontes fixas, como é o caso dos fornos de calcinação, a Resolução 
Conama nº 382, de 26 de dezembro de 2006, estabeleceu os limites máximos das 
emissões de material particulado  
O controle das emissões de poluentes na Grande Vitória vem passando por alterações, 
e em 2016, o governo do estado do Espírito Santo determinou a redução do consumo 
de água no processo produtivo das empresas devido à crise hídrica. Diante deste 
contexto, as indústrias tiveram que se adaptar e adequar as suas instalações, que 
utilizavam a água no processo de industrialização do óxido de cálcio, entre outros 
materiais. 
Assim, as empresas vêm realizando investimentos para atender às condicionantes 
ambientais da licença de operação estabelecidas pelo Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), e às exigências do relatório técnico do IEMA e 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) de 2018, e para responder 
aos questionamentos da sociedade. 
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Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar os resultados do monitoramento 
ambiental de emissões atmosféricas no processo produtivo do óxido de cálcio, bem 
como as ações de controle ambiental para a minimização da emissão de material 
particulado na cidade de Vitória, no Espírito Santo. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa aplicada foi um estudo de caso realizado em uma indústria de fabricação 
de óxido de cálcio, localizada na Grande Vitória, no Espírito Santo. Foi feito o 
levantamento de dados primários, com o monitoramento ambiental de emissões de 
material particulado em fontes fixas na indústria, que são os fornos A e B. Essa indústria 
utiliza filtro de manga, opacímetro e medidor de material particulado nas ações de 
monitoramento e controle ambiental. 
A análise dos dados comparou os resultados do monitoramento ambiental com os 
limites estabelecidos na condicionante ambiental para emissões de material particulado 
(40mg/Nm³) e com a meta interna da indústria (20mg/Nm³). A meta interna é uma 
especificação que a empresa utiliza para agir preventivamente e com tempo hábil no 
processo de gestão, evitando atingir o limite da condicionante ambiental. 
Além disso, periodicamente foram realizadas as análises isocinéticas das fontes 
estacionárias fornos A e B para verificar a eficiência dos equipamentos de controle da 
poluição do ar. Segundo Dulien (1988), a análise isocinética consiste em fazer uma 
coleta de material particulado com uma velocidade de coleta igual à velocidade do gás 
no interior do duto, não alterando dessa maneira a velocidade do gás, de forma a ter 
uma amostra que será composta de material, cuja trajetória coincida com toda a área 
da coleta, analisando assim a autossuficiência do funcionamento do filtro de processos. 
Foi elaborado o plano de ação pela empresa para a manutenção dos níveis aceitáveis 
de emissão de material particulado no processo de calcinação, baseado nas 
condicionantes ambientais, no Relatório Técnico emitido pelo IEMA em parceria com a 
CETESB (IEMA e CETESB, 2018). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O monitoramento ambiental dos fornos de cal é uma condicionante ambiental da licença 
de operação do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Os 
resultados obtidos das emissões dos fornos A e B atenderam a condicionante ambiental 
da licença de operação que estabeleceu um limite diário de 40mg/Nm³ para parâmetro 
de material particulado referenciado à base seca e 8% de excesso de oxigênio, e está 
de acordo com a Resolução CONAMA nº 382/06, que estabelece um limite de 100 
mg/Nm³ (Figura 1). 
O filtro de processos do forno A, conforme observado na Figura 2, não ultrapassou os 
limites de emissão estipulados pela legislação. Em questão, os meses de julho, agosto 
e setembro, consequentemente o desvio padrão mostra alterações obtidas de 
resultados específicos. Destaca-se a calibração do equipamento, opacímetro, feito em 
junho de 2018. Por ser uma medida de dispersão, considera-se com base nos 
resultados que a dispersão dos valores individuais em torno das médias é baixa porque 
o controle, monitoramento, calibração e manutenção foram eficazes. 
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Figura 1 - Média anual de emissão dos fornos de cal A e B, no período de 2014 a 2018. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
 
 
Figura 2 - Médias das emissões e desvios padrões mensais do ano de 2018 do filtro de 
processo do Forno A.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Segundo Campilho (2000), a calibração dos equipamentos de medição deve proceder 
à identificação e ajustes dos dispositivos que possam afetar a qualidade do produto, 
bem como descrever os procedimentos e documentos em registros de calibração e ser 
rastreáveis. No mesmo período houve troca de mangas do filtro em duas comportas 
referentes a 428 mangas, notificado como um desgaste relevante nos meses de julho, 
agosto e setembro. Nota-se uma estabilização a partir do mês de outubro de 2018. Vale 
ressaltar que nos meses de outubro e dezembro de 2018 houve recorde de produção 
dos fornos A e B. 
O forno B apresenta as concentrações médias mensais abaixo da legislação, porém, no 
mês de maio de 2018 o desvio padrão apresentou uma anormalidade (Figura 3). Foram 
identificados defeitos de fixação no aço mola das mangas, o que permitiu a passagem 
de particulados para o plenum do filtro e consequentemente para as chaminés. Em 
junho foi realizada a calibração do opacímetro trazendo a normalidade para o processo. 
Atrelado a isso, nos meses de março e maio houve troca de 458 mangas. No mês de 
dezembro houve uma elevação na média das emissões, porém o desvio padrão ficou 
baixo (1,76). Podemos concluir que a dispersão dos dados em relação à média 
continuou baixa. O que contribuiu para este evento foi o mês de maior produção do ano 
e a necessidade de se isolar duas câmaras do filtro para manutenção corretiva. 
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Figura 3 - Médias das emissões e desvios padrões mensais do ano de 2018 do filtro de 
processo do Forno B. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
As análises isocinéticas do material particulado (MP) e dos gases componentes foram 
realizadas através de 3 coletas das chaminés dos fornos A e B (tabela 1). Pode-se 
analisar uma autossuficiência do funcionamento dos filtros de mangas, pois as análises 
confirmam valores baixos dos parâmetros de (MP), dióxido de enxofre (SO2), trióxido de 
enxofre (SO3) e dióxido de nitrogênio (NOx). N.C é um valor não calculado devido aos 
valores das análises terem ficado abaixo do limite de quantificação ou detecção. 
 
Tabela 1 - Resultado das análises de isocinéticas realizadas em agosto de 2018. 

FONTE 
Condicionante 
Ambiental do 

IEMA 
Padrão 
Interno Unidade Parâmetro 

Resultado de amostragem 
1º 2º 3º Média 

Chaminé 
Forno A 

40,00** 40,00** mg/Nm³ MP 9,9 11,4 10,2 10,6 

N.A 500,00
** mg/Nm³ SO2 81,8 99,9 102,

6 94,8 

N.A N.A mg/Nm³ SO3 4,1 4,1 3,6 4 
200,00** 400,00

** mg/Nm³ NOx 17,4 

Chaminé 
Forno B 

40,00** 40,00** mg/Nm³ MP 10,3 10 9,7 10 

N.A 500,00
** mg/Nm³ SO2 84,1 84,1 73 80,4 

N.A N.A mg/Nm³ SO3 N.C N.C 8,3 N.C 

200,00** 400,00
** mg/Nm³ NOx 20,4 

Fonte: SBR (2018). 
 

A Figura 4 representa a quantidade em toneladas de emissões por ano referente aos 
dois fornos. Esses dados são informados anualmente ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para compor o inventário de 
resíduos para atendimento à Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000. Podemos 
observar que no ano de 2015 para 2016 houve um declínio de 28,98% das emissões. 
Nos anos de 2016 para 2017, foi observado uma elevação de 64,89%. Nos anos de 
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2017 para 2018, os valores apresentam mais uma elevação de 22,77%. Verificou-se 
que a ação da empresa de prolongar a vida útil das mangas neste período, gerou 
aumento nos valores acumulados das emissões. Assim, observou-se uma oportunidade 
de melhoria nas ações preventivas da empresa, apesar das emissões estarem abaixo 
do limite legal. 
 
Figura 4 - Emissão em toneladas por ano de material particulado referente a 2015 a 
2018. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
As ações prioritárias de controle ambiental foram estabelecidas em um plano de ação 
da empresa para minimização dos impactos ambientais gerados pelas emissões 
atmosféricas. As principais ações foram: plantio de mudas na área da empresa; limpeza 
periódica das estruturas das correias transportadoras; educação ambiental junto aos 
colaboradores; manutenções preditivas e preventivas nas tubulações de 
despoeiramento, filtros de mangas e transportadores de materiais (correia, redleys, 
raspadores e shut); vedação completa das correias transportadoras; instalação de 
medidores de materiais particulados; construção de barreiras físicas de alvenaria; e 
estabelecimento de meta interna de acompanhamento das emissões atmosféricas. 
Além disso, auditorias periódicas são realizadas com o objetivo de garantir que a 
organização possa validar todas as ações previstas nos planos de ação e verificar a 
eficácia do processo. Para Sánches (2013), uma estrutura bem formatada de um plano 
de gestão ambiental é muito importante para a organização, pois estabelece de modo 
formal a verificação de possíveis impactos e reclamações das partes interessadas. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A partir dos resultados obtidos neste trabalho é possível concluir que as emissões de 
material particulado dos dois fornos de fabricação de óxido de cálcio atendem aos 
padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente. O sistema de gestão ambiental 
apresentado garantiu a condução das operações sob condições controladas e 
aceitáveis. Ademais, os procedimentos prioritários de controle ambiental determinados 
no plano de ação vêm sendo realizados, minimizando os impactos ambientais 
provenientes das operações. Ressalta-se que este modelo de monitoramento e 
apresentação de dados pode ser replicado em outras indústrias de fabricação de óxido 
de cálcio no Brasil.  
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Cabe destacar que nesse processo é fundamental o engajamento das áreas 
operacionais da empresa, onde efetivamente acontece a produção da cal. Neste 
sentido, para a manutenção dos níveis de emissão do material particulado abaixo do 
exigido, faz-se necessário motivar a equipe e investir em programas de educação 
ambiental e treinamentos com foco nas rotinas diárias para o processo de controle 
operacional.  
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Integração da AIA e instrumentos de política ambiental 
 

ANÁLISE INTEGRADA E LONGITUDINAL DO DESMATAMENTO EM DIFERENTES 
RECORTES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE ITABIRITO, MG: O PAPEL DAS 

ÁREAS PROTEGIDAS E DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Jéssica Mayara de Lima Costa (Universidade Federal de Ouro Preto), Alberto 
Fonseca (Universidade Federal de Ouro Preto) 

 

RESUMO 
 

A cobertura vegetal do território brasileiro é objeto de diversos controles ambientais, os 
quais, todavia, tendem a ser implementados e monitorados de forma fragmentada. 
Poucos órgãos ambientais fazem o monitoramento integrado da cobertura vegetal, de 
modo a entender as causas mais específicas e locais do desmatamento. Também são 
relativamente raros os estudos locais e regionais sobre a efetividade de políticas 
públicas voltadas para a preservação da cobertura vegetal, tais como áreas protegidas 
e unidades de conservação. Ciente desta lacuna de conhecimento, esse artigo objetivou 
analisar as variações na cobertura vegetal no município de Itabirito, MG, em diferentes 
recortes territoriais. Mais especificamente, foram analisadas as diferenças entre 
alterações na cobertura vegetal nos seguintes recortes: 1) todo o território municipal; 2) 
áreas urbanas; 3) áreas rurais; 4) unidades de conservação de proteção integral 
(federais e estaduais); 5) unidades de conservação de uso sustentável (federais e 
estaduais); e 6) APPs de cursos d’água superficiais. Teste estatísticos inferenciais 
testaram a significância das diferenças entre esses grupos. O município de Itabirito, em 
Minas Gerais, tem área total de 54402,7 ha e se insere na região do Quadrilátero 
Ferrífero, uma das mais importantes provínciais minerais do mundo. Para os cálculos 
das coberturas vegetais, utilizou-se imagens obtidas no USGS Explorer mapeadas 
pelos sensores Landsat 5 e Landsat 8 no período compreendido entre 1992 e 2019 para 
se extrair o índice NDVI. O software de Sistema de Informação Geográfica (SIG) foi 
relevante para integrar os dados, os quais foram posteriormente organizados segundo 
diferentes bases, tais shapes oficiais de UCs, zoneamento municipal, Cadastro 
Ambiental Rural, rede de drenagem, dentre outros. Além disso, o SIG possibilitou 
realizar o processamento digital de imagens e realizar a classificação supervisionada do 
território, obtendo assim um mapa da cobertura vegetal em todo município e nos seis 
recortes territoriais de trabalho ao longo do tempo. De maneira geral, os resultados 
sugerem que as Unidades de Conservação de Proteção Integral tiveram o maior 
potencial de proteção da cobertura vegetal. Todavia, alguns resultados também 
sugeriram que as APPs não têm cumprido seu papel legal. Os resultados podem 
subsidiar o aprimoramento de diversas políticas locais e estaduais, bem como indicar 
oportunidades de criação de novas políticas públicas e privadas voltadas para a 
conectividade dos fragmentos florestais remanescentes. 
PALAVRAS-CHAVE: Instrumentos de Política Ambiental; Análise integrada; 
Sensoriamento Remoto; Preservação da Vegetação Nativa, Unidades de Conservação; 
Área de Preservação Permanente (APP).  
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ABSTRACT 
 

The vegetation cover of Brazilian territory is subject to several environmental controls, 
which, however, it tends to be implemented and monitored in a fragmented way. Few 
environmental agencies carry out integrated monitoring of vegetation cover in order to 
understand the more specific and local causes of deforestation. Local and regional 
studies about the effectiveness of public policies aimed at preserving vegetation cover 
are also relatively rare, such as protected areas and conservation units. Aware of this 
knowledge gap, the purpose of this paper was analyzing the variations in vegetation 
cover in the municipality of Itabirito, Minas Gerais – Brazil - in different territorial areas. 
More specifically, the differences between changes in vegetation cover were analyzed 
in the following clippings: 1) the entire municipal territory; 2) urban areas; 3) rural areas; 
4) full protection conservation units (federal and state); 5) sustainable use conservation 
units (federal and state); 6) Permanent Preservation Areas (PPA) of superficial 
watercourses. Inferential statistical tests tested the significance of differences between 
these groups. The municipality of Itabirito has a total area of 54402,7 ha and is located 
in the Quadrilátero Ferrífero region, one of the most important mineral provinces in the 
world. Images obtained in the USGS Explorer mapped by the Landsat 5 and Landsat 8 
sensor in the period between 1992 and 2019 were used to extract the NDVI indice. The 
Geographic Information System (GIS) software was relevant to integrate the data, which 
were latter organized according to different bases, such as official shapes of 
conservation units, municipal zoning, rural environmental registry, drainage network, 
among others. Besides, the GIS made it possible to perform digital image processing 
and carry out supervised classification of the territory, thus obtaining a map of the 
vegetation cover throughout the municipality and in the six work territories over time. 
Overall, the results suggest that full protected conservation units had the greatest 
potential for protecting vegetation cover. However, some results also suggested that 
Permanent Preservation Areas have not fulfilled their legal role. The results can support 
the improvement of various local and state policies, as well as indicate opportunities for 
the creation of new public and private policies aimed at connecting the remaining forest 
fragments. 
KEYWORDS: Environmental Policy Instruments; Integrated Analysis; Remote Sensing; 
Native Vegetation Protection; Conservation Units; Permanent Preservation Areas (PPA). 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Nas últimas décadas houve um aumento no número de áreas protegidas em todo o 
mundo. Embora existam poucas pesquisas sistemáticas sobre a eficácia das áreas 
protegidas, estudos apontam para uma deficiência significativa na gestão eficaz dessas 
áreas (SILVA et al., 2021; WATSON et al., 2014).  
No Brasil, existem dois grupos de áreas protegidas, sendo elas as unidades de proteção 
integral e as de uso sustentável (BRASIL, 2000). Apesar da carência de ferramentas de 
controle e monitoramento dessas áreas, o Sistema Nacional de Unidade de 
Conservação é um dos instrumentos de políticas públicas mais efetivo para proteger a 
biodiversidade no país. 
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Outras áreas relevantes para a preservação ambiental são as Áreas de Preservação 
Permanente (APP). Ao contrário das áreas protegidas, que são estabelecidas pelo 
governo ou pela iniciativa privada, as APP no Brasil não requerem intervenção 
governamental para permanecerem protegidas (JUNIOR; WAGNER, 2020). 
Assim como é o caso das unidades de conservação, também faltam estudos científicos 
sobre a eficácia das APP para a proteção da cobertura vegetal em um espaço territorial 
(SPAROVEK et al., 2012). Mesmo com o avanço nas geotecnologias, ainda carecem 
pesquisas locais com o uso de sistemas de informação voltados para analisar se houve 
uma diminuição do desmatamento em um território a partir da criação das áreas 
protegidas e do estabelecimento das APP. 
Desse modo, este trabalho propõe fazer uma avaliação ambiental sobre a efetividade 
das unidades de conservação e das áreas de preservação permanente no território 
tendo em visa a manutenção e/ou recuperação da cobertura vegetal. Serão aplicadas 
técnicas de sensoriamento remoto para verificar se essas políticas públicas surtiram 
efeito para a redução do desmatamento no espaço territorial. 
 
METODOLOGIA 
 
A primeira etapa foi levantar os dados ambientais publicados através da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela Infraestrutura de Dados 
Espaciais, plataforma do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-
SISEMA). As informações levantadas se referem aos limites das unidades de 
conservação e às drenagens situadas no município de Itabirito, Minas Gerais. Para este 
trabalho foram analisadas somente as unidades de conservação estaduais e federais 
cujo decreto de criação fosse superior a dois anos (Tabela 1). 
A segunda etapa foi a inserção e o tratamento das informações relevantes em software 
de Sistema de Informação Geográfica (SIG). Utilizou-se imagens obtidas por meio da 
plataforma da plataforma do United States Geological Survey (USGS) Explorer dos 
sensores remotos Landsat 5 e Landsat 8 a fim de se processar e obter mapas temáticos 
do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI). Utilizou-se ainda os dados 
de uso e classificação do solo do município de Itabirito entre os anos de 1992 a 2019 
provenientes da coleção 5.0 do MapBiomas. Os dados provenientes do MapBiomas 
foram processados no Google Earth Engine para se obter os recortes territoriais. 
A última etapa foi quantificar essas áreas a partir de dados estatísticos obtidos a partir 
do software LecoS - Landscape Ecology Statistics. Os resultados foram comparados 
considerando as unidades de conservação, o zoneamento urbano municipal e a área de 
preservação permanente de cursos de água.  
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Tabela 1: Unidades de conservação estaduais e federais no município de Itabirito  

Unidades de 
Conservação 

Área no 
município (ha) 

Área 
no 

municí
pio 

(%) 

Regulamentação legal Ano de 
criação 

Proteção Integral 
Monumento Natural 

Estadual Serra da 

Moeda 

418,37 0,77 Decreto Estadual n° 45472 de 
2010. 

21/10/2010 

Parque Nacional 

Serra do Gandarela 

3185,5 5,86 Decreto Federal de 13 de 
outubro de 2014. 

13/10/2014 

Monumento Natural 

Estadual Pico do 

Itabirito 

6,69 0,01 Lei Estadual n° 10726 de 1992. 12/05/1992 

Estação Ecológica 

de Aredes 
1187,38 2,18 

Decreto Estadual n° 45397, de 
14/06/2010; Lei Estadual n° 
19555, de 09/08/2011; Decreto 
Estadual n° 46322, de 
30/09/2013; Lei Estadual n° 
21555, de 22/12/2014 e Lei 
Estadual n° 22796, de 
28/12/2017 - Decisão Judicial - 
Medida Cautelar - ADI N° 
1.0000.19.016392-3/000. 

14/06/2010 

Uso Sustentável   
Área de Proteção 

Ambiental Sul Região 

 Metropolitana de Belo 

Horizonte 

26124,49 48,02 Decreto Estadual n° 
35.624 de 1994. 

08/06/19
94 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir do mapa de uso e ocupação do solo, verificou-se que houve um aumento na 
cobertura vegetal do território no período compreendido entre 1992 a 2019 (Figura 1) e 
no vigor vegetativo da cobertura florestal, considerando o mapa do índice NDVI (Figura 
2). A área de floresta nativa passou de 20677,32 ha para 22475,52 ha (Anexo I). 
Observou-se também uma diminuição no número de fragmentos de floresta nativa que 
passou de 801 para 768. Isso pode ser devido ao surgimento de corredores ecológicos 
que podem ter conectado porções do território vegetadas que antes eram fragmentadas. 
Por outro lado, o mapa de uso e ocupação mostra que houve uma diminuição na área 
da vegetação rasteira ao longo do tempo, o que pode ser identificado por meio da classe 
“agropecuária”. 
Em relação às áreas urbanas, onde houve um aumento menos expressivo de área de 
floresta nativa que passou de 2901,96 ha para 3176,28 ha entre 1992 a 2019. Nessa 
porção do território houve um aumento de fragmentos florestais, que passou de 305 
para 341. O aumento do número de fragmentos deve ser melhor investigado, mas pode 
ser considerado tanto a perda de vegetação de áreas que eram anteriormente 
contínuas, como também pela recuperação de novas áreas que antes não eram 
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florestais. Já nas zonas rurais estima-se que as áreas de floresta nativa aumentaram de 
17.884,98 ha para 19.416,51 ha e que houve uma diminuição de fragmentos florestais, 
que passou de 656 para 610 entre 1992 a 2019.  
Considerando as unidades de conservação, o aumento mais expressivo de áreas com 
cobertura vegetal nativa ocorreu nas unidades de proteção integral (Figura 3; Anexo I). 
Destaca-se o Monumento Natural Estadual Pico do Itabirito, que em 1992, ano de 
criação da unidade, possuía 78,79% de sua área degradada e em 2019 esse valor caiu 
para 23,23%, com o crescimento da vegetação rasteira. Segundo dados do Anexo I não 
houve diferença significativa de aumento ou redução de fragmentos florestais nesse 
período para as áreas de proteção integral. 
Em relação à unidade de conservação de uso sustentável, Área de Proteção 
Ambiental Sul Região Metropolitana de Belo Horizonte, houve um aumento menos 
expressivo na área da floresta nativa que passou de 11551,77 ha em 1994, ano de 
criação da unidade, para 12072,42 ha em 2019. Houve um aumento também em 
fragmentos florestais, que passou de 294 para 312. Além disso, aumentou a área não 
vegetada dentro da APA Sul que passou de 3,69% para 6,62% em 2019.  
Por fim foram avaliados também as Áreas de Preservação Permanente (APP) de curso 
de água. Observou-se que houve um aumento da floresta nativa em APP de curso de 
água que passou de 7045,47 ha para 7195,68 ha entre 1992 a 2019. Houve também 
uma diminuição de fragmentos florestais em APP que passou de 1818 para 1783 
unidades nesse mesmo período, o que pode indicar a recuperação florestal da mata 
ciliar. O histograma de frequência versus valor do pixel referente ao índice NDVI também 
evidencia esse aumento no vigor vegetativo das APP de curso de água (Figura 4). 
Contudo, observa-se uma diferença na frequência de valor pixel para o índice NDVI 
entre as zonas rural e urbana, sendo que o maior rigor vegetativo nas APP do município 
está na área rural e que houve pouca melhoria no vigor vegetativo de APP nas áreas 
urbanas no período compreendido entre 1992 a 2019. 
 

Figura 1: Mapa de uso e ocupação do solo do Município de Itabirito, MG. 
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Figura 23: Mapa temático e histogramas do índice NDVI para o Município de Itabirito 
nos anos de 1992 e 2019 

 

 
Figura 3: Mapa de uso e ocupação do solo das unidades de conservação federal e 
estadual do Município de Itabirito, 2019. À direita, tem-se a APA Sul (unidade de uso 
sustentável). Á esquerda tem-se as unidades de proteção integral, sendo elas, MONA 
Serra da Moeda, Estação Ecológica de Aredes, MONA Pico do Itabirito e PARNA Serra 
do Gandarela. 
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Figura 4: Histograma do índice NVDI para a Área Urbana (AU) e Área Rural (AR) para 
os anos de 1992 e 2019. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
Este trabalho visou verificar o papel das unidades de conservação e das APPs de curso 
de água para a proteção da vegetação nativa. Observou-se que as unidades de 
conservação de proteção integral são as mais efetivas para se proteger a cobertura 
vegetal e diminuir as áreas degradadas. Contudo, apesar de mais de metade do 
território do Município de Itabirito estar inserido em uma unidade de conservação, 
observa-se que apenas 8,82% do território são unidades de proteção integral. Já as 
unidades de uso sustentável têm cumprido o papel de aumentar as áreas de floresta 
nativa, mas não de evitar a degradação ambiental, uma vez que se observou o aumento 
de fragmentos florestais nessa porção entre 1992 a 2019.  
Em relação às APPs de curso de água, observou-se que o instrumento é mais efetivo 
nas áreas rurais, tendo menor efetividade nas áreas urbanas. Contudo, os resultados 
indicaram que as APPs de curso de água contribuem para a diminuição de fragmentos 
florestais e para a recuperação da mata ciliar. No município de Itabirito, ainda se observa 
a importância do Sistema Nacional de Unidades de Conservação para a proteção das 
APP’s de curso de água, uma vez que a maioria das APP’s no município se inserem 
dentro de uma unidade de conservação. Dos 9068,4 ha de APP’s de curso de água 
existentes, 4910,3 ha estão em unidade de conservação. 
A conservação dos recursos naturais pode ser aprimorada por meio de uma gestão 
territorial mais eficiente, em que tomadores de decisão levem em consideração a porção 
do território onde se encontram mais pressões socioambientais para o uso dos recursos 
naturais devido a expansão urbana e industrial. Os resultados podem subsidiar o 
aprimoramento de diversas políticas locais e estaduais, bem como indicar 
oportunidades de criação de novas políticas públicas e privadas voltadas para a 
conectividade dos fragmentos florestais remanescentes. 
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APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA E AMBIENTAL EM 
ZONAS DE AMORTECIMENTO: UM BREVE QUADRO A PARTIR DE UMA RBS 

Edimilson Rodrigues dos Santos Junior (Escola de Engenharia de São 
Carlos/Universidade de São Paulo), Victor Eduardo Lima Ranieri (Escola de 

Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo)  
 

RESUMO 
 

Adições sucessivas de pressões humanas sobre Áreas Protegidas (AP) têm sido 
frequentemente notificadas em periódicos acadêmicos diversos, que também registram 
crescentes influências do contexto urbano e sua importância à conservação da 
biodiversidade. Observando-se as zonas de amortecimento de AP como espacialidades 
de interface sujeitas a diferentes finalidades, o presente estudo buscou construir um 
quadro diagnóstico acerca da aplicação de instrumentos de gestão urbano-ambiental 
em bordas externas de AP influenciadas pela expansão urbana. Para isso, foi realizada 
uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) nos moldes indicados pela Collaboration 
for Environmental Evidence (CEE). Os resultados, advindos da exploração de artigos de 
literatura científica disponíveis em bases de busca específicas e publicados até o final 
de 2020, foram classificados segundo critérios semânticos de análise de conteúdo. 
Considerando os trabalhos resgatados na busca, identificaram-se que os instrumentos 
de gestão aplicados em diferentes localidades do globo apresentam deficiências ao 
atendimento de objetivos de conservação em zonas de amortecimento pressionadas 
por usos antrópicos; evidenciam impactos ambientais notadamente associados a 
alterações de uso e ocupação do solo, com tendências predominantemente 
classificadas como negativas sobre a qualidade ambiental dessas localidades. 
Ressalta-se que as conclusões oferecidas através do presente artigo suscitam que 
novos estudos localizados, aplicados a casos particulares, indiquem referências de 
efetividade e boas práticas de gestão urbano-ambiental a zonas de amortecimento de 
AP. 
PALAVRAS-CHAVE: Áreas Protegidas, Unidades De Conservação, Urbanização, 
Zonas De Amortecimento. 
 

 
ABSTRACT 

 
Successive additions of human pressures on Protected Areas (PA) have been frequently 
reported in several academic journals, which also register increasing influences of the 
urban context and its importance to biodiversity conservation. Observing PA buffer zones 
as interface spatialities subject to different purposes, the present study sought to build a 
diagnostic framework about the application of urban-environmental management 
instruments on PA external borders influenced by urban expansion. For this, a 
Systematic Bibliographic Review (SBR) was carried out according to procedures 
indicated by the Collaboration for Environmental Evidence (CEE). The results, arising 
from the exploration of scientific literature articles available in specific research bases 
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and published until 2020, were classified according to semantic criteria for content 
analysis. Considering the works retrieved in the research, it was identified that the 
management instruments applied in different locations around the globe have 
deficiencies in meeting conservation objectives in buffer zones pressured by anthropic 
uses; environmental impacts were evidenced notably associated with changes in land 
use and land cover, with trends predominantly classified as negative on the 
environmental quality of these locations. It is noteworthy that the conclusions offered in 
this article raise the opportunity for new studies to indicate references of effectiveness 
and good practices of urban-environmental management to PA buffer zones. 
KEYWORDS: Protected areas, conservation units, urbanization, buffer zones. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Apesar de múltiplos esforços e acordos internacionais em torno do estabelecimento de 
metas ambientais (SKJEGGEDAL; OVERVÅG; RISETH, 2016), permanecem 
crescentes os relatos de habitats fragmentados com consequências negativas à 
qualidade de vida de populações humanas e alterações ecossistêmicas advindas da 
desses processos (GIULIO; HOLDEREGGER; TOBIAS, 2009). CLEMENT (2019) 
afirma que são necessárias mudanças em termos de governança ambiental diante de 
pressões não bem incorporadas em processos decisórios. Tal cenário é refletido nos 
objetivos estratégicos de conservação da natureza nos marcos da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB) (UNEP-WCMC; IUCN, 2016), que referendam ações 
amplamente aceitas como importantes à sustentabilidade, sendo o estabelecimento de 
Áreas Protegidas (AP) uma estratégia de destaque com esse objetivo. 
LE SAOUT et al. (2013) sublinha que os esforços de sua implementação precisam ser 
complementados pela gestão apropriada das áreas existentes. Dessa forma, também 
seus arredores passam a cumprir um papel complexo às sociedades e ao ambiente 
(BLANCO et al., 2020), sendo denominadas como ‘zonas de amortecimento’. GIMMI et 
al. (2011) reforça que tais localidades de transição entre usos permissíveis e usos 
restritos da terra influenciam notadamente o atendimento de objetivos de conservação, 
potencialmente os comprometendo.  
Para tal referencial, uma das particularidades dessas áreas de interface é sua sujeição 
a diferentes finalidades de gestão territorial. Sua função está vinculada à atenuação de 
efeitos negativos externos sobre o interior de AP (LYNAGH; URICH, 2002). Apesar 
deste papel fundamental, o estudo de BAILEY et al. (2016) mostra que essas regiões 
concentram tendências de mudança de uso e ocupação da terra, com um destaque à 
urbanização (ELMQVIST; ZIPPERER; GÜNERALP, 2016). 
A confluência dessas indicações molda a lacuna que motiva a presente investigação. A 
RBS aqui conduzida pretendeu construir um quadro diagnóstico da aplicação de 
instrumentos de gestão urbana e ambiental em zonas de amortecimento de AP. Seriam 
insuficientes as políticas de gestão e ordenamento usualmente aplicáveis à 
conservação ambiental em tais localidades? As zonas de amortecimento exibem 
impactos ambientais inseridos de maneira efetiva em objetivos de gestão territorial? 
Quais os caminhos que estudos recentes sugerem? É nesse ínterim que se situa a 
pesquisa aqui sintetizada, tendo sua finalidade atrelada ao fornecimento de um 
panorama útil tanto aos gestores públicos e privados, quanto à academia. 
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METODOLOGIA 
 
No presente estudo exploratório foi realizada uma Revisão Bibliográfica Sistemática 
(RBS) segundo o referencial da CEE (COLLABORATION FOR ENVIRONMENTAL 
EVIDENCE, 2018) e com procedimentos sintetizados no Quadro 1. A categorização dos 
estudos resgatados por vias da RBS foi realizada valendo-se de conceitos de BARDIN 
(2016) à análise de conteúdo. As unidades de registro utilizadas foram as asserções 
advindas do conjunto de resultados e conclusões dos artigos triados como relevantes 
aos objetivos de pesquisa. Elas foram agrupadas em termos semânticos segundo sua 
aderência a classes enumeradas e descritas no Quadro 2, a partir do qual foram tecidas 
discussões pertinentes aos objetivos da pesquisa.  

Quadro 1: Síntese do procedimento de RBS adotado. 
Etapas Descrição 

Definição da 
pergunta norteadora 
da RBS 

Os atuais instrumentos de gestão urbana e ambiental têm 
observado necessidades de conservação em zonas adjacentes 
a Áreas Protegidas? 

Bases de busca As bases de busca selecionadas foram a Scopus e Web of 
Science. 

Definição de termos 
de busca 

Classes de palavras-chave e operadores lógicos: 
("urban sprawl" OR "urban plan*" OR "master plan*" OR "urban 
land use" OR "urban zon*" OR "urbanization" OR "city" OR 
"cities" OR "urban policy" OR "land use conflict*" OR “town 
planning”) AND ("protected area*" OR "management plan")  AND 
(“buffer zone” OR “boundaries”). 

Elaboração de 
critérios de 
elegibilidade de 
estudos 

Observando os títulos, resumos e palavras-chave, foram 
selecionados à análise completa os artigos científicos 
publicados até o final de 2020 que: 
- Forneceram diagnósticos parciais sobre a aplicação de 
instrumentos de gestão urbana relacionados a APs; 
- Identificaram níveis de aplicação de instruções do Plano de 
Manejo (ou correlato) a áreas adjacentes a APs; 
- Forneceram possibilidades de “diálogo” ou conexões entre 
instrumentos de política de gestão urbana e ambiental.  

Triagem de  
estudos relevantes 

A partir de softwares de gerenciamento de bibliografias foram (i) 
eliminadas duplicatas da busca; e (ii) aplicados os critérios de 
elegibilidade.  

Análise crítica e 
síntese de dados 

Aos artigos selecionados à análise completa foram aplicadas as 
classificações descritas no Quadro 2.  

Disseminação dos 
resultados 

Etapa final de apresentação de resultados e discussões 
suscitadas a partir da Análise de Conteúdo desenvolvida. 
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Quadro 2: Classificação aplicada a artigos selecionados a partir da RBS. 
Descrição dos critérios de classificação 

O artigo fornece um diagnóstico parcial sobre zonas de influência de Áreas Protegidas: 
(1) Identificando (1.1) Que são aplicados instrumentos de gestão urbano-ambiental 

segundo necessidades locais de conservação ambiental, com 
inadequações pouco significativas.  
(1.2) Que os instrumentos de gestão urbano-ambiental aplicados 
são insuficientes, potencialmente inadequados aos objetivos de 
conservação ou conflitantes entre si.  

(2) Indicando (2.1) Impactos ou passivos ambientais relacionados: 
(2.1.1) a mudanças de uso da terra ou cobertura do solo.  
(2.1.2) ao oferecimento de serviços ambientais ou serviços 
ecossistêmicos. 
(2.1.3) a qualidades ou atributos ambientais (biodiversidade, 
aspectos ecológicos, recursos naturais, etc.). 
(2.2) Níveis de participação social na gestão local ou usos: 
(2.2.1) sem problemas significativos entre os agentes locais. 
(2.2.2) com conflitos remanescentes ou ainda mal equacionados 
entre os agentes locais.  
(2.3) Potenciais efeitos negativos ou pressões, previstas ou 
existentes, advindas da expansão urbana.  

(3) Sugerindo (3.1) Criação ou ampliação de instrumentos regulatórios ou 
estratégias de desenvolvimento urbano-ambiental. 
(3.2) Ações de controle ou monitoramento no sentido de alcançar os 
objetivos de gestão. 
(3.3) Realização de articulações da gestão com setores da 
sociedade.  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O processo de busca realizada conforme o Quadro 1 resultou em 170 artigos. Após 
aplicados os critérios de elegibilidade, 47 deles foram integralmente analisados. 
Eliminando-se aqueles não pertinentes à pergunta norteadora ou que não estavam 
disponíveis em idiomas apreensíveis, restaram 32 arquivos, os quais foram submetidos 
à classificação segundo o Quadro 2. A Figura 4 mostra esse processo por ano a partir 
da primeira publicação analisada (parte A) e também os resultados da categorização 
desenvolvida (parte B). 
Do total de artigos classificados, 23 deles identificaram a aplicação de instrumentos de 
gestão urbano-ambiental em zonas de amortecimento. Todos esses atenderam à 
descrição da categoria (1.2). OLIVEIRA, CARVALHO-RIBEIRO & MAIA-BARBOSA 
(2019), por exemplo, ao analisarem mudanças de uso da terra ao longo de trinta anos 
no interior e nas imediações do Parque Estadual do Rio Doce (um hotspot de 
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biodiversidade no Brasil), destacaram a necessidade de políticas mais abrangentes e 
precisas ao manejo das zonas de amortecimento do Parque. BAILEY et al. (2016), 
mostram acréscimos quantitativos de atividades humanas nos arredores de AP no 
contexto do sudeste da África do Sul e a carência do estabelecimento efetivo de zonas 
de amortecimento. BORGSTRÖM, COUSINS & LINDBORG (2012), para o caso da 
Suécia, constatam a dificuldade de operar mudanças positivas nas imediações de AP 
sobretudo devido a padrões urbanos historicamente estabelecidos. 
Figura 4: Aspectos quantitativos da RBS realizada. 

Foram 27 artigos que indicaram impactos ou passivos ambientais em zonas de 
amortecimento. HELLWIG, WALZ & MARKOVIC (2019), por exemplo, tem conclusões 
que indicam ameaças à conservação inclusive ao interior de AP. WOOD et al. (2015) 
faz indicações similares ao contexto estadunidense, destacando-se efeitos como a 
redução da biodiversidade, aumento de pressões humanas e proliferação espécies 
sinantrópicas nas bordas de AP devido à urbanização. 
Ainda na Figura 4, discriminam-se os estudos que indicaram impactos ou passivos 
segundo os itens (2.1.1), (2.1.2) e (2.1.3) não mutuamente exclusivos do Quadro 2. As 
asserções de SHARMA et al. (2016) fornecem exemplos que se concentram sobre item 
(2.1.1); GONZÁLEZ-GARCÍA et al. (2020) e HEINRICHS & PAUCHARD (2015) mantém 
destaques sobre o item (2.1.2); e PALOMO et al. (2013) fornecem especificações 
demarcadas pelo item (2.1.3). Percebeu-se ainda que dentre os 23 artigos que 
identificaram carências nos instrumentos de gestão, 19 deles enquadram-se em ao 
menos dos itens (2.1.1), (2.1.2) e (2.1.3), que identificam impactos ou passivos 
ambientais. 
Adiciona-se que 7 dos trabalhos foram classificados conforme o item (2.2.2), 6 dos quais 
também identificaram instrumentos insuficientes – item (1.2). A conclusão possível 
sobre esse aspecto é a de que a maior parte de artigos que apontaram conflitos também 
identificam instrumentos ou estratégias de gestão possivelmente inadequadas. 
Grande parte dos artigos tecem sugestões conforme os itens (3.1), (3.2) e (3.3), 
sobretudo no sentido da aplicação de instrumentos regulatórios ou estratégias de 
conservação compatíveis a exigências de conservação nessas zonas de interface. Um 
exemplo possível de trabalho resgatado nesse sentido é o de LIMA & RANIERI (2018), 
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que analisaram de que modo Planos Diretores de municípios localizados nas 
imediações de diferentes unidades de conservação no sudeste do Brasil têm 
incorporado indicações de Planos de Manejo dessas respectivas AP. Tal artigo 
enquadra-se também no item (1.2). 
Assinala-se que os termos de pesquisa utilizados nas bases de dados não associaram 
aspectos ambientais negativos a zonas de amortecimento. Sendo assim, sua 
classificação nos moldes do Quadro 2, com a inclusão de diagnósticos acerca dessas 
áreas de interface, se deu de maneira complementar às oposições semânticas 
explicitadas nos itens (1.1) e (1.2), de modo que os itens (1.1) e (2.2.1) evitam 
classificações enviesadas. Com isso, não se afirma a inexistência de práticas positivas 
de conservação, mas se identifica uma importante lacuna de referências acerca da 
efetividade de instrumentos de gestão em zonas de amortecimento. Por fim, ressalta-se 
o alerta produzido pela verificação de tendências negativas anunciadas, por exemplo, 
no trabalho de BRAMBILLA & RONCHI (2016). 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O estudo desenvolvido no presente artigo por via da associação entre RBS e análise de 
conteúdo forneceu um sucinto quadro diagnóstico que permitiu identificar a 
permanência de fragilidades de gestão nas proximidades de AP pressionadas pelo 
contexto urbano. Nenhum trabalho advindo das bases de busca utilizadas demonstrou 
adequabilidade entre objetivos de conservação da biodiversidade e o estado de 
qualidade do meio nas imediações de AP. Assim, os artigos analisados não ofereceram 
evidências que demonstrem resoluções ao equacionamento entre os modos de 
expansão urbana e as fronteiras de AP. Corroboram essa assertiva as indicações de 
impactos ambientais verificados em zonas de amortecimento, notadamente vinculados 
a alterações de uso e ocupação da terra resultantes de incursões de caráter urbano. Os 
caminhos enfim sugeridos pelo acervo de artigos analisados se concentram no 
ajustamento de estratégias de conservação, sobretudo por meio do incremento de 
instrumentos regulatórios e ações de monitoramento ambiental. 
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AVALIAÇAO AMBIENTAL ESTRATEGICA E INFRAESTRUTURAS VERDES: UMA 
RELAÇÃO POSSÍVEL? 

Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos (Universidade Estadual de Campinas)  
 

RESUMO 
 

Nos últimos anos, tem crescido o reconhecimento sobre o potencial agregado à 
utilização da Infraestrutura Verde (IV) de modo a complementar às funções exercidas 
pelas infraestruturas cinza, tradicionalmente utilizadas para atender às demandas de 
desenvolvimento e suporte à vida, especialmente em áreas urbanizadas. A IV tem por 
pressuposto, ser uma rede interconectada de áreas verdes e espaços abertos, fazendo 
uso de elementos naturais ou construídos, que cumpram múltiplas funções, incluindo a 
provisão de serviços ecossistêmicos (SE), diferente do caráter monofuncional intrínseco 
à infraestrutura cinza. Visando garantir esta conectividade, sugere-se, que a IV seja 
planejada em caráter estratégico. Neste sentido, defende-se aqui ser essencial que o 
desenho desta rede esteja relacionado aos planos de uso e ocupação do solo 
municipais, de modo integrado a planos regionais. No Brasil, há uma série de planos 
multi-nível e setoriais aptos a terem suas diretrizes integradas ao Plano Diretor 
Municipal, favorecendo um melhor desenho de uma IV. Este papel de integração é algo 
que a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) tem potencial de realizar, especialmente 
no que concerne ao encadeamento de planos. Neste sentido, o presente trabalho busca, 
com base em revisão da literatura, identificar como vem sendo, de fato, estabelecida 
uma relação entre planejamento e o delineamento de IV, considerando a aplicação da 
AAE, no contexto internacional. A plataforma Science Direct foi utilizada como base de 
busca utilizando os termos “strategic environmental assessment + green infrastructure”. 
Considerando o vasto número de trabalhos listados, incluindo, teoricamente, a relação 
entre os dois termos, ao verificar, observou-se que nenhum estabelecia esta relação 
direta, mas sim, aproximações por palavras-chave. Dentre os tantos artigos elencados, 
destacam-se os trabalhos de Ronchi, Arcidiacono e Pogliani (2020) e de Grădinaru e 
Hersperger (2019). O primeiro reforça a relação entre IV e a provisão de SE, sendo que, 
na proposta realizada pelos autores, o delineamento da IV é baseado na avaliação e 
provisão dos SE, refletindo no plano de uso e ocupação do solo municipal, plano este 
objeto de AAE. Já o segundo, buscou planos espaciais estratégicos que incluam o 
planejamento de IV na escala urbana. Constatou que os princípios de IV são comumente 
utilizados nestes planos, entretanto, destacou a falta de integração de planejamento 
multi-escalar, quando poderia haver conexões mais fortes entre os planos municipais e 
nacionais. Outros tantos trabalhos identificados não correlacionam diretamente IV e 
AAE, mas reforçam a necessidade de relacionar IV aos planos de uso e ocupação do 
solo. Neste contexto, pode-se constatar uma relação recorrente entre IV e SE, bem 
como, entre IV e planejamento espacial. Entretanto, não é evidente a relação de IV com 
AAE, especialmente ao se buscar a integração de planos em cascata (tiering).  
PALAVRAS-CHAVE: serviços ecossistêmicos; conectividade; planejamento 
estratégico. 
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ABSTRACT 
 

In recent years, there has been growing recognition of the potential added to the use of 
Green Infrastructure (GI) to complement the functions performed by gray infrastructure, 
traditionally used to meet the demands of development and life support, especially in 
urban areas. The GI is supposed to be an interconnected network of green areas and 
open spaces, making use of natural or built elements, which fulfill multiple functions, 
including the provision of ecosystem services (ES), different from the monofunctional 
character intrinsic to gray infrastructure. To guarantee this connectivity, it is suggested 
that GI should be planned in a strategic way. In this sense, it is defended here that, it is 
essential that the design of this network is related to municipal land use and occupation 
plans, in an integrated manner with regional plans. In Brazil, there is a series of multi-
level and sectoral plans that can have their guidelines integrated into the Municipal 
Master Plan, favoring a better design of a GI. This integrating role is something that 
Strategic Environmental Assessment (SEA) has the potential to perform, especially 
regarding the chain of plans. In this sense, the present work seeks, based on literature 
review, to identify whether a relationship between planning and GI design has been 
established, considering the application of SEA in the international context. The Science 
Direct platform was used as a search base using the terms “strategic environmental 
assessment + green infrastructure”. Considering the vast number of works listed, 
including, theoretically, the relationship between the two terms, when verifying, it was 
observed that none established this direct relationship, but rather, approximations by 
keywords. Among the many articles listed, the works of Ronchi, Arcidiacono and Pogliani 
(2020) and Grădinaru and Hersperger (2019) stand out. The first reinforces the 
relationship between GI and the provision of ES, and, in the proposal made by the 
authors, the design of GI is based on the assessment and provision of ES, reflecting in 
the land use municipal plan, which is object of SEA. The second sought strategic spatial 
plans that include GI planning at the urban scale. It was found that GI principles are 
commonly used in these plans, however, it was highlighted the lack of integration of 
multi-scale planning, when there could be stronger connections between municipal and 
national plans. Many other works identified, do not directly correlate GI and SEA, but 
reinforce the need to relate GI to land use plans. In this context, one can see a recurrent 
relationship between GI and ES, as well as between GI and spatial planning. However, 
the relationship between GI and SEA is not evident, especially when looking for the 
integration of plans by tiering. 
KEYWORDS: ecosystem services; connectivity; strategic planning.  
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Considerando o desenvolvimento econômico e tecnológico que tem ocorrido nos últimos 
séculos, pode-se destacar como resultados, a expansão de cidades; a saída do homem 
do campo para os centros urbanos; a alteração da cobertura, uso e ocupação do solo; 
a aquisição de novos hábitos, conhecimentos e necessidades, tanto em relação à 
saúde, privacidade, higiene, mobilidade, entre outras, que refletem diretamente na 
demanda por serviços e infraestrutura.  
Para atender de forma rápida a algumas dessas demandas nas últimas décadas, 
soluções tradicionais de engenharia, também conhecidas como infraestruturas cinza, 
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vem sendo amplamente utilizadas, especialmente no que tange soluções relacionadas 
ao saneamento (incluindo drenagem urbana, tratamento de esgoto, tratamento e 
abastecimento de água e manejo de resíduos sólidos); à mobilidade; à produção e 
distribuição de energia, entre outros setores.  
Ainda que atenda, em algum ponto, estas demandas, a utilização de infraestruturas 
cinza, caracterizadas por obras pesadas de engenharia e atendendo exclusivamente a 
função para a qual foi pensada, vem sendo questionada e, em muitas situações, 
substituída ou complementadas por soluções baseadas na natureza, com destaque 
aqui, para a infraestrutura verde. Isto tem ocorrido, com destaque, em relação ao 
ineficiente sistema de gestão de águas que não está mais resolvendo sozinho os 
problemas em diferentes escalas, tanto referente às fortes chuvas quanto aos períodos 
de estiagem (SUN et al., 2020).  
A emergente e urgente necessidade de adaptação às mudanças climáticas e promoção 
da resiliência urbana sugere que a utilização de infraestruturas cinza seja complementar 
à infraestruturas verdes, uma vez que estas cumprem também o papel de proteger, 
manejar e recuperar áreas naturais, mas sozinhas, não parecem apresentar soluções 
adequadas ou suficientes em situações de eventos climáticos extremos e situações de 
risco, especialmente, em algumas comunidade/localidades específicas (GREEN-GRAY 
COMMUNITY OF PRACTICE, 2020). 
Enquanto a infraestrutura cinza, incluindo, por exemplo, barragens, diques, estações de 
tratamento de água e esgoto, tubulações e canais, tem benefícios imediatos, ao mesmo 
tempo, apresentam um elevado custo de implantação e manutenção e não 
correspondem à necessidade de adaptação às mudanças climáticas e demandas atuais 
de serviços, características do séc. XXI (BROWDER, 2019). Já a infraestrutura verde 
apresenta diferentes possiblidades, de acordo com diferentes perspectivas e contextos 
(RANJHA, 2016). Assim, ela pode ser composta por elementos diversos como: áreas 
úmidas e áreas alagáveis, florestas, parques, hortas e áreas agricultáveis, jardins 
públicos e privados, arborização urbana (NENW, 2009). Em alguns casos, são 
considerados também, elementos de menor escala, como telhados e paredes verdes, 
entre outras estruturas construídas (BENEDICT; McMAHON, 2006).  
No que tange sua habilidade de ser multifuncional, a infraestrutura verde pode prover 
múltiplos benefícios envolvendo diferentes aspectos (sociais, econômicos e 
ambientais), o que, segundo Hansen et al. (2019), ainda se apresenta como um desafio 
e é pouco abordado em planos estratégicos. Ao mesmo tempo, a capacidade da 
infraestrutura verde de prover serviços ecossistêmicos (de regulação, suporte, provisão 
e culturais), especialmente para contextos urbanos, é amplamente abordada na 
literatura, por diferentes áreas do conhecimento (MARINO et al., 2019).  
Conforme aponta Ranjha (2016), há diferentes abordagens de planejamento que 
trabalham as infraestruturas verdes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o enfoque é 
dado à proteção do ambiente natural, tanto em áreas urbanas quanto rurais, através da 
criação de parques e jardins. Já no contexto europeu, redes ou corredores de 
biodiversidade interligados, existentes ou a serem criados, são considerados no 
planejamento espacial pelos diferentes níveis, nacional, regional e local. Esta afirmação 
está alinhada à definição apresentada pela Comissão Europeia (EC, 2013), para quem 
a infraestrutura verde pode ser definida como uma rede de áreas naturais e 
seminaturais, estrategicamente planejada, desenhada e gerida de modo a oferecer 
serviços ecossistêmicos e proteção à biodiversidade, tanto em áreas rurais como 
urbanas. 
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A União Europeia apresenta uma grande rede de áreas protegidas, atravessado e 
conectando territórios de todos os países membro, conhecida como Natura 2000. As 
áreas definidas para compor esta rede, cumprem o papel de manter e oferecer habitat 
para espécies específicas de fauna e flora, identificadas pelas Diretivas Aves e Habitat 
e complementadas pelos países. Neste contexto, a rede Natura 2000 corresponde ao 
centro do delineamento de uma grande infraestrutura verde e seus componentes, que 
irão garantir a necessária conectividade entre as áreas (EC, 2016).  
Cada membro deve considerar e ampliar a rede Natura 2000 em seus territórios, tendo 
como sugestão a integração desta a seus instrumentos de planejamento espacial, 
envolvendo também a aplicação da Avaliação de Impacto Ambiental de projetos e da 
Avaliação Ambiental Estratégica, de modo a garantir o delineamento da infraestrutura 
verde no planejamento da paisagem. É também reconhecida e enfatizada a relação 
entre a IV e diversas políticas como de uso do solo, de gestão da água, de agricultura e 
florestas, de mitigação e adaptação à mudanças climáticas, entre outras (EC, 2016). 
Apesar de toda esta constatação, reconhece-se que, na prática, a infraestrutura verde 
ainda não é amplamente considerada em substituição à monofuncional infraestrutura 
cinza neste contexto.  
Considerando os exemplos mencionados e que, assim como projetos de infraestrutura 
cinza usualmente estão (ou deveriam estar) previstos ou relacionados a planos setoriais 
(como por exemplo, planos de manejo de unidades de conservação, planos de bacia, 
planos de saneamento, zoneamentos ecológicos-econômicos, entre outros), estima-se 
aqui, de acordo com o apresentado por Santos e Santos (2018) que, no Brasil, há nestes 
planos, diretrizes, objetivos e princípios aplicáveis ao delineamento de infraestruturas 
verdes, acreditando na AAE, em especial, no tiering como um bom caminho para 
orientar este desenho, impactando nas diretrizes de uso e ocupação do solo definidas 
junto aos Planos Diretores Municipais. Como, de fato, a AAE não é regulamentada no 
contexto em questão, este trabalho buscou identificar na experiência internacional, 
exemplos de aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica, especialmente no que tange 
a avaliação em cascata de planos regionais e/ou setoriais, resultando ou refletindo no 
delineamento de infraestruturas verdes junto aos planos espaciais/ de uso e ocupação 
do solo municipais.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Este trabalho, de caráter qualitativo, foi realizado essencialmente com base em revisão 
na literatura. 
Inicialmente, foram consultadas referências apresentando conceituação base sobre os 
temas abordados, incluindo publicações institucionais e científicas.  
Complementarmente, buscando compreender a visão e contribuição acadêmica para 
antender ao objetivo proposto, a plataforma Science Direct foi utilizada como base de 
busca, onde foram utilizados os termos “strategic environmental assessment + green 
infrastructure”.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Inicialmente, foram listados 16.678 resultados, o que indicava uma vasta gama de 
publicações em torno das temáticas correlacionadas na busca realizada. Entretanto, ao 
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verificar a presença dos dois termos de forma clara no título ou mesmo nos destaques 
(highlights) de cada artigo, não foi encontrada nenhuma referência.  
Analisando de modo geral os títulos e destaques apresentados para os 100 primeiros 
trabalhos listados, foi possível observar a recorrente menção à prestação de serviços 
ecossistêmicos relativa à infraestrutura verde. Complementarmente, diferentes 
abordagens de avaliação de impacto, com destaque para a Avaliação de Serviços 
Ecossistêmicos, apareceram em vários títulos relacionada à Infraestruturas verdes. Por 
sua vez, a Avaliação Ambiental Estratégica apareceu relacionada a diversos 
temas/áreas de aplicação. Além disso, vários dos trabalhos listados que não 
correlacionam diretamente IV e AAE, reforçam a necessidade de integrar IV aos planos 
de uso e ocupação do solo.  
Assim, diante da variedade de produtos encontrados, levando-se em conta o título e os 
destaques, foram selecionados dois trabalhos que pudessem trazer contribuição ao 
debate aqui buscado, a saber: 
- o trabalho de Ronchi, Arcidiacono e Pogliani (2020), intitulado “Integrating green 
infrastructure into spatial planning regulations to improve the performance of urban 
ecosystems. Insights from an Italian case study” 
- o trabalho de Grădinaru e Hersperger (2019), “Green infrastructure in strategic spatial 
plans: Evidence from European urban regions”. 
Ronchi, Arcidiacono e Pogliani (2020) utilizam a relação entre IV e a provisão de SE, 
como um novo modo de fazer planejamento urbano, de forma menos rígida e 
quantitaiva, como usualmente é feito no contexto italiano, refletindo assim na inclusão 
de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) já nesta etapa.  
Os autores iniciam o trabalho identificando demandas por IV para garantir a provisão de 
serviços ecossistêmicos, considerando a IV como uma visão de desenho que traduz a 
Avaliação de Serviços Ecossistêmicos em estratégias para integrar SBN no 
planejamento e regulação do uso do solo. Ressaltam que a análise dos serviços 
ecossistêmicos deve ser “traduzida”, uma vez que autoridades e planejadores locais 
dificilmente conversam nesta mesma linguagem, e este papel de “tradução” é cumprido 
pela infraestrutura verde. As SBN, no caso, correspondem aos elementos de IV 
construídos ou que imitam a natureza. Assim, desenhada a estratégia de IV, esta refletiu 
no desenho do Plano Geral Municipal, o qual foi submetido a uma AAE, visando garantir 
uma perspectiva de proteção e incremento ambiental. 
Já Grădinaru e Hersperger (2019) buscam compreender quanto o planejamento de IV 
tem sido consolidado. Os autores mencionam que não há um acordo pleno sobre os 
princípios da IV a serem aplicados, entretanto, que a coordenação de sua expansão e 
manutenção deve se dar de modo integrado a diferentes temas do planejamento 
espacial, visando integrar objetivos e coordenar políticas setoriais como de gestão de 
recursos hídricos, de drenagem, de adaptação às mudanças climáticas, até mesmo de 
turismo. Reiteram a necessidade de planejar infraestruturas verdes abordando questões 
de multiplas escalas, desde uma pequena parcela urbana ao nível nacional, incluindo 
assim, uma ampla diversidade de elementos verdes, desde arborização urbana aos 
grandes parques.  
Em seu trabalho, Grădinaru e Hersperger (2019) tomam como áreas de estudo, regiões 
urbanas correspondentes a regiões metropolitanas ou grandes áreas, entendendo este 
recorte ter um bom potencial de planejamento de IV para lidar com questões como 
controle de cheias e mudanças climáticas. Os autores reforçam que tem sido cada vez 
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mais comum estas regiões desenvolverem planos estratégicos que acabam inferindo, 
orientando e coordenando planos municipais. 
Com base em 14 estudos de caso no contexto europeu, os autores constataram, entre 
outros pontos, que nestes planos estratégicos, usualmente a IV foi relacionada a 
diferentes temas de planejamento, com destaque para qualidade de vida, 
desenvolvimento de áreas construídas, conservação da cultura e gestão da água. Neste 
sentido, os autores recomendam reforçar a coordenação entre IV e outros temas 
relevantes, como conservação da natureza e prevenção na conversão do uso do solo, 
como recomendado pela própria Comissão Europeia (EC, 2013). Já sobre a integração 
com diferentes níveis de planejamento, Grădinaru e Hersperger sugerem que as 
conexões com os planos municipais e mesmo nacionais (abaixo e acima), devem ser 
fortalecidas.  
Ainda que os trabalhos analisados não abordem diretamente a relação procurada, 
envolvendo a aplicação da AAE na integração em cascata de planos setoriais multi-
nível, refletindo no delineamento de IV em planos municipais, eles reforçam esta 
necessidade e trazem diferentes abordagens de como garantir a inclusão e 
delineamento da IV em planos municipais, abordando diferentes funções e temáticas, 
enfatizando o benefício da integração de planos setoriais e multi-nível nesta tarefa.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Com base nos resultados obtidos, pode-se constatar a ampla e crescente aceitação, 
discussão e aplicação da Infraestrutura Verde de modo complementar à infraestrutura 
cinza nos mais diferentes contextos, sendo o europeu, uma vasta fonte de práticas e 
experiências. Vale destacar que, neste contexto, há Diretivas e orientações desde a 
esfera supranacional, a serem incorporadas e aplicadas nos diferentes países membro, 
auxiliando no delineamento de grandes redes verdes interconectadas. 
Ao se buscar estudos acadêmicos que auxiliem na compreensão destas práticas, 
especialmente na tentativa de alinhar o planejamento multi-nível em cascata (tiering) 
através da aplicação da AAE e o reflexo disso no delineamento de IV em planos 
municipais, os resultados não se mostram evidentes ou necessitam busca mais 
específica, mas trazem contribuições relevantes e oportunas ao debate, adaptação e 
aprendizado para consolidação da IV junto a planos diretores municipais no contexto 
brasileiro. 
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RESUMO 

A Educação Ambiental (EA) é uma ferramenta que vem para auxiliar o desenvolvimento, 
sensibilização e prática de atividades que possam contribuir, de alguma forma, para que 
os problemas ambientais possam ser melhores tratados e entendidos. As questões 
ambientais nem sempre foram levadas em consideração ao longo dos anos, o que faz 
com que a sociedade tenha uma resistência em entendê-los e, até mesmo, em contribuir 
para sua diminuição ou mitigação. A otimização da EA pode ser realizada por meio de 
programas, como o Programa de Educação Ambiental (PEA), que procura realizar 
trabalhos no âmbito socioambiental e está inserido no contexto dos processos de 
licenciamento de atividades capazes de causar significativa degradação ambiental. 
Assim sendo, o objetivo desse trabalho é analisar a macrotendência adotada pelos PEA 
para empreendimentos hidrelétricos do estado de Minas Gerais, com foco em Pequenas 
Centrais Hidrelétricas. Os estudos de casos foram levantados de acordo com a 
disponibilidade de estudos no banco de dados online do Sistema Integrado de 
Informação Ambiental (SIAM), em que se procurou pelo Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e pelo Plano de Controle Ambiental (PCA). Assim, foram escolhidos dois casos: 
PCH Boa Vista 2 e Mata Velha. Para a análise dos estudos delimitados, empregou-se a 
metodologia proposta por Rodrigues, Campanhão e Bernardes (2018), que 
desenvolveram critérios para avaliar as tendências político-pedagógicas empregadas 
na educação ambiental, considerando que as mesmas podem ser de caráter 
conservacionista, pragmático e/ou crítico. Assim, com a análise dos estudos dos dois 
casos selecionados, foi possível observar que, tanto para o EIA quanto para o PCA, os 
caráteres político-pedagógicos encontrados foram os conservacionistas e os 
pragmáticos. Portanto, percebeu-se que a EA utilizada nos Programas de Educação 
Ambiental desenvolvidos no âmbito do licenciamento ambiental em Pequenas Centrais 
Hidrelétricas do estado de Minas Gerais tende a ser mais conservadora, não 
promovendo nos envolvidos um olhar crítico para as questões ambientais. Embora o 
estudo tenha sido aplicado em apenas dois casos, devido à disponibilidade de 
informações, eles corroboram com outros estudos que demonstraram que a 
macrotendência crítica é mais difícil de ser encontrada. Por fim, aponta-se a 
necessidade de se realizar novos estudos para que se tenha uma maior amplitude do 
caráter político-pedagógico aplicado aos PEAs no âmbito do licenciamento ambiental 
no estado de Minas Gerais.  
PALAVRAS-CHAVE: caráter político-pedagógico; licenciamento ambiental; programa 
de educação ambiental. 

 
ABSTRACT 

Environmental Education (EE) is a tool that helps the development, awareness and 
practice of activities that can contribute, in some way, so that environmental problems 
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can be better dealt with and understood. Environmental issues have not always been 
taken into account over the years, which makes society resistant to understanding them 
and even contributing to their reduction or mitigation. The optimization of EE can be 
carried out through programs such as the Environmental Education Program (PEA), 
which seeks to carry out work in the socio-environmental sphere and is inserted in the 
context of licensing processes for activities capable of causing significant environmental 
degradation. Therefore, the objective of this work is to analyze the macro-trend adopted 
by the PEAs for hydroelectric projects in the state of Minas Gerais, with a focus on Small 
Hydroelectric Power Plants. The case studies were collected according to the availability 
of studies in the Integrated Environmental Information System (SIAM) online database, 
in which the Environmental Impact Study (EIA) and the Environmental Control Plan 
(ECP) were searched. Thus, two cases were chosen: SHP Boa Vista 2 and Mata Velha. 
For the analysis of the delimited studies, the methodology proposed by Rodrigues, 
Campanhão and Bernardes (2018) was used, who developed criteria to assess the 
political-pedagogical trends used in environmental education, considering that they can 
be of a conservationist, pragmatic and /or critical. Thus, with the analysis of the studies 
of the two selected cases, it was possible to observe that, for both the EIA and the PCA, 
the political-pedagogical characters found were the conservationist and the pragmatic. 
Therefore, it was noticed that the EE used in Environmental Education Programs 
developed within the scope of environmental licensing in Small Hydroelectric Plants in 
the state of Minas Gerais tends to be more conservative, not promoting a critical look at 
environmental issues in those involved. Although the study was applied in only two 
cases, due to the availability of information, they corroborate other studies that 
demonstrated that the critical macrotrend is more difficult to find. Finally, it points out the 
need to carry out new studies so that there is a greater amplitude of the political-
pedagogical character applied to PEAs in the scope of environmental licensing in the 
state of Minas Gerais. 
KEYWORDS: political-pedagogical character; environmental licensing; environmental 
education program. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Por meio do reconhecimento mundial dos problemas ambientais e analisando que seria 
necessário desenvolver técnicas, metodologias e aplicação de estudos de cunho 
ambiental, o século XX foi marcado por ter sido o pioneiro em levar-se em consideração 
que os problemas ambientais seriam de interesse da sociedade (RAMOS, 2001). Dessa 
forma, segundo o mesmo autor, a Educação Ambiental (EA) passou a ser considerada, 
sendo a mesma reconhecida desde a Conferência de Estocolmo no ano de 1972.  
No licenciamento ambiental, a EA vem, frequentemente, como um processo obrigatório, 
que é determinado pelas condicionantes presentes nas licenças ambientais. Dessa 
forma, são desenvolvidos os Programas de Educação Ambiental (PEA), que são 
projetos que visam utilizar de metodologias que possam de forma educativa abordar a 
comunidade afetada pelo desenvolvimento do empreendimento, bem como para os 
trabalhadores envolvidos na obra, demonstrando a esses a relevância e a compreensão 
dos problemas socioambientais, dando subsídio para o entendimento de como evitar, 
controlar ou mitigar (COPAM, 2017a).  
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De acordo com Layrargues e Lima (2014), a EA quando observada do ponto de vista do 
Campo Social vem acompanhada de diversos atores e instituições que compartilham 
valores e normas em comum. Mas, esses atores ainda podem apresentar diferentes 
pontos de vistas em relação às questões ambientais. Logo, podem ocorrer propostas de 
diferentes perspectivas políticas, pedagógicas e epistemológicas, fato que está 
associado a interpretação e, até mesmo, a questão de interesse por trás dessas 
questões (LAYRARGUES; LIMA, 2014).  
Assim, a EA deve ser levada em consideração para a contribuição social na questão 
ambiental, fazendo com que sua abordagem realmente agregue conhecimento à 
população e permitindo que essa compreenda a relação saudável que pode haver entre 
o ser humano e o meio ambiente.  
Levando-se em consideração todas as questões relacionadas a EA, o presente trabalho 
tem como objetivo analisar a macrotendência adotada pelos PEA, apresentados nos 
Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e seus respectivos Plano de Controle Ambiental 
(PCA), para empreendimentos hidrelétricos do estado de Minas Gerais, com foco em 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). 
 
 
METODOLOGIA 
 
Delimitação do estudo 
 
Foram escolhidas as PCH, pois as mesmas são consideradas pelo órgão licenciador 
competente como atividades que tem potencial de gerar impactos significativos 
(COPAM, 2017b), assim, às mesmas são sujeitas ao licenciamento ambiental. O 
processo de licenciamento de Minas Gerais, atualmente, pode ser realizado 
inteiramente de forma virtual, visto que o estado apresenta ferramentas que permitem 
esse processo. Dessa forma, para realizar a seleção de quais empreendimentos seriam 
considerados no presente estudo, foi realizada uma pesquisa no site de Consulta de 
Decisões de Processos de Licenciamento Ambiental, disponível em: 
http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/licenciamento/site/consulta-licenca. De acordo 
com a DN COPAM 217/2017, empreendimentos hidrelétricos são classificados com o 
código E-02-01-1, o que permitiu uma busca mais precisa em cada uma das nove 
superintendências distribuídas no estado. De maneira geral para todo o estado, foram 
identificados 27 empreendimentos licenciados com EIA no período de dezembro de 
2016 à abril de 2021. Como o site informa a situação da licença de cada 
empreendimento, foram considerados os processos que foram deferidos pelo órgão e 
que apresentavam o processo em sua fase de Licença de Operação (LO). Pois, dessa 
forma, seria possível encontrar seus respectivos EIA e PCA, aos quais apresentam o 
PEA, e a forma com que o mesmo será desenvolvido. Essa busca informou também 
alguns dados do empreendimento, como número do processo, nome do 
empreendimento e CNPJ. Assim, com esses dados, foi possível a consulta no Sistema 
Integrado de Informação Ambiental (SIAM), disponível em 
http://www.siam.mg.gov.br/siam/processo/index.jsp, que permitiu encontrar os 
documentos analisados no presente trabalho. Dessa forma, somente dois 
empreendimentos, PCH Boa Vista 2 e Mata Velha, apresentaram a documentação 
completa necessária, já que para os demais empreendimentos os documentos estão 
em processo de migração, impedindo assim que sejam utilizados no presente estudo.  
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Determinação das macrotendências da Educação Ambiental 
 
De acordo com Layrargues e Lima (2014), foram determinados três tipos de 
macrotendências da EA, sendo a conservacionista, pragmática e crítica, sendo essas 
utilizadas para a classificação dos PEAs dos empreendimentos selecionados. 
Para a aplicação dessas macrotendências, tomou-se como base o trabalho de 
Rodrigues, Campanhão e Bernardes (2018), que desenvolveu um quadro ao qual se 
aplicam características das três macrotendências abordadas, permitindo a classificação 
dos PEA (Quadro 1). São abordados, para cada macrotendência, a estrutura social, 
aspectos de cunho social, econômico e político, o real objetivo da EA, a visão em relação 
aos problemas ambientais e os temas e ações aplicados.  
Destarte, para que esses conceitos fossem aplicados aos estudos selecionados, em um 
primeiro momento, foi realizada a leitura geral das propostas apresentadas no EIA e 
PCA de cada empreendimento. Posteriormente, foi identificado suas características 
analisando o que foi proposto por Rodrigues, Campanhão e Bernardes (2018) e 
analisando nos estudos a justificativa, objetivo e as atividades a serem desenvolvidas. 
 
Quadro 1 - Componentes para caracterização das macrotendências em EA dos PEA de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (continua) 

Dimensão 
CONSERVACIONISTA PRAGMÁTICA CRÍTICA 

Conservadora Alternativa 
Visa 
questionar a 
estrutura 
socioeconôm
ica vigente?  

NÃO NÃO SIM 

Base 
disciplinar, 
política, 
econômica 
ou social  

-Ciências ecológicas;  
-Não considera 
dimensões sociais, 
políticas e culturais.  

-Hegemonia neoliberal;  
-Redução do estado;  
-Pragmatismo 
contemporâneo;  
-Ecologismo de mercado;  
-Lógica de mercado 
acima das esferas 
sociais;  
-Ambientalismo de 
resultados;  
-Contexto de produção e 
consumo surgidos no 
pós-guerra.  

- Correntes de educação 
popular, emancipatória, 
transformadora e educação no 
processo de gestão ambiental.  

Objetivo/pape
l da Educação 
Ambiental  

-Sensibilizar;  
-Despertar a dimensão 
afetiva em relação à 
natureza.  

-Empregada como forma 
de compensação para 
corrigir as imperfeições 
de um mercado baseado 
no consumismo, 
obsolescência 
programada e 
descartabilidade;  
-Educação para 
desenvolvimento/consum
o sustentável.  

-Rever criticamente os 
fundamentos que condicionam 
a dominação do ser humano e 
dos mecanismos de 
acumulação do capital;  
-Enfrentamento político das 
desigualdades e injustiça 
social;  
-Contextualizar o debate 
ambiental;  
-Problematizar as contradições 
dos modelos de 
desenvolvimento e sociedade.  
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Quadro 1 - Componentes para caracterização das macrotendências em EA dos PEA de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (continuação) 

Dimensão 
CONSERVACIONISTA PRAGMÁTICA CRÍTICA 

Conservadora Alternativa 
Visão dos 
problemas 
ambientais 

- Redução dos 
problemas ambientais 
a uma questão com 

solução por inovação 
tecnológica; -Acredita 
que os princípios de 

mercado são capazes 
de promover transição 
para sustentabilidade.  

-Redução dos problemas 
ambientais a uma 

questão com solução por 
inovação tecnológica; 

Dissociados das 
dimensões social e 

econômica; Sem reflexão 
contextual e articulada 

das causas e 
consequências dos 

problemas ambientais.  

-Os problemas ambientais não 
têm solução reducionista;  

- Os problemas ambientais 
têm causas e consequências 
em esferas sociais e políticas 

além da biológica.  

Temas e 
ações  

-Autoconhecimento;  
-Atividades ao ar livre;  
-Biodiversidade;  
-Unidades de 
Conservação;  
-Biomas;  
-Ecoturismo;  
-Experiências 
agroecológicas;  

-Mudanças culturais 
relevantes, mas que só 

podem ser 
concretizadas se 

houver a transformação 
das bases econômicas 

e políticas da 
sociedade.  

-Economia e consumo 
verde;  
-Responsabilidade 
socioambiental;  
-Certificação;  
-Mecanismos de 
desenvolvimento limpo;  
-Responsabilização 
individual (“cada um fazer 
a sua parte”);  
-Afastamento do 
ambiente natural;  
-Foco no ambiente 
urbano-industrial;  
-Preocupação com 
produção de resíduos 
sólidos;  

-Ações que tragam 
resultados orientados 

para a sustentabilidade, 
mas dentro de um 

realismo político, do 
economicamente viável e 
da conservação do status 

quo.  

-Conceitos introduzidos no 
debate: Cidadania, 

Democracia, Participação, 
Emancipação, Conflito, Justiça 

Ambiental e Transformação 
Social.  

Fonte: Rodrigues, Campanhão e Bernardes (2018). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Conforme a disponibilidade de documentos no banco do SIAM, explicada na 
metodologia, os empreendimentos escolhidos encontram-se listados no Quadro 2. 
 
Quadro 2 - Identificação dos empreendimentos hidrelétricos utilizados neste estudo. 

Identificação SUPRAM Processo Empreendimento/ 
Empreendedor 

Ano 
EIA PCA 

PCH 1 Sul de Minas 00006/2003/007/2018 
SPE BOA VISTA II 

ENERGIA S.A - 
CPFL 

2011 Revisado 
2016 

PCH 2 Noroeste de 
Minas 12264/2010/004/2015 

MATA VELHA 
ENERGETICA S/A 

- CPFL 
2010 2010 
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Levando em consideração as macrotendências estudas e suas particularidades 
definidas, conforme Quadro 1, pode-se observar as tendências que foram encontradas 
dos estudos analisados (Quadro 3).  
Dessa forma, para os dois empreendimentos analisados, PCH Boa Vista 2 e Mata Velha, 
tanto os EIAs quanto os PCAs foram classificados com as macrotedências 
conservacionista e pragmática. 
A macrotendência conservacionista é caracteriza simplesmente por apresentar a 
natureza como sendo um elemento intocável, buscando sua preservação, não 
questionando o papel da sociedade em relação a natureza e como isso é estruturado. 
A mesma vem com a vertente de proteção, evitando possíveis conflitos que podem ser 
decorrentes de questionamentos, trazendo, assim, uma noção ecológica. Ainda, 
caracteriza-se por considerar o indivíduo, em relação ao seu comportamento, sob a 
perspectiva de suas atitudes e sua possiblidade de mudança, sem envolvimento com 
outros pilares da sociedade como políticas e socioeconômicas (PIRES et al., 2014; 
LAYRARGUES; LIMA, 2014).  
De acordo com Layrargues e Lima (2014), a macrotendência pragmática não se 
distancia da conservacionista, já que a mesma seria apenas uma pequena variação, 
sendo o Consumo Sustentável. Dessa forma, a mesma ainda não é caracterizada por 
um senso crítico, não permitindo uma clara reflexão a respeito dos problemas 
ambientais e suas respectivas consequências, buscando também ações que possam 
decorrer posteriormente orientações para um futuro sustentável (LAYRARGUES, 1999).  
 
Quadro 3 - Macrotendências encontradas nos EIA e PCA dos empreendimentos de PCH 
em MG.  

Macrotendências EIA PCA 
PCH 1 PCH 2 PCH 1 PCH 2 

Conservacionista  X X X X 
Pragmática  X X X X 

Crítica - - - - 
Legenda: (-) Classificação não encontrada. 
(X) Classificação encontrada. 

 
Para os empreendimentos PCH 1 e PCH 2, levando em consideração a justificativa, 
objetivo e as atividades propostas no EIA, as justificativas apresentadas não fizeram 
alusão a macrotendências. Em relação aos abjetivos, a PCH 1 mencionou a 
conservação e sensibilização da comunidade em relação ao meio ambiente; já o 
empreendimento PCH 2 não apresentou nenhuma especificidade. Por fim, as atividades 
propostas, em ambos empreendimentos, foram o desenvolvimento de eventos que 
venham a abordar a importância da conservação ambiental, cartilhas, painéis, folders, 
folhetos e vídeos educativos. Assim como no EIA, o PCA desses empreendimentos 
abordou as mesmas questões na justificativa e objetivo, sendo apresentadas de forma 
similar. Em relação as atividades a serem desenvolvidas, o PCA apresentou mais 
especificidades, apresentado de forma mais clara como essas serão desenvolvidas, 
mas, ainda assim, as mesmas questões de sensibilização e conscientização foram 
ressaltadas.  
Esses resultados corroboram com os resultados encontrados por Carvalho, Almeida e 
Rodrigues (2019), que em uma análise da EA desenvolvida no licenciamento ambiental 
federal de hidrelétricas encontraram as tendências conservacionistas e pragmáticas nos 
estudos, sendo que a crítica não foi observada em nenhum deles. Também Rodrigues, 
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Campanhão e Bernardes (2018) encontraram em seu trabalho de análise de EA em 
parques estaduais as mesmas duas macrotendências sendo as mais expressivas; 
entretanto, ainda encontraram uma pequna porcentagem para a macrotendência crítica. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A EA desenvolvida no âmbito do licenciamento ambiental das PCHs analisadas aponta 
a mesma tendência conservadora, o que pode ser observado também em outros 
estudos abordados. Dessa forma, pode-se entender que a EA desenvolvida tem o intuito 
de apenas sensibilizar a população, e não de se questionar e criticar as questões 
relacionadas ao meio ambiente.  
Mesmo que a sensibilização seja importante, é necessário que sempre se busque 
despertar o senso crítico nas pessoas, para uma melhor compreensão das atitudes 
relacionadas ao meio ambiente. 
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Salim Pinheiro Lima (Universidade Estadual Paulista) 

 
RESUMO 

 
A articulação entre a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e a proteção legal de áreas 
naturais encontra suporte em dispositivos legais como a Lei Federal Nº 9985/2000 que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e suas 
regulamentações. Em especial, pode-se citar o estabelecimento e a ordenação territorial 
da zona de amortecimento (ZA) de unidades de conservação (UC). Nesse sentido, esse 
trabalho busca discutir como a AIA de projetos situados em ZA de UC poderia contribuir 
com a concepção de projetos mais adequados para implantação nessas áreas de 
grande sensibilidade ambiental. Para tanto, foi conduzido um estudo de caso 
envolvendo um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) de um projeto rodoviário, previsto 
para implantação na ZA da Reserva Biológica Tamboré, no Estado de São Paulo. Foram 
identificadas deficiências associadas com a análise de significância dos impactos e 
análise de alternativas locacionais e tecnológicas. Desse modo, os resultados apontam 
para a necessidade de aprimoramento na elaboração dos estudos ambientais, 
resultando em projetos mais adequados para a implantação nas ZAs de UCs. 
PALAVRAS-CHAVE: zona de amortecimento; impactos ambientais; rodovias 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The articulation between the Environmental Impact Assessment (EIA) and the legal 
protection of natural areas is supported by legal provisions such as Federal Law No. 
9985/2000, which instituted the National System of Conservation Units (SNUC) and its 
regulations. In particular, we can mention the establishment and territorial ordering of 
buffer zones (BZs) around protected areas (PAs). In this sense, this paper seeks to 
discuss how the EIA of projects located in the BZs around PAs could contribute to the 
design of more suitable projects for implementation in these areas of great environmental 
sensitivity. Therefore, a case study was conducted involving an Environmental Impact 
Statement (EIS) of a road project, planned for deployment in a BZ around the Tamboré 
Biological Reserve, in the State of São Paulo. Shortcomings associated with the 
significance analysis of impacts and analysis of locational and technological alternatives 
were identified. Thus, the results point to the need for improvement in the preparation of 
environmental studies, resulting in more suitable projects for implementation in the BZs 
around PAs.  
KEYWORDS: buffer zones; environmental impact; roads 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A articulação entre a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e a proteção legal de áreas 
naturais encontra suporte em dispositivos legais como a Lei Federal Nº 9985/2000 que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e suas 
regulamentações. Em especial, pode-se citar o estabelecimento e a ordenação territorial 
do entorno de unidade conservação (UC) na figura da zona de amortecimento (ZA) 
(BRASIL, 2000). De acordo com a Lei do SNUC, o responsável pela administração da 
UC deve estabelecer normas específicas orientando a ocupação e o uso dos recursos 
na ZA (BRASIL, 2000). O zoneamento da UC apresentado em seu plano de manejo 
pode fornecer, portanto, informações valiosas para o ordenamento territorial da ZA 
(FREITAS LIMA; RANIERI, 2018) e que deveriam ser consideradas no planejamento de 
empreendimentos previstos para aquele ambiente. 
A implantação de rodovias em áreas de grande sensibilidade ambiental, como é o caso 
de uma ZA, requer abordagem especial, dada a sua característica de empreendimento 
linear de grande abrangência, com potencial de fragmentar habitats naturais e induzir 
ocupação no seu entorno (LIMA; RIBEIRO, 2017). Desse modo, o planejamento de uma 
rodovia prevista para ser implantada em ZA de UC deveria ser pautado por preservar 
sintonia com o ambiente e o entorno da sua instalação, adequando as etapas de 
planejamento, construção e operação às condições do meio, com o emprego de 
materiais e equipamentos apropriados e realizando os serviços de modo a evitar e 
mitigar os impactos. A AIA, ao apresentar dentre as suas funções influenciar a 
concepção de projetos mais adequados ambientalmente (SANCHEZ, 2013), apresenta 
importante papel no planejamento de rodovias que atravessam ZAs de UCs. Entretanto, 
essa função pode ficar comprometida, dependendo da qualidade do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), uma vez que muitas fragilidades têm sido apontadas em sua 
elaboração, especialmente na análise de significância dos impactos (VERONEZ; 
MONTANO, 2017). De modo similar, Mandai (2019) aponta que deficiências 
encontradas na elaboração de EIAs podem limitar o seu potencial na promoção da 
conservação da biodiversidade. 
Nesse sentido, este trabalho busca discutir como a AIA de projetos previstos para 
implantação em ZAs de UCs, poderia contribuir com a concepção de projetos mais 
adequados para implantação em áreas de sensibilidade ambiental, como aquelas 
vizinhas a UCs. Para tanto, foi conduzido um estudo envolvendo a análise do EIA de 
um projeto rodoviário, previsto para implantação na ZA de uma Reserva Biológica, 
localizada no Estado de São Paulo. Por meio deste estudo pretende-se investigar como 
as especificidades dessa área foram tratadas no EIA/RIMA. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A coleta de dados ocorreu por meio de busca na página da CETESB (Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo) por EIA/RIMAS de projetos rodoviários realizados 
de 2016 a 2020 com previsão de instalação em ZA de Unidade de Conservação de 
Proteção Integral. Após análises prévias dos documentos identificados foi selecionado 
como objeto de estudo o EIA/RIMA do Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da 
Anhanguera e Cidade São Pedro, elaborado em 2018, cuja localização prevista integra 
a ZA da Reserva Biológica (REBio) Tamboré (Santana de Parnaíba, SP). 
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Utilizou-se como método a análise documental do EIA selecionado, dos respectivos 
RIMA e Parecer Técnico da CETESB (CETESB, 2020), além do plano de manejo da 
Reserva Biológica Tamboré. O EIA/RIMA foi obtido diretamente da página oficial da 
CETESB. Inicialmente, efetuou-se uma leitura preliminar de cada documento, 
identificando-se partes específicas que foram analisadas em maior detalhe 
posteriormente. A análise do EIA/RIMA e do respectivo Parecer Técnico da CETESB 
focou nos aspectos relacionados às áreas protegidas, em especial, a Reserva Biológica 
Tamboré. Buscou-se identificar como o estudo ambiental abordou as potenciais 
interferências do empreendimento sobre as UCs em suas várias etapas, incluindo a 
análise das alternativas locacionais e tecnológicas, diagnóstico ambiental, identificação 
e avaliação de impactos e programas de gestão. A análise do plano de manejo da 
Reserva Biológica Tamboré concentrou-se nos aspectos relativos a sua ZA, os quais 
foram estudados em maior profundidade. 
 
 
RESULTADOS 
 
Análise dos documentos - Plano de Manejo da Reserva Biológica Tamboré 
 
A Reserva Biológica Tamboré é uma das maiores UCs urbanas com 367,34 ha, 
localizada no bairro Tamboré, em Santana de Parnaíba (SP) e foi criada por meio da 
Lei Municipal no 2.689, de 22 de dezembro de 2005. Essa UC apresenta grande 
importância ecológica devido à sua alta diversidade biológica e grande número de 
nascentes de córregos. A REBio Tamboré ocupa área da antiga Reserva Florestal do 
Sítio Tamboré, averbada em cartório em 1992. A sua administração é feita por cogestão 
entre o Município Santana do Parnaíba e o Instituto Tegra. 
O plano de manejo consultado foi elaborado em 2015 e nele constam além da 
caracterização da reserva, os seus zoneamento e programas de manejo. A ZA possui 
área com cerca de 1.790 ha e engloba fragmentos representativos de floresta nativa 
considerados possíveis corredores ecológicos e condições potenciais de conectividade 
com as APAs Cabreúva, Cajamar e Jundiaí e com a REBio da Serra do Japi no 
Município de Jundiaí. As normas específicas para a ZA não apresentam impedimentos 
para a instalação de empreendimentos na área, desde que os mesmos não se 
contraponham aos objetivos da REBio Tamboré e que atendam as orientações 
constantes no plano de manejo. Dentre as normas específicas para empreendimentos 
viários pode-se citar o limite máximo de velocidade de tráfego é de 50 Km/h no trecho 
da ZA. 
 
Análise dos documentos - EIA/RIMA 
 
O EIA/RIMA foi elaborado no âmbito do processo de licenciamento ambiental do Acesso 
Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São Pedro, previsto para 
implantação no município de Santana de Parnaíba, sob a responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Santana de Parnaíba. O documento foi apresentado em 2018. O projeto, 
denominado Estrada de Ligação, aproveitará o traçado existente de uma estrada interna 
à Fazenda Itahyê. A estrada atual não é pavimentada e a sua largura é de aproximados 
4 m. A geometria final da via nova via projetada propõe 1.980 m de extensão e duas 
faixas de rolamento em cada sentido (tipo pista dupla). A largura da faixa de domínio é 
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de 14 m. Estão previstos também sarjetas e sistemas de segurança nos taludes de 
aterro. 
O empreendimento proposto está situado na porção leste do município de Santana de 
Parnaíba, entre os bairros Colinas de Anhanguera e Cidade São Pedro. Como 
justificativa para o projeto é mencionado que o novo acesso viário proposto permitirá 
maior aproximação entre as regiões de maior concentração populacional do município 
e o polo industrial existente, ao sul, junto ao eixo da Rodovia Presidente Castelo Branco. 
Foi citado também que a Prefeitura de Santana de Parnaíba está elaborando o Plano 
Municipal de Mobilidade, Circulação Viária e Transporte de Santana de Parnaíba. Entre 
as proposições do plano encontra-se a proposta de estruturação de anéis perimetrais, 
sendo que Acesso Rodoviário entre os Bairros Colinas da Anhanguera e Cidade São 
Pedro integra o traçado de um destes anéis, fazendo a conexão entre o bairro 
Fazendinha e a região do Tamboré. 
De acordo com o EIA, o projeto será implantado em área urbana do Município de 
Santana de Parnaíba, em conformidade com a legislação municipal de uso e ocupação 
do solo. Por outro lado, o estudo ambiental não apresentou análise da compatibilidade 
do empreendimento com o plano de manejo da Reserva Biológica Tamboré, quanto às 
normas de uso e ocupação da ZA da reserva. De modo similar, não foram apresentadas 
alternativas tecnológicas ao projeto, sendo indicado apenas que seriam utilizadas as 
melhores práticas disponíveis adotadas correntemente pela Prefeitura Municipal de 
Santana de Parnaíba em suas obras viárias. 
O estudo ambiental apresentou a análise de três alternativas locacionais. Dentre os 
critérios utilizados para a seleção do traçado, não aparece a interferência em UC ou sua 
ZA. Foi considerada a alternativa de não realização do empreendimento, enfatizando-
se os seus prejuízos para a integração viária da cidade, sem incluir nesse cenário os 
aspectos físico-ambientais ou, mais especificamente, as consequências para a ZA da 
Reserva Biológica Tamboré. 
O capítulo do EIA “Diagnóstico Ambiental” incluiu o item “Unidades de Conservação e 
outras Áreas Protegidas”, com a identificação dessas áreas presentes nas áreas de 
influência do empreendimento. Foram identificadas as seguintes UCs: Reserva 
Biológica Tamboré, Parque Estadual do Jaraguá, APA Cajamar, APA da Várzea do Rio 
Tietê, RPPN Mutinga. Cada UC foi brevemente caracterizada e, em seguida, foi 
analisada a interferência do empreendimento em cada uma delas, apenas em termos 
de localização nas áreas de influência do mesmo. Concluiu-se que a principal área 
afetada pelo empreendimento seria a ZA da Reserva Biológica Tamboré, mas a Área 
Diretamente Afetada (ADA) insere-se integralmente nela. 
Os principais impactos identificados em associação com a interferência nas UCs foram 
a supressão da vegetação nativa e a perda de conectividade. A supressão da vegetação 
da ADA afetará diretamente a ZA da Reserva Biológica Tamboré. A AID, além de inserir-
se quase totalmente na mesma ZA, abrange parte dos territórios da APA Cajamar e da 
própria Reserva Biológica Tamboré. A AII inclui também parte de outras áreas 
protegidas. 
O impacto da supressão da vegetação foi classificado como de médias magnitude, 
relevância e significância, em função do efeito que a perda de conectividade pode ter 
sobre a Reserva Biológica Tamboré. O impacto de perda de conectividade foi avaliado 
separadamente, tendo o EIA concluído que, embora com pequena extensão, a estrada 
dividirá fragmentos florestais, aumentando o efeito de borda e dificultando o fluxo 
gênico, com possível redução da diversidade de espécies da região. Entretanto, este 
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impacto foi considerado de pequena magnitude por causa de sua abrangência e de 
média relevância e média significância devido a perda de conectividade entre 
fragmentos florestais de elevada importância biológica. 
Para a mitigação da perda de conectividade, o estudo ambiental apontou a instalação 
de passagens de fauna. Para a supressão da vegetação foram sugeridas medidas 
mitigadoras previstas no Programa de Controle Ambiental das Obras e no Plano de 
Supressão da Vegetação. Foi também afirmado que os efeitos dos impactos de 
supressão de vegetação e de perda de conectividade serão compensados com as ações 
de compensação florestal do Programa de Manutenção e Incremento da Conectividade 
e do Programa de Compensação do SNUC. 
 
Análise dos documentos - Parecer Técnico da CETESB 
 
O Parecer Técnico da CETESB data de 2020. Neste parecer foi apresentado o histórico 
e uma relação dos vários documentos constantes do processo de licenciamento do 
projeto, como as manifestações ambientais dos órgãos gestores da Reserva Biológica 
Tamboré. Consta também nessa lista a complementação do EIA solicitada pela 
CETESB e protocolada em 2020. Como registrado no Parecer, a complementação 
apresenta a análise de outras alternativas locacionais sugeridas pela população em 
Audiência Pública e em manifestações encaminhadas ao Conselho Estadual de Meio 
Ambiente. Após a análise das alternativas, agora com a inclusão do aspecto UC como 
um dos critérios utilizados, a conclusão foi pela mesma alternativa proposta 
anteriormente, o que teve concordância expressa no parecer técnico. O estudo 
ambiental complementar sugere que as demais alternativas poderiam causar maior 
interferência em UCs. Ressalte-se que a localização do projeto em ZA de uma UC de 
Proteção Integral não foi um critério considerado. De modo similar ao EIA anteriormente 
apresentado, foi descartada da análise a alternativa com trajeto coincidente à atual 
ligação entre os bairros, que tem parte de seu percurso em município vizinho, opção 
considerada impeditiva. 
Em relação à interferência em UCs e outras áreas protegidas, especialmente a perda 
de conectividade entre os fragmentos florestais da ZA da Reserva Biológica Tamboré, 
o parecer informou que o EIA considerou que os programas de gestão propostos 
poderão compensar os impactos negativos. Informou, também, que houve manifestação 
favorável ao empreendimento pelos responsáveis por sua gestão, que incluíam 
exigências a serem atendidas pelo empreendedor. Tais exigências foram ressaltadas e 
detalhadas no parecer, com indicações de como deve ser o seu atendimento no decorrer 
do processo de licenciamento ambiental. Pode-se observar, entretanto, que o parecer 
não questionou a não realização de análise no EIA sobre a especificidade requerida 
para a concepção do projeto em uma ZA. 
 
DISCUSSÃO 
 
Dois aspectos ficaram evidenciados com os resultados obtidos. Em primeiro lugar, a 
localização do empreendimento numa área de sensibilidade ambiental, como é o caso 
de uma ZA. Na análise das alternativas locacionais esse dado não foi relevante. A 
própria interferência em UC só foi considerada na análise de alternativas locacionais, 
quando da realização do estudo complementar ao EIA. Tampouco foi discutida a 
especificidade requerida para a concepção do projeto previsto para ser implantado na 
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ZA de uma reserva biológica. Na análise de alternativas tecnológicas não foram 
discutidas, inclusive, as normas específicas para a ZA da REBio Tamboré, expressas 
em seu plano de manejo como, por exemplo, o limite máximo de velocidade permitido 
de 50 Km/h. 
A concepção de uma rodovia para ser instalada numa ZA e, para operar com essa 
velocidade máxima, poderia oferecer alternativas distintas daquelas tradicionalmente 
aceitas e aplicadas em estradas. Tanto o projeto geométrico, quanto os materiais 
utilizados poderiam ser diferentes, como observado em alguns exemplos de rodovias 
que atravessam áreas de grande sensibilidade ambiental (RIBEIRO; LIMA, 2017; 
KELLER; LIMA, 2018). Deve-se destacar, entretanto, que o plano de manejo da REBio 
Tamboré não orientou de modo consistente opções capazes de embasar o 
ordenamento territorial da ZA, apresentando apenas algumas normas específicas para 
a sua ocupação. Essa característica presente em muitos planos de manejo (FREITAS 
LIMA; RANIERI, 2018) limita o potencial da ZA na proteção das UCs, não fornecendo 
as orientações necessárias ao planejamento dos empreendimentos para serem nela 
instalados. 
Por outro lado, a alternativa selecionada estava em consonância com a legislação 
municipal de uso do solo e também com o Plano de Mobilidade Urbana, em processo 
de elaboração no município. Mesmo se tratando de obra de pequeno porte (2,0km) a 
sua importância se estabelece, também pelo ambiente que a via projetada atravessa. 
Importante observar que o transporte de pessoas e a integração de diferentes bairros, 
como é o caso desse projeto, não impõe a necessidade compulsória de viagens em 
carros particulares. Desta forma, parece oportuno incluir alternativas ao modo rodoviário 
de transporte e até utilizar o próprio cenário como argumento. Integrar a nova via à 
malha urbana e oferecer à população melhor infraestrutura de deslocamentos é apenas 
uma etapa do desafio. Pode-se inferir, entretanto, que discussão mais abrangente das 
opções alternativas seria mais pertinente de ocorrer por meio de Avaliação Ambiental 
Estratégica (AAE) do Plano de Mobilidade Urbana do município, modalidade de AIA 
ainda não obrigatória no Brasil (SÁNCHEZ, 2013). 
Outro aspecto evidenciado diz respeito à avaliação dos impactos. Assim como o 
registrado por Veronez e Montano (2017), pode-se observar falta de correspondência 
entre a extensão do diagnóstico ambiental realizado e a análise de significância dos 
impactos. Também pode ser observada carência de integração entre as informações 
geradas na etapa de diagnóstico ambiental com as etapas seguintes do estudo, 
deficiência apontada por Mandai (2019) dentre as responsáveis por limitar o potencial 
do EIA na conservação da biodiversidade. Verificou-se, por exemplo, que o EIA 
caracterizou de maneira consistente a área de influência do projeto, identificando 
impactos sobre a biodiversidade, em especial a perda de conectividade associada com 
a fragmentação induzida pela estrada. Entretanto, no momento de avaliar a significância 
deste impacto, o estudo o apresenta como de pequena magnitude por causa de sua 
abrangência e de média significância devido a perda de conectividade entre fragmentos 
florestais de elevada importância biológica. Não foram apresentados os critérios para 
essa análise, aumentando muito a sua subjetividade. A pequena extensão da via (2 km) 
seria suficiente para dizer que a magnitude é pequena? E o que embasaria a avaliação 
de que a fragmentação de ambientes florestais de elevada importância biológica, 
localizados em ZA de uma reserva biológica, seria um impacto como de média 
significância? É reconhecido no contexto da AIA que avaliações imprecisas da 
significância dos impactos podem comprometer as decisões sobre o projeto, desde a 
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escolha da alternativa até a sua aprovação final (SÁNCHEZ, 2013). Esse é, portanto, 
um aspecto que pode limitar o potencial do instrumento AIA na conservação da 
biodiversidade, quando de sua articulação com os instrumentos legais de proteção de 
áreas naturais, como no caso das Unidades de Conservação. 
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados encontrados neste trabalho apontam para a necessidade de 
aprimoramento na elaboração dos estudos ambientais, resultando em projetos mais 
adequados para a implantação nas ZAs de UCs. Em especial, foram identificadas 
deficiências associadas com a análise de significância dos impactos e análise de 
alternativas locacionais e tecnológicas. Importante pontuar, entretanto, que a presente 
investigação concentra-se num estudo de caso e que seria oportuno ampliar o seu 
alcance, a fim de confirmar as evidências aqui verificadas. Desse modo, poderiam ser 
identificados caminhos para potencializar a influência da AIA na concepção de projetos 
mais compatíveis com as características de ambientes com alta sensibilidade ambiental, 
como é o caso das ZAs de UCs. Além disso, espera-se colaborar para o 
desenvolvimento, adoção e consolidação de novas técnicas, materiais e procedimentos 
construtivos e operacionais compatíveis com o tipo de ambiente, mesmo em regiões 
distantes de áreas protegidas, mas de elevada sensibilidade ambiental. 
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RESUMO 

 
O tema deste texto é a mudança da legislação ambiental brasileira após acidente 
tecnológico ambiental. O ângulo de observação privilegia as atividades legislativas 
posteriores ao acidente tecnológico de Brumadinho. Em 25 de janeiro de 2019, o 
rompimento da barragem de rejeitos da mina Córrego do Feijão, de responsabilidade da 
empresa Vale, devastou a cidade, causando uma crise social, econômica e ambiental. 
A problematização aqui é: quais foram as legislações alteradas e criadas após o 
rompimento para evitar novos desastres no Brasil? Partindo do pressuposto de que 
antes do acidente de Brumadinho, outros acidentes de mesma natureza ocorreram em 
similares condições, torna-se presumível que as estratégias adotadas para prevenção 
de catástrofes, até 2019, eram ineficientes. Diante deste cenário, faz-se importante 
analisar quais providências legais foram tomadas após a crise de 2019, para evitar 
novos desastres. O objetivo aqui é identificar as alterações na legislação ambiental pós-
desastre ambiental de Brumadinho, ou seja, as mudanças geradas em decorrência do 
impacto social e ambiental gerado pelo rompimento da barragem. A metodologia de 
pesquisa adotada é qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental. Realizou-se um 
levantamento de dados e documentos sobre as recentes atividades legislativas 
ambientais específicas do setor minerário. Das muitas alterações e criações legislativas, 
interessam: a Resolução Nº 13 - sobre medidas regulatórias para a estabilidade de 
barragens -, a Portaria Nº 138 - instituição do Comitê Técnico de Segurança de 
Barragens de Rejeitos de Mineração -, a Portaria Nº 37- regula os procedimentos de 
fiscalização e o controle dos riscos de barragens, e as modificações implementadas na 
Lei nº. 14.066. As análises apontam maior rigor das normas vigentes. São um conjunto 
de medidas legais que poderiam haver evitado os desastres citados. É considerável o 
número de atividades legislativas nos últimos 3 anos, sobretudo aquelas homologadas 
em 2020. Espera-se que seus impactos sociais e ambientais sejam positivos e que as 
providências alteradas sejam, de fato, cumpridas. 
PALAVRAS-CHAVE: Acidente tecnológico minerário; Controle de Riscos; Legislação 
ambiental. 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The theme of this text is the change in Brazilian environmental legislation after an 
environmental technological accident. The angle of observation privileges the legislative 
activities after the technological accident in Brumadinho. On January 25, 2019, the 
collapse of the tailings dam at the Córrego do Feijão mine, under the responsibility of the 
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company Vale, devastated the city, causing a social, economic, and environmental crisis. 
The issue here is: what were the laws changed and created after the break to avoid new 
disasters in Brazil? Assuming that before the accident in Brumadinho, other accidents of 
the same nature occurred in similar conditions, it is presumable that the strategies 
adopted to prevent disasters, until 2019, were inefficient. Given this scenario, it is 
important to analyze what legal measures were taken after the 2019 crisis, to avoid new 
disasters. The objective here is to identify the changes in environmental legislation after 
the environmental disaster in Brumadinho, that is, the changes generated because of 
the social and environmental impact generated by the dam failure. The research 
methodology adopted is qualitative, exploratory, bibliographical, and documentary. A 
survey of data and documents was carried out on recent environmental legislative 
activities specific to the mining sector. Of the many changes and legislative creations, of 
interest are Resolution No. 13 - on regulatory measures for the stability of dams -, 
Ordinance No. 138 - institution of the Technical Committee for Safety of Mining Tailings 
Dams -, Ordinance No. 37 - regulates the inspection procedures and control of dam risks, 
and the changes implemented in Law no. 14,066. The analyses point to greater rigor of 
the current norms. They are a set of legal measures that could have avoided the 
disasters. The number of legislative activities in the last 3 years is considerable, 
especially those ratified in 2020. It is expected that its social and environmental impacts 
will be positive and that the amended measures will, in fact, be complied with. 
KEYWORDS: Technological mining accident; Risk Control; Environmental legislation. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Este estudo tematiza a relação entre os desastres ambientais e a legislação vigente no 
Brasil. Atividades legislativas recentes mostram que as mudanças nas legislações 
ambientais nacionais são o resultado de demandas geradas ou percebidas depois de 
desastres ambientais. O tema deste artigo, então, é a mudança da legislação após 
catástrofe ambiental. Observando a realidade brasileira, este artigo problematiza: Por 
que mudanças na legislação ocorrem em decorrência de crises ambientais? Por que 
não há uma legislação rigorosa que se antecipe a tais eventos, prevenindo-os? O 
ordenamento jurídico brasileiro possui leis que proporcionam efetiva segurança 
ambiental, funcionando para inibir e punir aqueles que cometem danos ambientais? 
O desastre ocorrido em Brumadinho promoveu modificações em leis, que foram criadas 
em consequência do ocorrido. Brumadinho é um município mineiro situado no Vale do 
Paraopeba. Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem de rejeitos da mina 
Córrego do Feijão, situada em Brumadinho e de responsabilidade da empresa Vale, 
devastou a cidade, causando uma crise social, econômica e ambiental. Apresentado 
este cenário é questionamento problematizado por este texto, também: quais foram as 
legislações alteradas e criadas após o rompimento para evitar novos desastres no 
Brasil? 
A hipótese deste trabalho conjectura se mudanças significativas no âmbito do 
licenciamento, fiscalização e legislação ambiental seriam criadas, com intuito de 
prevenir desastres. Imaginando um cenário ideal, supõe-se que as legislações deveriam 
orientar as práticas produtivas através de princípios operacionais adotados para 
prevenir e evitar desastres, antecipando-se a tais causalidades, ao invés de configurar-
se como uma resposta a esses fenômenos. 
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Estudar a atividade legislativa é essencial para compreender quais legislações 
específicas, doutrinas, jurisprudências têm sido adotadas, enquanto mecanismos 
capazes de prevenir desastres. De modo que o processo de mineração impacte 
minimamente no meio ambiente e na vida social. Meio ambiente, neste sentido, significa, 
nos termos definidos pela Política Nacional do Meio Ambiente, (Lei nº 17 6938 de 1981) 
“o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981).  
Sendo assim, este estudo justifica-se por se configurar como uma importante 
contribuição para as reflexões do setor ambiental, principalmente, àquelas que 
envolvem o legislativo. É de suma relevância que a prevenção aos desastres ambientais 
seja fomentada constantemente, a fim de promover a não repetição de casos como a 
crise em Brumadinho. É preciso ressaltar o valor do cumprimento de legislações 
ambientais para a prevenção efetiva de catástrofes como o rompimento de barragens. 
Este estudo é útil para pesquisadores dos estudos sobre meio ambiente, para juristas e 
advogados interessados na causa ambiental e para a sociedade civil, a qual sofre os 
impactos da inadimplência em relação à questão. 
O objetivo desta pesquisa focaliza a identificação das alterações na legislação ambiental 
pós desastre ambiental de Brumadinho, visando compreender quais foram as mudanças 
geradas em decorrência do impacto social e ambiental causado pelo rompimento da 
barragem de rejeitos de minério. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O objeto de estudo desta pesquisa faz dialogar diferentes áreas do saber: sociologia, 
direito e ecologia, de modo que esta investigação se classifica como interdisciplinar. O 
método de pesquisa adotado, quanto aos objetivos, é exploratório, pois será realizado 
um levantamento de dados sobre os recentes desastres tecnológicos associados à 
mineração o e seus desdobramentos, sobretudo no âmbito legal. Este trabalho busca 
identificar, levantar e explanar informações sobre o tema, a partir do desenvolvimento 
de hipóteses. 
Quanto aos procedimentos técnicos, escolhidos para o estudo e descrição dos 
fenômenos relativos ao tema desta pesquisa podem ser classificados como documental 
e bibliográfica. Trata-se de um levantamento bibliográfico, pois estudos anteriores sobre 
os desastres tecnológicos e as legislações ambientais em voga serão consultados para 
compor uma rede teórica consistente. Além disso, é um levantamento de cunho 
documental, já que os dados disponíveis em canais de comunicação e sites oficiais 
sobre os desastres também serão levados em conta, assim como documentos legais. 
Esse tipo de procedimento se utiliza de fontes e elementos que possam compor o 
processo de compreensão sobre os fatos estudados. 
Este trabalho preocupa-se em compreender e explicar fatos e dinâmicas sociais, 
caracterizando-se como uma análise de natureza qualitativa. Limita-se à explicação e 
compreensão da relação entre os fenômenos ambientais e a legislação vigente. É uma 
pesquisa predominantemente descritiva, posto que detalha os fatos sobre os desastres 
tecnológicos, identifica transformações legislativas e localiza meios para evitar outros 
eventos de mesma espécie. 
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Para levantar as atividades legislativas relativas à mineração – em trânsito ou aprovadas 
– realizou-se uma busca no portal do Senado Federal e no site da Agência Nacional de 
Mineração. As alterações legislativas estão dispostas na seção a seguir. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Considerado o grande volume de atividades legislativas durante o período de 2019-
2021, optou-se por restringir este trabalho principalmente a Resolução Nº 13 – que versa 
sobre medidas regulatórias para a estabilidade de barragens, a Portaria Nº 138, 
referente à instituição do Comitê Técnico de Segurança de Barragens de Rejeitos de 
Mineração – a Portaria Nº 3 – que regula os procedimentos em relação à fiscalização e 
ao controle dos riscos de barragens – e, por fim, importa considerar modificações 
pontuais implementadas na Lei nº. 14.066. Essas modificações na lei são salientadas, 
neste estudo, por representarem ações que apontam modos concretos para a 
prevenção de desastres tecnológicos, tais como o ocorrido em Brumadinho e Mariana. 
 
A Resolução nº 13 – Sobre a Estabilidade das Barragens 
 
A Resolução Nº 13, de 8 de agosto de 2019, foi instituída em substituição da Resolução 
Nº 4, em 15 de fevereiro de 2019, revogando a última para a alteração do texto. O 
Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Mineração instituem, por meio 
da Resolução Nº 13, medidas regulatórias para barragens de mineração. O disposto 
versa, sobre o método de construção ou alteamento “a montante” e dispõe sobre outros 
fatores de risco. 
Seu artigo 2º da resolução proíbe o acúmulo de resíduos minerários através de 
barragens a montante. A Resolução proíbe categoricamente, também, as atividades 
ligadas à mineração em Zonas de Autossalvamento (ZAS). Além disso, o texto 
determina sobre a inspeção e audição de barragens, independentemente do método de 
construção adotado, visando a manutenção da segurança social. Institui, ainda, a 
implementação obrigatória de sistemas de monitoramento automatizados de 
instrumentação para o monitoramento de barragens de alto risco. 
Determina a descaracterização e a descontinuação de barragens construídas a 
montante ou por método declarado como desconhecido, já existentes. Indica, para tanto, 
prazos para a dissolução das barragens e determina a necessidade de garantia de 
segurança enquanto existirem. O texto prevê ainda a possibilidade de interdição 
imediata de parte ou da integralidade das operações do empreendimento, quando 
descumpridas as normas legais.  
 
A PORTARIA Nº 138 – O Comitê Técnico de Segurança de Barragens 
 
A Portaria 138 foi publicada no dia 27 de agosto de 2019 pela Secretaria de Geologia, 
Mineração e Transformação Ambiental do Ministério de Minas e Energia. Na ocasião, o 
texto instituiu a criação do Comitê Técnico de Segurança de Barragens de Rejeitos de 
Mineração – CTBMin.  
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O Comitê é presidido pela Secretária de Geologia, Mineração e Transformação Mineral 
– SGM. Integram-no, ainda, a Agência Nacional de Mineração e a Companhia de 
Pesquisas e Recursos Minerais – CPRM e outros órgãos competentes.  
As atribuições do CTBMin, de acordo com a Portaria 138, são: o acompanhamento de 
ações judiciais em andamento que tenham como objeto questões envolvendo 
seguranças de barragens de rejeitos de minério, tais como a que arrola sobre o acidente 
tecnológico de Brumadinho. Além disso, cabe ao CTBMin acompanhar vistorias de 
barragens e propor sugestões ao cumprimento das determinações do Conselho 
Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, instituído na Resolução n° 01/2019 
em razão do mesmo acidente tecnológico.  
Cabe ao CTBMin, ainda, observar a evolução dos indicadores de segurança das 
barragens, operando de acordo com os critérios “Categoria de Risco (CRI) e Dano 
Potencial Associado (DPA). É responsabilidade do CTBMin, ainda, propor ações que 
visem aumentar os níveis da estabilidade e da segurança das barragens.  
 
A PORTARIA 37 - Responsabilidade administrativa do controle de riscos de 
barragens 
 
A Portaria 37, assim como a 138, também é de autoria da Secretária de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia – SGM/MME. 
Divulgada no dia 8 de fevereiro de 2019, o documento considera o desastre da 
Barragem B1 do Complexo Mina Córrego Feijão.  

 
Considerando a necessidade de na noite do dia 07/02/2019 e/ou na 
madrugada de hoje (08/02/2019) ter sido necessário acionar o nível 2 
do protocolo de segurança de Barragens (Plano de Ação Emergencial 
de Barragens de Mineração- PAEBM), com a consequente evacuação 
das pessoas que poderiam ser atingidas pela ruptura das Barragem 
Sul Superior, do Complexo Gongo Soco, da Vale, no Município de 
Barão de Cocais/MG, bem como da Barragem da Mina Serra Azul, da 
ArcelorMittal, no Município de Itatiaiuçu/MG; 

 
As circunstâncias da criação da Portaria 37 incluem ainda a consideração de que 
rupturas e colapsos de estruturas como barragens são resultado de um processo de 
desgaste progressivo. Ou seja, excluídas as possibilidades de interferências externas, 
leva tempo para que a instabilidade de uma barragem evolua a ponto de ela colapsar. 
Sendo assim, a norma considera a possibilidade de falha no controle, acompanhamento 
e fiscalização dos níveis de risco de rompimento de barragens. 
Parece óbvio que houve falha ou negligência no processo de concessão da Declaração 
de Condição de Estabilidade -DCE. Com vistas a superar tais questões e evitar prejuízos 
ao meio ambiente, ao patrimônio e às pessoas, a Portaria 37 resolve, de imediato 
 

Determinar à Agência Nacional de Mineração-ANM que instaure 
procedimento de investigação e responsabilização administrativa para 
apuração do modo como vêm sendo procedidos o controle e a 
fiscalização de segurança quanto ao risco de estabilidade das 
barragens sujeitas ao campo de sua competência. (SGM/MME, 2019a, 
on-line). 
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Cabe, portanto a ANM apurar a conformidade de processos e procedimentos tanto 
relativos às auditorias externas – contratadas pela mineradora – quanto àqueles que 
envolvem atores públicos que atuem na fiscalização e controle do risco e segurança de 
barragens. Deste modo, a Portaria 37 configura-se como uma ação de investigação e 
apuração dos procedimentos de cunho privado e público que levaram à emissão das 
DCE’s, por meio das quais o funcionamento e o andamento das operações em 
barragens são assegurados mesmo em situação de risco.  
 
LEI Nº 14.066 – Alterações pontuais: o Código de Mineração e Política Nacional de 
Segurança de Barragens 
 
A Lei nº 14.066 foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência 
da República no dia 30 de setembro de 2020. A recente alteração transforma quatro 
normas: a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº12.334); o Código de 
Mineração (Decreto-Lei nº227); o Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 7.797) e a 
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433).  
Sobre a Lei Nacional de Recursos Hídricos, a atividade legislativa altera o Artigo 50. 
Assim, a infração sobre recurso hídrico sujeita a penalidade não se aplica mais somente 
ao recurso “de domínio ou administração da União” especificamente. Amplia, dessa 
forma, para todo recurso hídrico. Além disso, o valor da multa deixa de ser R$ 10.000,00 
(dez mil reais) e passa para R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).  
Quanto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, a alteração é no 5º artigo, implica que “a 
recuperação de áreas degradadas por acidentes ou desastres ambientais” deve ser a 
prioridade das aplicações dos recursos financeiros. 
A Lei 14.066 altera o conceito de dano potencial expresso no Artigo 2º da PNSB, inciso 
VII. Ao texto original “dano potencial associado à barragem: dano que pode ocorrer 
devido a rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma 
barragem” é acrescentado: “independentemente da sua probabilidade de ocorrência, a 
ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e os impactos sociais, 
econômicos e ambientais”. Dessa forma, há uma ampliação que é considerado dano 
potencial associado à barragem.  
Neste mesmo artigo, são incluídos 8 incisos, os quais apresentam definições precisas 
para os seguintes termos: “categoria de risco”, “zona de autossalvamento”, “zona de 
segurança secundária”, “mapa de inundação”, “acidente”, “incidente”, “desastre” e 
“barragem descaracterizada”. A definição clara destes termos impede ambiguidades e 
torna clara o seu emprego. Deste modo, remove brechas para compreensões 
imprecisas que podem levar ao descumprimento das normas para processos, 
protocolos e procedimentos do setor minerário.  
Há, também, o acréscimo do Artigo 2ºA, o qual, em consonância com o disposto na 
Resolução Nº 13, expressa categoricamente a proibição de construção ou alteamento 
de barragem a montante. O artigo determina, ainda, a descaracterização de barragens 
construídas neste modelo já existentes. Cabe, a PNSB, de acordo com o Artigo 3º, inciso 
II regulamentar tal descaracterização.  
Os fundamentos da PNSB também são alterados, de maneira que a população é 
envolvida de modo mais assertivo, completo e claro para a garantia de sua própria 
segurança em caso de emergência.  
Ademais, as responsabilidades do empreendedor são incrementadas: além de 
responsável pela segurança da barragem, torna-se também responsável pelos “danos 
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decorrentes de seu rompimento, vazamento ou mau funcionamento e, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação desses danos”. 
O Artigo 5º desta mesma lei também é modificado para esclarecer sobre a fiscalização 
da segurança das barragens. As alterações determinam as reais atribuições e o alcance 
dos orgãos de fiscalização. As informações contidas no Plano de Segurança de 
Barragens são incrementadas, no Artigo 8º. 
O artigo 11º é transformado para determinar sobre o PAE, de modo que o documento 
deixa de ser uma possibilidade quando determinado pelo órgão fiscalizador e torna-se 
obrigatório para barragens classificadas como de “médio e alto dano potencial 
associado ou alto risco, a critério do órgão fiscalizador” (BRASIL, 2020, on-line). Ao 
artigo é acrescentado um parágrafo único: “Independentemente da classificação quanto 
ao dano potencial associado e ao risco, a elaboração do PAE é obrigatória para todas 
as barragens destinadas à acumulação ou à disposição de rejeitos de mineração.” 
(BRASIL, 2020, on-line). 
Em caso de emergência, o PAE estabelece quais devem ser as medidas tomadas pelo 
empreendedor, no Artigo 12º. Ainda neste artigo, além disso, as funções do 
empreendedor e dos órgãos fiscalizadores quanto ao PAE são atribuídas ao longo de 8 
parágrafos incluídos. As alterações na PNSB implicam ainda no acréscimo de 
obrigações ao empreendedor, quanto aos seus deveres para garantir a segurança de 
todos os envolvidos no processo minerário. Por fim, a Lei nº 14.066 acrescenta ao PNSB 
o capítulo V-A, sobre as infrações e sanções em caso de descumprimento das normas 
exigidas para a mineração. 
A Lei Nº 14.066 alterou em menor medida, também, o Decreto-Lei 227 – O Código de 
Mineração. Ao Artigo 6º do Código é adicionado parágrafo único para apresentar a 
definição da “atividade de mineração”.  
É incluída no Código de Mineração a proibição da existência de barragens construída 
no método a montante (Art. 39, caput, Inciso II, Alínea h). O PAE também é citado no 
Código como obrigatório. 
É revogado o artigo 87 do Código, segundo o qual “não se impedirá por ação judicial de 
quem quer que seja, o prosseguimento da pesquisa ou lavra”. Assim, as atividades 
minerárias passam a ser vetadas em caso de ação judicial de qualquer razão. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Regulamentações mais específicas sobre o PAE e aos demais concernentes em caso 
de emergência, bem como a proibição do método a montante para a construção de 
barragens parecem ser as alterações legislativas mais impactantes.  Quanto à 
proibição do método à montante, faz-se importante e necessário caso este seja, de fato, 
o único modelo que represente de perigo decorrente de barragens de resíduos minerais.  
Quanto às regulações mais específicas em relação ao PAE e às situações de 
emergência, elas são relevantes para o esclarecimento de medidas que já se mostraram 
eficientes ou que poderiam haver sido aplicadas nos desastres tecnológicos da história 
da mineração brasileira. Assim, a segurança social e ambiental torna-se mais acessível. 
Tais providências legais caracterizam-se como uma resposta a todas as falhas e faltas 
legais que ocasionaram o acidente tecnológico de Brumadinho. Significam, portanto, um 
conjunto de medidas legais que poderiam haver evitado os desastres tecnológicos 
ambientais de Mariana e Brumadinho. É considerável o número de atividades 
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legislativas nos últimos 3 anos, sobretudo aquelas homologadas em 2020. Espera-se 
que seus impactos sociais e ambientais sejam positivos e que as providências alteradas 
sejam, de fato, cumpridas. 
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RESUMO 
 

O processo de urbanização brasileiro trouxe conflitos pela apropriação do espaço, 
afetando dimensões socias, políticas, econômicas e ambientais. As ocupações 
irregulares, além da ausência de documentação, apresentam diversos problemas 
ambientais associados. Nesse sentido, objetivo do presente é discutir sobre as 
legislações existentes na área de regularização fundiária, tendo como base a AIA e as 
normas existentes em âmbito federal, por meio de revisão de literatura e análise crítica 
e descritiva dos dados observados. Foram levantadas diversas lei e resoluções que 
norteiam, dentre outros assuntos, os temas em questão. Constatou-se a existência de 
uma série de legislações, com sobreposições e lacunas, que resultaram em diferentes 
processos de regularização. As lacunas existentes permitiram burlar mecanismos 
criados para proteger o meio ambiente e gerar mais qualidade de vida e segurança para 
as comunidades localizadas em áreas informais. Neste sentido, é preciso compreender 
que a caracterização ambiental é fundamental para alcançar os objetivos da 
regularização fundiária de interesse social, necessitando de normais mais claras quanto 
a sua execução. 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão ambiental urbana; Sustentabilidade urbana; Adequação 
ambiental. 

 
ABSTRACT 

 
The Brazilian urbanization process brought conflicts for the appropriation of space, 
affecting social, political, economic and environmental dimensions. Irregular 
occupations, in addition to the absence of documentation, present several associated 
environmental problems. In this sense, the objective of the present is to discuss the 
existing legislation about land regularization, based on the EIA and the existing rules at 
the federal level, through literature review and critical and descriptive analysis of the 
observed data. Several laws and resolutions were raised that guide, among other 
subjects, the issues in question. There was a series of laws, with overlaps and gaps, 
which resulted in different regularization processes. The existing gaps have allowed to 
circumvent mechanisms created to protect the environment and generate more quality 
of life and safety for communities located in informal areas. In this sense, it is necessary 
to understand that environmental characterization is fundamental to achieve the 
objectives of land title regularization of social interest, requiring clearer standards 
regarding its execution. 
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KEYWORDS: Urban environmental management; Urban sustainability; Environmental 
suitability. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O processo de urbanização brasileiro foi acentuado nas décadas de 70 e 80, quando 
mais de 50% da população passou a morar em áreas urbanas. O rápido crescimento 
trouxe conflitos pela apropriação do espaço, que afeta dimensões socias, políticas, 
econômicas e ambientais. 
Esses conflitos foram formados, em sua maioria, pela ausência de planejamento para a 
ocupação do espaço, gerando ocupações irregulares e culminando em diversos 
problemas ambientais, como dificuldade de acesso a água potável e ausência de 
saneamento adequado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021 apontou 
que, já em 2010, haviam pelo menos 11,5 milhões de brasileiros vivendo em 
aglomerados subnormais e estudos mais atuais afirmam que esse valor pode ser muito 
maior, embora exista uma dificuldade em contabilização (CARDOSO, 2008). 
Nesse contexto, tendo em vista o princípio constitucional que afirma que todos têm 
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é fundamental adequar a 
realidade urbana em busca de equilíbrio ambiental, conforme preconizado pelo Estatuto 
da Cidade. 
O Estatuto prevê que todos tem direito a cidades sustentáveis, devendo adotar um 
planejamento que seja capaz de evitar e corrigir os efeitos negativos sobre o meio, além 
de indicar a possibilidade de regularização fundiária de ocupações irregulares (BRASIL, 
2001). Os dois temas são altamente correlatos, tendo em vista que a maior parte das 
ocupações irregulares no Brasil estão localizadas em áreas com algum tipo de 
fragilidade ambiental e, portanto, necessitam de uma avaliação de impactos ambientais 
ou instrumento correlato que auxilie nas possíveis adequações a serem realizadas. 
Considerando essas problemáticas, esse trabalho tem como objetivo discutir sobre as 
legislações existentes na área de regularização fundiária, tendo como base a AIA e as 
normas existentes em âmbito federal. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Como a pesquisa tem caráter descritivo, iniciou-se pelo levantamento bibliográfico de 
documentos disponíveis na internet, para identificar as legislações vigentes, em nível 
federal, que contribuíssem para o entendimento de aspectos relacionados ao 
licenciamento ambiental dos processos de regularização fundiária. Após o levantamento 
inicial, foram selecionadas apenas aquelas que tratavam sobre o tema de alguma forma, 
excluindo-se as que faziam apenas menção ou indicavam a observância de outra 
legislação. Por fim, realizou-se uma análise crítica das mesmas, bem como uma 
interpretação dos dados obtidos. Para enriquecer a discussão, foram realizadas 
consultas a documentos de prefeituras que já realizam processos de regularização 
fundiária. Além do amparo em artigos, dissertações e teses disponíveis em bacos de 
dados virtuais que pudessem auxiliar na compreensão da dimensão do problema 
apresentado. Os resultados foram divididos em: Caracterização da situação ambiental 
da área, Adequação à legislação vigente e conservação do meio. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com base na pesquisa bibliográfica realizada, apontam-se aqui as legislações 
consultadas acerca dos temas regularização fundiária de interesse social (RFIS) e 
licenciamento ambiental (Quadro 1). 
 
Quadro1: Legislações que abordam temas regularização fundiária de interesse social e 
licenciamento ambiental, classificadas quanto ao ano de publicação. Os asteriscos 
significam que alguma parte da lei foi suprimida ou apresenta algum impeditivo a sua 
completa execução. 

ÓRGÃO NORMATIVA ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

TRATA SOBRE 
REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA 
URBANA 

VIGENTE 
ABORDA 

QUESTÕES 
AMBIENTAIS  

Conselho Nacional 
de Meio Ambiente 

Resolução nº 
237 1997 Não Sim Sim 

Presidência da 
República 

Lei Federal 
nº 10.257 2001 Sim Sim Não 

Conselho Nacional 
de Meio Ambiente 

Resolução nº 
369 2006 Sim Sim* Sim 

Presidência da 
República 

Lei Federal 
n. 11.977 2009 Sim Sim Sim* 

Presidência da 
República 

Lei Federal 
nº 12.651 2012 Sim Sim Sim 

Presidência da 
República 

Lei Federal 
nº 12.608 2012 Sim Sim Sim 

Presidência da 
República 

Lei Federal 
nº 13.465 2017 Sim Sim Sim 

Presidência da 
República 

Decreto 
Federal nº 

9.310 
2018 Sim Sim Sim 

 
A primeira norma a tratar sobre a regularização de loteamentos irregulares foi a Lei 
Federal nº 6.766/79 (BRASIL, 1979). No entanto, era uma norma de caráter geral, que 
responsabilizava os municípios pela regularização das ocupações irregulares. Durante 
a vigência, poucas ações concretas ocorriam para regularização de áreas irregulares. 
Posteriormente, foi publicada a Lei Federal nº 11.977/2009 (BRASIL, 2009), que trata 
da regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. A 
legislação ganhou destaque por flexibilizar os parâmetros urbanísticos e ambientais: 
passou a permitir que assentamentos informais se tornassem regularizados 
(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; CENTRO DE APOIO 
OPERACIONAL CÍVEL E DE TUTELA COLETIVA, 2017). 
A referida lei, previa que os processos de RFIS deveriam ter aprovação do licenciamento 
ambiental a ser realizado pelo município, no entanto, com a publicação da Lei de 
Regularização Fundiária (BRASIL, 2017), esse trecho da lei foi revogado. A legislação 
afirma que deverá haver um estudo técnico ambiental (não mais licenciamento) apenas 
para os loteamentos criados a partir de 1979, e que os anteriores ficariam dispensados 
de quaisquer aprovações nesse sentido. Resta ainda a dúvida acerca da real 
diferenciação dos dois instrumentos. 
Em contrapartida, a Lei Federal nº 12.651/2012, que institui o Código Florestal – CF 
(BRASIL, 2012), embora seja anterior, ainda está vigente e afirma que os projetos de 
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RFIS, independente da data de início da ocupação, deverão "incluir estudo técnico que 
demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a 
adoção das medidas nele preconizadas”. A Lei Federal nº 13.465/2017 (BRASIL, 2017), 
altera alguns trechos do CF, em especial os artigos n. 64 e 65, que tratam sobre RFIS, 
definindo o conteúdo mínimo a estar contido nos estudos técnicos ambientais.  
Seguindo na mesma linha, a Lei de Regularização Fundiária reafirma a necessidade de 
aprovação ambiental do projeto pelo município, mas apenas se o município tiver órgão 
ambiental capacitado. Com os levantamentos realizados junto as prefeituras que tem 
lançado editais de RFIS, ainda que as mesmas possuam órgão ambiental competente, 
não têm incluído o estudo técnico ambiental no processo de regularização fundiária. 
Como nos editais lançados pelas prefeituras municipais de Muriaé/RJ, Canaã dos 
Carajás/PA, Pirenópolis/GO, Rio Branco/AC, por exemplo, que não requerem 
profissional habilitado na área ambiental ou ações nesse sentido. 
Esse não cumprimento da legislação preocupa, pois acaba separando as funções do 
processo de regularização, colocando mais importância no processo de obtenção de 
títulos de propriedades dos terrenos do que na melhoria das condições ambientais. 
Rolnik et al., (2006) afirmam que “a regularização urbano-ambiental precisa ser 
entendida como uma ação com dois objetivos integrados, de promover a recuperação 
da qualidade ambiental e, ao mesmo tempo, das condições de vida”, reforçando a ideia 
da necessidade de realização de projetos que sejam, de fato, integrados. 
Também se percebem lacunas quanto a aplicabilidade das legislações existente, em 
função de não existir um documento único, que norteie a tomada de decisão, gerando 
lacunas ou sobreposições de normas, tornando-as de difícil entendimento ou mesmo de 
identificação. 
É o que ocorre com o Código Florestal, ao permitir a RFIS em Áreas de Preservação 
Permanente, sem definir uma faixa mínima a ser preservada, enquanto a Resolução do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente nº 369/2006 (CONSELHO NACIONAL DE MEIO 
AMBIENTE, 1989), define uma faixa mínima de 15 metros para cursos d’água de até 50 
metros de largura. Apesar de ser anterior ao Código Florestal, segundo a Advocacia 
Geral da União, deverá “ser aplicada naquilo que não contrariar o novo Código Florestal, 
eis que, nesse caso, incorporou-se ao ordenamento jurídico como preceito 
regulamentador da nova lei” (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2013). Neste caso, ela 
estaria contrariando ou regulamentando? 
Almeida; Silva (2017) afirmam que a legislação ambiental-urbanística brasileira valoriza 
mais o direito à moradia do que a necessidade de preservação das áreas de 
preservação permanente (APP). A aprovação de moradia em APP vai além da 
discussão sobre direito à moradia ou preservação, pois reflete diretamente na 
segurança da população que ali se instala. As APPs são áreas preferenciais de 
alagamento/deslizamento quando ocorrem chuvas intensas, e ao regularizá-las, sem 
correção ou remoção da população, mantêm-se a população em risco. 
Além disso, as áreas ambientalmente protegidas possuem variados graus de relevância 
e fragilidade, seja pela proteção do ecossistema ou pela manutenção de mananciais de 
água, não as reconhecer significa questionar a legitimidade das mesmas (SOARES; 
TORRES MORAES, 2019). Parte das áreas ambientalmente sensíveis apresenta algum 
impeditivo físico a moradia, como é o caso das áreas com risco geológico. O IBGE 
estima que existam pelo menos 8,3 milhões de pessoas morando em áreas sujeitas a 
desastres no Brasil (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2021). 
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Devido a forma como as regularizações vem ocorrendo e a falta de integração entre os 
instrumentos, as áreas com fragilidade ambiental são excluídas dos autos do processo 
de regularização fundiária ou são indicadas medidas a serem desenvolvidas no futuro, 
sem que seja adotado um cronograma para a execução das obras (FARDIN; FARDIN; 
FARDIN, 2018). Um exemplo da falta de integração entre os diversos instrumentos é 
apontado por Soares; Torres Moraes (2019), ao constatarem que no Zoneamento 
Ambiental realizado pelo município de Florianópolis, as Zonas Especiais de Interesse 
Social continham em seu interior áreas de risco ambiental, mesmo já havendo um 
documento que mapeia as áreas de risco. Os autores afirmam ainda que, mesmo após 
as intervenções ocorridas no sentido de melhorar as condições e regularizar as áreas, 
novas ocupações ocorreram, inclusive em áreas de risco. Reforça-se a ideia da 
fiscalização como peça central para a efetividade dos processos de RFIS.  
Assim, tendo em vista os pontos discutidos, foram sistematizadas as ações esperadas 
que possam contribuir para a avaliação técnica ambiental nos projetos de RFIS (Quadro 
2). 
 
Quadro 2: Ações e resultados esperados, do ponto de vista ambiental, nos projetos de 
regularização fundiária de interesse social (continua) 

COMPONENTES AÇÕES ESPERADAS RESULTADOS ESPERADOS 

Caracterização da 
situação ambiental 

da área 

Levantamento da arborização 
urbana, áreas verdes, unidades 
de conservação ou 
remanescentes florestais. 

Definição das áreas que não podem ser 
regularizadas;  
Definição das áreas em que deve haver 
recuperação ambiental; 
Definição das áreas que precisam receber 
monitoramento posterior. 

Levantamento de rios, córregos 
e/ou nascentes. 

Definição das áreas de preservação 
permanente; 
Definição da calha alagável do rio (e possíveis 
áreas com risco de alagamento). 

Levantamento de informações 
relacionadas ao saneamento 
ambiental da área, incluindo 
pontos de disposição irregular de 
resíduos. 

Verificação da necessidade de melhoria nos 
sistemas de saneamento; 
Verificação da necessidade de adequação dos 
pontos de coleta de resíduos sólidos. 

Levantamento da existência de 
áreas de risco de alagamento 
e/ou deslizamento 

Verificação da possibilidade de adequação da 
infraestrutura existente e/ou remoção da 
população da área com posterior recomposição 
ambiental. 

Identificação das relações 
homem-ambiente 

Visando subsidias as ações de educação 
ambiental. 

Adequação à 
legislação vigente 

Comprovação da melhoria da 
situação ambiental 

Objetivando melhorar aspectos ambientais, 
garantindo que a área se torne mais 
sustentável. 

Consulta ao Zoneamento 
Econômico-Ambiental do 
município. 

Visando identificar áreas ambientalmente 
protegidas constantes; 
Visando identificar limites das Zonas Especiais 
de Interesse Social; 
Com o intuito de cruzar com as informações 
relativas a áreas de risco. 

Licenciamento Ambiental / 
Aprovação do Estudo Técnico 
Ambiental 

Garantir que os instrumentos ambientais 
estejam sendo atendidos corretamente. 
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Quadro 2: Ações e resultados esperados, do ponto de vista ambiental, nos projetos de 
regularização fundiária de interesse social (continuação) 

COMPONENTES AÇÕES ESPERADAS RESULTADOS ESPERADOS 

Conservação do 
meio 

Atividades de educação 
ambiental 

Visando instruir sobre a importância do meio 
ambiental e garantir a continuidade das ações 
desenvolvidas pelo projeto de regularização. 

 
Por fim, cabe ressaltar que dentro de cada ocupação, existem lotes localizados dentro 
e fora de áreas com algum tipo de fragilidade ambiental, sendo assim, a observação dos 
parâmetros ambientais não pode ser mais importante, a ponto de travar o processo para 
os moradores que se encontram fora das áreas sensíveis, nem menos importante, a 
ponto de ser considerada um passivo que será resolvido após a conclusão do projeto 
de regularização, sem data para ocorrer. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O estudo buscou responder quais as legislações vigentes em âmbito federal norteiam 
os processos de regularização fundiária de interesse social do ponto de vista ambiental. 
AS principais legislações vigentes são Resolução CONAMA nº 237 e nº 369, bem como 
a Lei nº 12.651, embora outras legislações também tragam considerações menores 
sobre a temática. 
Constatou-se ainda diversas sobreposições e lacunas, que precisam ser melhor 
analisadas durante os pareceres técnicos relacionados a processo de Regularização 
Fundiária de Interesse Social. 
Com relação aos pontos a serem analisados pelas equipes responsáveis, ressaltam-se 
a caracterização da situação ambiental da área, a necessidade de adequação à 
legislação vigente e as ações voltadas para garantir a conservação do meio. 
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RESUMO 
 

As áreas protegidas são instrumentos de política ambiental voltados para conservação 
da biodiversidade e que, apesar dos benefícios ambientais e socioeconômicos por elas 
gerados, sofrem com a escassez de recursos financeiros, o que ameaça o alcance de 
seus objetivos. O turismo tem se apresentado como uma alternativa para o aumento de 
financiamento destinado às áreas protegidas e comunidades locais. No entanto, o 
crescimento das atividades ligadas ao turismo e recreação podem representar uma 
ameaça à conservação dos atributos naturais e aos serviços ecossistêmicos 
proporcionados por essas áreas, sendo indispensável a mitigação e monitoramento dos 
impactos decorrentes do uso público nesses espaços. A Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA), por ser um instrumento cujo principal objetivo é prever as 
consequências ambientais de atividades com potencial significativo de causar 
degradação ambiental a fim de apoiar melhores decisões, pode contribuir para a melhor 
compatibilização entre as atividades turísticas e as áreas protegidas. A Associação 
Internacional de Avaliação de Impacto (IAIA) traz princípios básicos e operacionais para 
a avaliação de impacto que, se seguidos, podem assegurar a qualidade dos processos 
de tomada de decisões. O objetivo deste trabalho foi analisar o planejamento e gestão 
do uso público em Unidades de Conservação (UCs) federais brasileiras frente às boas 
práticas internacionais relacionadas às etapas previstas no processo de avaliação de 
impacto ambiental. Para tanto foram levantados os documentos que contêm as 
diretrizes para o planejamento e gestão do uso público em UCs federais, nos quais foi 
identificada, por meio de análise de conteúdo, a presença ou ausência das etapas 
trazidas nas boas práticas da IAIA na consideração dos impactos ambientais nessas 
diretrizes. Os documentos selecionados para a análise foram: (i) Roteiro Metodológico 
para Elaboração e Revisão de Planos de Manejo das UCs federais - ICMBio, 2018; (ii) 
Orientações Metodológicas para a Elaboração de Planos de Uso Público em Unidades 
de Conservação Federais - ICMBio, 2019; (iii) Diretrizes para a Visitação em Unidades 
de Conservação - MMA, 2006; (iv) Roteiro Metodológico para Manejo de Impactos da 
Visitação - ICMBio, 2011. A análise dos resultados identificou que esses documentos 
contemplam parcialmente as etapas previstas pela AIA, no entanto não se mostram 
complementares na medida em que não caracterizam um processo de avaliação de 
impacto na íntegra. Muitas das etapas estão sobrepostas nos documentos e 
apresentadas de modo superficial, evidenciando algumas lacunas para o contexto 
brasileiro. Essas diretrizes se apresentam como norteadoras do planejamento e gestão 
do uso público nas UCs federais e poderiam contemplar etapas bem definidas da 
avaliação de impacto de modo a assegurar os objetivos de conservação dessas áreas. 
PALAVRAS-CHAVE: boas práticas; Unidades de Conservação; recreação 
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ABSTRACT 
 

Protected areas (PAs) are environmental policy instruments aimed at conserving 
biodiversity which, despite the environmental and socioeconomic benefits they generate, 
suffer from scarcity of financial resources, threatening the achievement of their 
objectives. Tourism has been an alternative to increasing funding for protected areas 
and local communities. However, the growth of activities related to tourism and 
recreation can represent a threat to the conservation of natural attributes and ecosystem 
services provided by these areas, making it essential to mitigate and monitor the impacts 
arising from public use in these spaces. The objective of this work was to analyze 
planning and management of public use in Brazilian federal protected areas in light of 
good international practices related to the steps provided for in the environmental impact 
assessment process. For this purpose, the documents containing guidelines for planning 
and management of public use in federal PAs were collected, in which the presence or 
absence of good practices brought by IAIA in the consideration of environmental impacts 
in these guidelines was identified through content analysis. The documents selected for 
analysis were: (i) Methodological Roadmap for Elaboration and Review of Management 
Plans for Federal PAs - ICMBio, 2018; (ii) Methodological Guidelines for the Preparation 
of Public Use Plans in Federal Conservation Units - ICMBio, 2019; (iii) Guidelines for 
Visiting Conservation Units - MMA, 2006; (iv) Methodological Guide for Visiting Impacts 
Management - ICMBio, 2011. The analysis of the results identified that these documents 
partially contemplate the steps foreseen by EIA, however, they are not complementary 
as they do not characterize a full impact assessment process. Many of the steps are 
superimposed on documents and presented superficially, showing some gaps for the 
Brazilian context. These guidelines are presented as guiding the planning and 
management of public use in federal PAs and could include well-defined stages of impact 
assessment to ensure the conservation objectives of these areas. 
KEYWORDS: best practices; Protected areas; recreation 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
As Unidades de Conservação (UCs) são áreas protegidas instituídas legalmente pelo 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (BRASIL, 2000). O uso público 
em UCs pode ter finalidades educacionais, recreativas, culturais e são utilizados por 
diversos instrumentos legais nas diferentes esferas governamentais (PASSOLD; 
KINKER, 2010). E, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (2019, p.10), "todas as unidades de conservação são aptas a 
desenvolver oportunidades de uso público, de acordo com sua categoria, vocação 
(natural, histórica e cultural) e zonas de manejo”. 
Se administrado de maneira sustentável, o turismo e a recreação podem se apresentar 
como importantes aliados da conservação, fornecendo apoio político e principalmente 
financeiro às áreas protegidas e as comunidades locais (EAGLES; McCOOL; HAYNES, 
2002; LEUNG et al., 2018). Contudo, para garantir esses benefícios, as atividades 
relacionadas ao uso público devem ser avaliadas, monitoradas e gerenciadas (MAGRO; 
PASSOLD, 2018). 
Compreender os impactos negativos do turismo sobre o meio ambiente, a sociedade e 
economia pode auxiliar no desenvolvimento de planos de gestão mais adequados que 
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correspondam aos objetivos de sustentabilidade dessas áreas (EAGLES et al., 2002; 
JOB; BECKEN; LANE, 2017). Alguns dos principais impactos negativos relacionados às 
atividades turísticas em áreas protegidas incluem mudanças na cobertura do solo, 
aumento da demanda de recursos naturais, poluição, urbanização e aquisição de terras 
por novos atores, mudanças na estrutura de gestão de recursos, e aumento do volume 
de resíduos (BUCKLEY, 2012). 
Neste contexto, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) se apresenta como uma 
ferramenta amplamente difundida, potencialmente eficiente na prevenção de danos 
ambientais e na promoção do desenvolvimento sustentável (SÁNCHEZ, 2006), com 
potenciais aplicações no turismo (PEDRO, 2012). Esse instrumento pode ser definido 
como o processo de identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos biofísicos, 
sociais e outros efeitos relevantes antes que decisões sejam tomadas e compromissos 
sejam assumidos (IAIA, 1999).  
Por ser uma ferramenta que auxilia no processo decisório e na elaboração de projetos 
e propostas de desenvolvimento (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2005), a sua 
aplicação no planejamento das atividades de uso público em UCs poderia contribuir 
para a compatibilização entre as atividades turísticas/recreativas e os objetivos de 
conservação dessas áreas. Dentre as boas práticas identificadas na literatura acerca do 
tema da Avaliação de Impacto Ambiental, identifica-se princípios operacionais, que 
definem quais etapas do processo devem ocorrer para promover a efetividade da 
aplicação desse instrumento (IAIA,1999).  
Deste modo, o objetivo deste trabalho foi analisar o planejamento e gestão do uso 
público em Unidades de Conservação federais brasileiras frente às boas práticas 
relacionadas às etapas previstas no processo de avaliação de impacto ambiental.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Para alcançar o objetivo proposto, foram inicialmente levantados os princípios 
operacionais da AIA, ou etapas, considerados nas boas práticas apresentadas pela 
Associação Internacional para Avaliação de Impactos. Em seguida, foram buscados os 
documentos que apresentam orientações ou diretrizes relacionadas às UCs federais, e 
selecionados para análise aqueles que tratam do planejamento e gestão do uso público 
nessas áreas. 
Por fim, por meio de uma análise de conteúdo, em cada documento foi verificado se os 
mesmos contemplam as etapas trazidas pelas boas práticas da AIA para a consideração 
dos impactos ambientais. Este método consiste em analisar o que está explícito no texto 
para obtenção de indicadores que permitam fazer inferências, seguindo as etapas de 
pré-análise, exploração do material (codificação e categorização), tratamento dos 
resultados, inferência e interpretação (BARDIN, 2011). Neste caso, as categorias 
utilizadas para extração e codificação das informações foram definidas a priori com base 
nas etapas da AIA identificadas na primeira etapa deste estudo. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O processo de avaliação de impacto ambiental deve providenciar as seguintes etapas 
(IAIA, 1999): (i) Seleção das ações; (ii) Definição do escopo; (iii) Análise de alternativas; 
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(iv) Análise de impactos; (v) Mitigação e gestão de impactos; (vi) Avaliação da 
significância; (vii) Elaboração de um relatório ou estudo de impacto ambiental; (viii) 
Revisão do relatório; (ix) Decisão; (x) Acompanhamento. 
Em relação aos documentos que apresentam orientações e diretrizes relacionadas às 
UCs federais, pôde-se considerar que o planejamento e a gestão do uso público nas 
Unidades de Conservação federais, administradas pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) são realizados a partir de diretrizes e 
orientações apresentadas em ordem cronológica nos seguintes documentos 
institucionais: Diretrizes para Visitação em UC (MMA, 2006); Roteiro Metodológico para 
manejo de Impactos da visitação (ICMBIO, 2011); Roteiro Metodológico para 
Elaboração e Revisão de Planos de Manejo das UC Federais (ICMBIO, 2018); 
Orientações Metodológicas para Elaboração de Planos de Uso Público em Ucs Federais 
(ICMBIO, 2019). 
Os resultados da análise de conteúdo estão sistematizados na Quadro 1 abaixo. 
 
Quadro 1 - As etapas da AIA nos documentos analisados. 

Etapas da 
AIA MMA (2006) ICMBio 

(2011) 
ICMBio 
(2018) 

ICMBio 
(2019) Síntese 

i. Seleção das 
ações Contempla Não 

contempla 
Não 

contempla 
Não 

contempla Contempla 

ii. Definição do 
escopo Contempla Contempla Contempla Contempla Contempla 

iii. Análise de 
alternativas Contempla Não 

contempla Contempla Não 
contempla Contempla 

iv. Análise de 
impactos 

Não 
contempla Contempla Contempla Não 

contempla Contempla 

v. Mitigação e 
gestão de 
impactos 

Contempla Contempla Contempla Não 
contempla Contempla 

vi. Avaliação da 
significância 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Contempla 
parcialmente 

Não 
contempla Parcialmente 

vii. Elaboração 
de um relatório 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

viii. Revisão do 
relatório 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

Não 
contempla 

ix. Decisão Não 
contempla 

Não 
contempla 

Contempla 
parcialmente 

Não 
contempla Parcialmente 

x. 
Acompanhamen

to 
Parcialmente Parcialmente Parcialmente Não 

contempla Parcialmente 

 
De modo geral, os documentos analisados parecem contemplar as etapas iniciais da 
AIA (em especial a ii), caracterizadas por antecederem a implementação das atividades 
recreativas e determinarem os limites das propostas. As ações incluem a delimitação de 
quais atividades devem ser implementadas e em que circunstâncias (MMA, 2006); a 
priorização e diagnóstico das atividades visando a descrição dos lugares/atividades que 
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serão objeto do manejo de impactos da visitação (ICMBIO, 2011); a análise de recursos 
(ambientais, sociais, econômicos, culturais, históricos, paisagísticos) e valores 
fundamentais das UCs a partir da qual são definidas as necessidades futuras de 
planejamento e de dados e informações (ICMBIO, 2018) e; as etapas iniciais 
recomendadas para o processo de elaboração do plano de uso público (PUP) - “Análise 
preliminar”, que busca “avaliar a necessidade de elaboração do PUP e de outros 
instrumentos de ordenamento da visitação” (p.11) e de “Diagnóstico do Uso Público” 
(ICMBIO, 2019). 
Assim como na etapa (iii) da AIA - “Análise de Alternativas”, algumas ações 
apresentadas no documento do MMA (2006) e (2018) asseguram que outras 
abordagens das atividades tenham sido consideradas. Por exemplo, a partir da análise 
da viabilidade da implementação de diferentes modalidades de atividades recreativas e 
da definição do zoneamento na elaboração do Plano de Manejo, com diferentes tipos 
de intervenções permitidas em cada zona, de maior ou menor restrição, de acordo com 
as características da área. 
A etapa (iv) de “Análise dos impactos” também é considerada no conjunto de 
documentos. Vale pontuar que essa etapa trata da avaliação prévia dos impactos 
potenciais das atividades. Os documentos do ICMBio (2011) e (2018) prevêem ações 
nesse sentido - a realização de diagnóstico das atividades de visitação e das condições 
do ambiente e o estabelecimento do Número Balizador da Visitação (NBV), por meio da 
identificação das condições atuais da UC para manejo da visitação de cada uma das 
atividades de visitação priorizadas e definição de zonas condizentes com as 
características das áreas e atividades propostas, respectivamente. 
A etapa (v) “Mitigação e gestão dos impactos” é contemplada quase que na totalidade 
dos documentos analisados. As estratégias se referem tanto à mitigação e gestão dos 
impactos sobre os recursos (componentes do meio), quanto sobre a experiências dos 
visitantes.  
Em (vi) “Avaliação da significância” e (ix) “Decisão”, as etapas são contempladas 
parcialmente no conjunto de informações analisadas. O documento ICMBio (2018) 
abarca estas etapas ao tratar os aspectos de zoneamento das UCs, realizado e 
aprovado por meio de um consenso entre todas as partes envolvidas na elaboração do 
Plano de Manejo. Vale destacar que a participação pública no contexto da AIA contribui 
para a boa governança e pode promover a capacitação das partes interessadas (IAIA, 
2006), sendo relevante para diferentes etapas do processo, desde a determinação do 
escopo; fornecimento de conhecimento local; avaliação da significância relativa dos 
impactos prováveis; proposição de medidas de mitigação e monitoramento (GLASSON; 
THERIVEL; CHADWICK, 2005). 
As etapas seguintes da AIA - (vii) “Elaboração de um relatório ou estudo de impacto 
ambiental” e (viii) “Revisão do relatório” não são contempladas nos documentos. Cabe 
pontuar que o relatório é um documento importante que reúne as informações a serem 
submetidas ao órgão de tomada de decisão responsável pela aprovação do projeto e 
está sujeito à revisão pública, devendo apresentar as conclusões sobre os impactos da 
proposta para todas as partes interessadas antes da decisão final sobre o projeto 
(ABAZA; BISSET; SADLER, 2004). Já a revisão permite identificar se o estudo está 
adequado, se os impactos ambientais foram devidamente identificados e se as medidas 
mitigadoras ou compensatórias foram devidamente apresentadas (SÁNCHEZ, 2013). O 
SNUC prevê instrumentos de participação social para a gestão das UCs (IRVING et al., 
2007), como os conselhos gestores, que poderiam ser utilizados para informar as partes 
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interessadas sobre o processo de avaliação dos impactos das atividades de uso público 
nesses espaços. 
Por fim, a etapa (x) “Acompanhamento” é contemplada parcialmente nos documentos 
ao se referir ao monitoramento dos impactos da visitação na qualidade do ambiente e 
na experiência do visitante, à avaliação das informações e às ações de manejo da 
visitação. Essas informações são colocadas como essenciais ao planejamento de ações 
de manejo para mitigar os impactos negativos. O documento do ICMBio (2019) não 
aborda essa etapa, mas recomenda o uso do “monitoramento da visitação: impactos 
biofísicos, impactos na experiência do visitante”, presente na publicação “Roteiro 
Metodológico de Impactos da Visitação” de 2011. Segundo Morrison-Saunders et al. 
(2007), a etapa de acompanhamento deve compreender quatro elementos: i. 
Monitoramento; ii. Avaliação; iii. Gestão, e; iv. Comunicação. Deste modo, apenas o 
último elemento, de comunicação, não está presente nos documentos. 
No contexto das áreas protegidas, alguns autores sugerem que a AIA deve ser realizada 
para propostas específicas de desenvolvimento do turismo (LEUNG et al., 2018), com 
potenciais efeitos negativos e positivos sobre aspectos naturais, culturais, sociais e 
econômicos (SPENCELEY et al., 2015). Comumente os requisitos para a realização da 
AIA são prescritos pelas estruturas legislativas nacionais, sendo previstos nos planos 
de gestão dessas áreas (LEUNG et al., 2018). Por exemplo, no sistema de parques e 
áreas protegidas da Colúmbia Britânica toda proposta (inclui desde projetos de 
desenvolvimento recreativos a instalações, serviços e atividades), que tenham o 
potencial de causar impacto, devem ser submetidos a um processo de Avaliação de 
Impacto (BC PARKS, 2014). Já no Brasil, pode-se observar que os documentos que 
orientam o planejamento e gestão do uso público nas UCs federais não trazem uma 
diretriz clara de como o processo de AIA deve ser aplicado nesse contexto. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A análise dos documentos que norteiam o processo de planejamento e gestão do uso 
público nas UCs federais demonstrou que os mesmos contemplam parcialmente as 
etapas previstas pela AIA, no entanto, não se mostram complementares na medida em 
que não caracterizam uma avaliação de impacto ambiental na íntegra. Os diferentes 
documentos abordam, em alguns casos, as mesmas etapas da AIA, resultando em uma 
sobreposição de conteúdo. Em contrapartida, algumas etapas não foram contempladas 
em nenhum documento (vii. Elaboração de um relatório ou estudo de impacto ambiental 
e viii. Revisão do relatório) e outras foram contempladas apenas parcialmente (vi. 
Avaliação da significância e ix. Decisão). 
Como todo esse arcabouço de orientações para o planejamento e gestão do uso público 
nas UCs federais não foi desenvolvido a partir das etapas da AIA (ou seguindo a “lógica” 
de um típico processo de avaliação de impacto ambiental), os resultados apontaram que 
mesmo quando contempladas nos documentos, as etapas foram abordadas de modo 
superficial, sem um direcionamento claro das ações previstas. Contemplar 
deliberadamente as etapas da Avaliação de Impacto Ambiental trazidas nas boas 
práticas da Associação Internacional de Avaliação de Impacto poderia beneficiar o 
planejamento e a gestão do uso público nas UCs federais, assegurando os objetivos de 
conservação dessas áreas.  
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RESUMO 

 
No âmbito da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) prevista na Lei Federal 
nº 13.465/2017, a expedição do licenciamento ambiental e urbanístico está 
condicionada à aprovação do projeto de regularização fundiária que deverá conter um 
estudo técnico indicando as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade 
urbanística, social e ambiental da área ocupada. Nesse contexto, este trabalho 
apresenta uma proposta de indicadores para a avaliação ambiental de uma gleba em 
processo de Reurb no município de São Paulo-SP, classificada como de interesse social 
e localizada em área de interesse ecológico. Os seguintes indicadores foram adotados: 
situação dos corpos d’água (natural, canalizado, tamponado, retificado); uso do solo em 
Área de Preservação Permanente (APP), seu entorno e suas funções ambientais; 
fatores de degradação (descarte de lixo/entulho, lançamento de esgoto, desmatamento, 
terraplenagem, incêndio, vetores de doenças); processos do meio físico (solapamento 
de margens, erosão, alagamento); áreas verdes/áreas permeáveis e seu estado de 
conservação; infraestrutura urbana (água, esgoto, resíduos, drenagem, equipamentos 
públicos, energia, transporte); e grau de risco geológico-geotécnico e hidrológico. Os 
resultados mostraram que o núcleo está densamente ocupado por residências de baixa 
renda, é dotado de equipamentos públicos e infraestrutura urbana, os cursos d’água 
estão retificados, canalizados ou tamponados e não foram identificadas áreas de risco 
alto e muito alto. Apesar de estar integralmente contido na APA Várzea do Rio Tietê e 
em um Parque Ecológico municipal, dos 31 hectares de APP na área, apenas 15% 
estavam ocupados por áreas verdes/permeáveis, caracterizando vazios urbanos 
fragmentados. O restante das APPs estava ocupado por área urbana consolidada e de 
difícil reversão ao status quo, com construções de natureza permanente sem risco 
geológico, geotécnico e hidrológico, que demandam prejuízo à sua demolição. Assim, 
concluiu-se que o núcleo está apto para Reurb de interesse social se adotadas as 
medidas indicadas no estudo técnico ambiental, como: ações de desassoreamento e 
limpeza dos córregos e dos canais, manutenção preventiva e periódica dos cursos 
d’água, manutenção das APPs sem ocupação antrópica, fiscalização do uso e ocupação 
do solo, ações de educação ambiental e adoção de técnicas de infraestrutura verde Os 
indicadores utilizados mostraram-se adequados para a comprovação das melhorias 
ambientais exigidas em Lei, pois foi possível a obtenção da aprovação ambiental para 
a regularização da gleba junto à prefeitura municipal. Outros indicadores podem ser 
acrescentados e devem ser discutidos com a comunidade científica para o contínuo 
aprimoramento desses estudos técnicos, que são condição sine qua non para que a 
regularização fundiária urbana atinja, de fato, os objetivos definidos na Lei Federal nº 
13.465/2017. 
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PALAVRAS-CHAVE: licenciamento urbanístico, regularização fundiária; 
sustentabilidade urbano-ambiental 
 
 

ABSTRACT 
 

According to Federal Law 13.465, published in 2017, which stablished the Urban Land 
Regularization process (Reurb), the issuance of the environmental and urban licensing 
is subject to the approval of the land regularization project. A technical study indicating 
guidelines and actions to promote urban, social and environmental sustainability of the 
area is mandatory. In this context, the aim of this study was to propose a set of indicators 
for the environmental assessment of an irregular area in the city of São Paulo-SP, 
classified as social interest and located in an area of ecological interest. The following 
indicators were adopted: the situation of the water bodies (natural, channeled, buffered, 
rectified); the land use in Permanent Preservation Areas (APP), its surroundings and its 
environmental functions; types of environmental degradation (disposal of 
garbage/debris, sewage discharge, deforestation, earthworks, fire, disease vectors); the 
processes of the physical environment (bank erosion, erosion, flooding); green 
areas/permeable areas and their state of conservation; urban infrastructure (water, 
sewage, waste, drainage, public equipment, energy, transport); and the level of 
geological, geotechnical and hydrological risk. The results showed that the area is 
densely occupied by low-income households, is endowed with public facilities and urban 
infrastructure, the watercourses are straightened, channeled or buffered, and no high 
and very high-risk areas were identified. Despite being entirely contained in an 
Environmental Protection Area and in a municipal Ecological Park, green/permeable 
areas were identified in 15% of total APP (31 hectares), characterizing fragmented urban 
voids. Most of the APPs were occupied by a consolidated urban area, which demand 
damage to their demolition. Thus, it was concluded that the area is suitable for Reurb of 
social interest if the measures indicated in the environmental technical study are 
adopted, such as: cleaning streams and channels; preventive and periodic maintenance 
of water courses; maintenance of APPs without anthropogenic occupation; analysis of 
the environmental functions of APPs if necessary intervention; inspection of land use; 
environmental education actions; and adoption of green infrastructure techniques to 
improve the habitability of residents and in the implementation of projects planned in the 
area. The indicators adopted were able to prove environmental improvements required 
by Federal law, as it was possible to obtain environmental approval for the regularization 
of the land with the municipal government. Other indicators can be added and should be 
discussed with the scientific community for the continuous improvement of these 
technical studies, which are fundamental for urban land regularization process and for 
and for achievement of the goals defined in Federal Law No. 13.465/2017. 
KEYWORDS: urban licensing; land regularization; urban-environmental sustainability. 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A dinâmica de ocupação ilegal e predatória da terra urbana que caracteriza as grandes 
metrópoles brasileiras está associada à falta de alternativas habitacionais, seja via 
mercado privado, seja via políticas públicas sociais. Áreas de interesse ecológico, como 
Unidades de Conservação e áreas de proteção aos mananciais, por exemplo, não 
raramente, são priorizadas para a instalação de favelas ou loteamentos irregulares, 
abertos diante da condescendente (ou inexistente) fiscalização (MARICATO, 2003). 
Assim, promover a regularização fundiária dessas ocupações é fundamental para 
garantir o direito humano à moradia e, também, a preservação do meio ambiente 
equilibrado, conforme preconiza a Constituição Federal brasileira. 
A regularização fundiária é um processo que visa incorporar os núcleos urbanos 
informais ao ordenamento territorial urbano, dando a titulação de seus ocupantes. Os 
procedimentos para a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) estão previstos, no 
âmbito federal, na Lei nº 13.465/2017 (BRASIL, 2017) e seu Decreto regulamentador 
nº 9.310/2018 (BRASIL, 2018). Essa legislação definiu duas modalidades de Reurb: (a) 
de Interesse Social (Reurb-S), quando envolver ocupações informais caracterizadas 
predominantemente por população de baixa renda; e (b) Interesse Específico (Reurb-
E), aplicável aos outros casos que não se enquadram em Reurb-S.  
De acordo com as exigências normativas, a expedição do licenciamento urbanístico está 
condicionada à aprovação do projeto de regularização fundiária que deverá conter um 
estudo técnico indicando as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade 
urbanística, social e ambiental da área ocupada.  
Em ocupações irregulares localizadas em área de risco, deverá ser elaborado um 
estudo técnico para avaliação do risco geológico-geotécnico à permanência dos 
ocupantes. Quando envolver núcleos urbanos informais em Áreas de Preservação 
Permanente (APP) – Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012; Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável - Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, ou 
áreas de proteção de mananciais, definidas pela União, Estados ou Municípios, um 
estudo técnico ambiental deve ser realizado. 
O conteúdo mínimo dos estudos ambientais consta no Art. 64 - para Reurb-S - e Art. 65 
- para Reurb-E - do Código Florestal Brasileiro, mas não há especificação de quais são 
os indicadores que devem ser utilizados para comprovar as melhorias de 
sustentabilidade urbano-ambientais e de habitabilidade das ocupações exigidas pela Lei 
da Reurb. 
Nesse contexto, este trabalho apresenta uma proposta de indicadores para a avaliação 
ambiental de uma gleba em processo de Reurb no município de São Paulo-SP, 
classificada como de interesse social e localizada em área de interesse ecológico, a fim 
de fornecer suporte técnico para subsidiar o rito jurídico-processual exigido em Lei para 
fins de Reurb. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A área de estudo se localiza na zona leste da cidade de São Paulo, Subprefeitura de 
São Miguel Paulista, na divisa com o Município de Guarulhos. É uma região de várzea 
do Rio Tietê, que, com sua retificação, ocasionou o aparecimento de locais alagadiços 
em seu antigo berço. Por esse motivo, está integralmente contida na Área de Proteção 
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Ambiental (APA) da Várzea do Rio Tietê (Decreto Estadual nº 42.837 de 03 de fevereiro 
de 1998) e no Parque Ecológico do Tietê (Decreto nº 7.868, de 30 de abril de 1976), 
como mostra a Figura 1. 
O método adotado na seleção de indicadores para a elaboração do estudo técnico 
ambiental exigido na Lei Federal nº 13.465/2017 consistiu em análise documental, 
cartográfica e de campo do núcleo a ser regularizado.  
 
Figura 1 – Área de estudo, com destaque às áreas legalmente protegidas e áreas 
verdes/permeáveis. 

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados disponíveis no Portal Geosampa. 
 
Em uma primeira etapa, realizou-se a análise do aparato normativo relativo ao tema, 
qual seja: Lei Federal de Regularização Fundiária, Código Florestal Brasileiro e 
Resolução CONAMA nº 369/2006. Essa Resolução prevê, em seu Artigo 9º, que a 
intervenção ou supressão de vegetação em APP para a regularização fundiária 
sustentável de área urbana poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente em: 
(a) ocupações de baixa renda predominantemente residenciais; (b) ocupações 
localizadas em área urbana declarada como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) 
no Plano Diretor ou outra legislação municipal; (c) ocupação inserida em área urbana 
que possua, no mínimo, três dos seguintes itens de infraestrutura urbana implantada: 
malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 
sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia; e (d) ocupação 
que apresentar densidade demográfica superior a cinquenta habitantes por hectare. As 
informações para esses indicadores sociais foram obtidas no banco de dados da 
Prefeitura de São Paulo, disponível no Portal Geosampa 
(http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/). Também foram avaliadas as leis de 
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ordenamento territorial do município de São Paulo, incluindo a Lei do Plano Diretor, a 
Lei de Uso e Ocupação do solo e as Operações urbanas consorciadas. 
Posteriormente, procedeu-se à identificação de indicadores ambientais. Os espaços 
territoriais ambientalmente protegidos (APP, Unidade de Conservação, mananciais, 
sítios arqueológicos, bens tombados, entre outros) foram demarcados e a análise do 
histórico de ocupação da área foi realizada. Como a área incide em Unidade de 
Conservação de uso sustentável, procedeu-se à análise de seu Plano de Manejo e 
respectivo zoneamento, e contatou-se o Conselho Gestor da área protegida, o qual 
deve, segundo a legislação, se manifestar em relação ao projeto de regularização.  
Para ocupação em APP, consideraram-se as categorias e as metragens definidas no 
Código Florestal, ressalvando-se que, para fins de Reurb-S, não há a necessidade de 
preservar uma área não edificável mínima e em Reurb-E deve-se manter uma faixa de 
15 metros não edificável ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água.  
Em campo, respaldada pela análise documental e cartográfica, foi realizada a 
caracterização in loco dos seguintes indicadores: (1) situação dos corpos d’água 
(natural, canalizado, tamponado, retificado); (2) faixas de APP com ocupação urbana; 
(3) uso do solo no entorno da APP; (4) nº de itens de infraestrutura urbana 
(pavimentação, rede de coleta de esgoto, rede de abastecimento de água, sistema de 
iluminação pública e residencial, coleta de lixo, equipamentos públicos e áreas de lazer); 
(5) nº de fatores de degradação (descarte de lixo e entulho, lançamento de esgoto in 
natura, desmatamento, terraplenagem, incêndio, presença de animais vetores de 
doenças); (6) nº de processos do meio físico (solapamento de margens, erosão, colapso 
de edificações, inundação/alagamento); (7) % de áreas verdes/áreas permeáveis, com 
avaliação do estado de conservação da vegetação e conectividade de fragmentos; (8) 
Grau de risco geológico-geotécnico e hidrológico (Muito alto, alto ou setor de 
monitoramento), conforme método adotado pelo IPT, o qual é baseado na probabilidade 
de ocorrência de um acidente associado a um determinado perigo ou ameaça que pode 
resultar em consequências danosas a pessoas ou bens (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES;IPT, 2007). O risco é associado à vulnerabilidade do meio exposto ao perigo 
e que pode ter seu efeito reduzido pelo grau de gestão posto em prática pelo governo e 
ou pela comunidade. Considerando a necessidade de obter informações de forma 
rápida e concisa, a avaliação e a análise de riscos são simplificadas, agrupadas e 
analisadas qualitativamente, a partir da observação direta em campo da tipologia do 
processo esperado e sua probabilidade ou possibilidade de ocorrência; da 
vulnerabilidade dos assentamentos urbanos; e do dano potencial (MACEDO et al., 
2011). 
Com base nessas informações, foi realizada a análise das condições de 
sustentabilidade urbano-ambiental e a proposição de intervenções para melhorias e 
recuperação de áreas degradadas no núcleo urbano informal. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A área objeto de Reurb é caracterizada por ocupação predominantemente residencial 
horizontal, densidade demográfica superior a 50 hab./hectare nas áreas ocupadas e 
população em situação de alta e muito vulnerabilidade, de acordo com a classificação 
do IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – ano 2010. Em termos de 
rendimento, considerando os dados do Censo IBGE 2010 por domicílio, a maior parte 
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dos chefes domiciliares possui rendimento abaixo de R$1.000,00, ou seja, caracteriza 
uma população de baixa renda. 
A área está inteiramente inserida na Macrozona de Proteção e Recuperação Ambiental 
e na Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental definidas no atual Plano 
Diretor do município de São Paulo (Lei municipal nº 16.050/2014). Essas demarcações 
reforçam a influência da APA Várzea do Rio Tietê, que também incide sobre a região, 
criada pela Lei Estadual nº 5598/87. Em termos de uso do solo, grande parte do território 
está demarcado como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) tipo 1 (ZEIS-1) 
reconhecida pelo Zoneamento estabelecido pela Lei municipal nº 16.402/16, justificando 
os procedimentos para fins de Reurb-S. As faixas lindeiras ao Rio Tietê e córrego Jacu 
estão demarcadas como ZEPAM - Zona Especial de Proteção Ambiental. 
No que tange à infraestrutura, as ruas são pavimentadas e há sistema de coleta das 
águas pluviais, resíduos sólidos, esgoto e rede de abastecimento de água instalados. O 
sistema de iluminação pública e residencial fornecido pela empresa ENEL. O núcleo é 
dotado de creches, escolas, CEI, UBS, parques e algumas praças. 
Os cursos d’água estão retificados, canalizados ou tamponados e não foram 
identificadas áreas de risco geológico-geotécnico e hidrológico alto e muito alto. Apesar 
de estar integralmente contido em Área de Proteção Ambiental e em um Parque 
Ecológico municipal, dos 31 hectares de APP na área, apenas 15% estavam ocupados 
por áreas verdes/permeáveis, caracterizando vazios urbanos fragmentados. O restante 
das APPs estava ocupado por área urbana consolidada e de difícil reversão ao status 
quo, com construções de natureza permanente sem risco geológico, geotécnico e 
hidrológico, que demandam prejuízo à sua demolição. 
Apesar de terem sido executadas obras de infraestrutura, instalação de espaços 
públicos comunitários (parque central, praças, escolas e posto de saúde) e 
implementação de ações e projetos de sustentabilidade visando a promoção do 
desenvolvimento local (viveiro escola, amigos da praça, Varre vila), ainda foram 
observados vários problemas inerentes aos grandes centros urbanos, principalmente 
assoreamento dos cursos d’água canalizados, descarte irregular de resíduos, tanto nos 
corpos d’água e canais artificiais quanto em terrenos vazios. 
A partir da análise dessas informações, concluiu-se que a regularização fundiária da 
área é passível de execução, estando condicionada à implementação de ações de 
melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental do núcleo 
recomendadas.  
Entre as medidas indicadas no estudo, destacam-se: ações de desassoreamento e 
limpeza dos córregos e dos canais, manutenção preventiva e periódica dos cursos 
d’água, atendimento da legislação ambiental da APA e fiscalização do seu cumprimento, 
manutenção das APPs sem ocupação antrópica, análise das funções ambientais das 
APPs, se necessária intervenção, fiscalização do uso e ocupação do solo, ações de 
educação ambiental e adoção de técnicas de infraestrutura verde para a melhoria da 
habitabilidade dos moradores e para a implantação dos projetos futuros previstos na 
área. 
 
 
CONCLUSÃO 

 
A regularização fundiária é um instrumento de cidadania dos mais importantes e sua 
adequada execução garante dois direitos fundamentais: a moradia digna e o meio 
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ambiente urbano sadio e equilibrado. Os indicadores utilizados nesse trabalho para 
avaliação da admissibilidade da regularização fundiária de assentamentos irregulares 
em áreas de relevante interesse ecológico mostraram-se adequados, pois foi possível 
a obtenção da aprovação ambiental para a regularização da gleba junto à prefeitura 
municipal. Outros indicadores para a comprovação das melhorias ambientais em 
relação à situação de ocupação informal anterior de APPs urbanas podem ser 
acrescentados e devem ser discutidos com a comunidade científica para o contínuo 
aprimoramento desses estudos técnicos, que são condição sine qua non para que a 
regularização fundiária urbana atinja, de fato, os objetivos definidos na Lei Federal nº 
13.465/2017. Cabe ressaltar, ainda, que o licenciamento do parcelamento do solo deve 
atuar para evitar a ocorrência de dano ambiental devido a intervenções irregulares em 
APP e impedir a ocupação da mesma pois, uma vez ocupada, a remoção das 
edificações e a consequente preservação ambiental tornam-se de difícil execução. 
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RESUMO 

 
No Licenciamento Ambiental Federal (LAF) é exigida a compensação por perda de 
vegetação nativa — também chamada compensação florestal — das pessoas físicas ou 
jurídicas autorizadas a suprimir vegetação para a instalação e operação de atividades e 
empreendimentos licenciados. Trata-se de uma medida compensatória de impactos 
ambientais residuais que contribui para reduzir a perda líquida de vegetação nativa e de 
serviços ecossistêmicos. A reposição florestal, a compensação por supressão de 
vegetação da Mata Atlântica e por intervenção em Área de Preservação Permanente 
(APP) são os instrumentos atualmente utilizados para instituir a compensação florestal 
no LAF. O objetivo deste trabalho foi avaliar as inter-relações entre os princípios da 
Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) relativos às medidas compensatórias, os 
instrumentos existentes e as principais leis e normas federais que regem o uso e a 
conservação da vegetação nativa no Brasil. Para isso, elaborou-se uma matriz de 
comparação a fim de identificar interseções e lacunas. Verificou-se que a efetividade da 
compensação florestal não depende só́ dos aspectos legais e normativos, mas também 
do prognóstico e da avaliação dos impactos do empreendimento. Os impactos da 
supressão de vegetação incidem, em geral, sobre a biodiversidade, os recursos naturais 
e os serviços ecossistêmicos e esses fatores devem ser ponderados para a definição 
dos objetivos da compensação, da área considerada justa e dos critérios para seleção 
das áreas prioritárias, considerando-se as restrições legais e os instrumentos 
existentes. Nesse sentido, a compensação florestal oriunda da AIA também se alinha 
diretamente às diretrizes e instrumentos da Proveg (Decreto nº 8.972/2017), do SNUC 
(Lei nº 9.985/2000) e do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), constituindo-se, todos, 
em um arcabouço ferramental para a compensação de impactos por meio da 
recuperação de áreas críticas e prioritárias, bem como para a conservação de recursos 
hídricos e da biodiversidade. Para dar maior sinergia a esses instrumentos de política 
pública, recomenda-se desenvolver: i) um banco de áreas para o cadastro voluntário de 
proprietários interessados na recuperação e registrados no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), ii) um sistema de identificação de áreas prioritárias para recuperação que 
considere custos, eficiência ecológica e integração com as atividades sociais e 
econômicas dos proprietários, além de iii) normatizar o uso das Cotas de Reserva 
Ambiental (CRA) como mecanismo de compensação florestal promovendo a 
remuneração dos proprietários que possuem excedentes de vegetação nativa pelas 
empresas licenciadas — o que implica em pagamento por serviços ambientais. Se 
discutidas e futuramente adotadas essas melhorias, avalia-se que a AIA e os demais 
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instrumentos de política pública ambiental convergirão de maneira mais efetiva para 
proteção da vegetação nativa e a devida compensação de impactos ambientais 
residuais da supressão de vegetação. 
PALAVRAS-CHAVE: compensação florestal, recuperação da vegetação nativa, medida 
compensatória. 
 
 

ABSTRACT 
 

The Federal Environmental Licensing (LAF) requires compensation for native vegetation 
loss — also called forest compensation — for individuals or legal entities authorized to 
remove vegetation for the installation and operation of licensed activities and enterprises. 
It is a compensatory measure for residual environmental impacts that contributes to 
reducing the net loss of native vegetation and ecosystem services. Forest restoration, 
compensation for Atlantic Forest suppression and for intervention in Permanent 
Preservation Areas (APPs) are the instruments currently used to institute forest 
compensation in the LAF. The objective of this work was to evaluate the 
interrelationships between the Environmental Impact Assessment (EIA) principles 
related to compensatory measures, the existing instruments and the main federal laws 
and regulations governing the use and conservation of native vegetation in Brazil. For 
this, a comparison matrix was elaborated in order to identify intersections and gaps. It 
was found that the effectiveness of forest compensation does not depend only on legal 
and regulatory aspects, but also on the prognosis and assessment of the environmental 
impacts. Vegetation removal generally affects biodiversity, natural resources and 
ecosystem services, and these factors must be considered when defining the 
compensation objectives, the area considered fair and the criteria for selection of priority 
areas, considering legal restrictions and existing instruments. In this sense, the forest 
compensation arising from the AIA is also directly in line with the guidelines and 
instruments of Proveg (Decree nº 8.972/2017), the SNUC (Law nº 9.985/2000) and the 
Forest Code (Law nº 12.651/2012). Together, they form a framework for the 
compensation of impacts through the recovery of critical and priority areas, as well as for 
the conservation of water resources and biodiversity. To give greater synergy to these 
public policy instruments, it is recommended to develop: i) an area bank for the voluntary 
registration of landowners interested in restoration and registered in the Rural 
Environmental Registry (CAR), ii) a system for identifying priority areas for recovery that 
considers costs, ecological efficiency and integration with the owners' social and 
economic activities, in addition to iii) standardize the use of Environmental Reserve 
Quotas (CRA) as a forest compensation mechanism promoting remuneration of owners 
who have excess native vegetation by licensed companies — which implies payment for 
environmental services. If these improvements are discussed and adopted in the future, 
it is estimated that EIA and other environmental public policy instruments will converge 
more effectively to protect native vegetation and compensate for the residual 
environmental impacts of vegetation suppression. 
 
KEYWORDS: forest compensation, native vegetation recovery, compensatory measure, 
biodiversity offset. 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A supressão de vegetação nativa é, por vezes, uma atividade necessária para a 
instalação e operação de empreendimentos que são submetidos ao licenciamento 
ambiental. Do desmate, no entanto, derivam impactos ambientais cuja prevenção ou 
mitigação são inexequíveis, tais como: perda líquida de habitat; aumento da 
fragmentação dos ecossistemas, isolamento genético de populações da biota; redução 
de serviços ambientais. 
Os impactos residuais da supressão de vegetação são objeto de discussão tanto do 
direito e regulação ambientais quanto da avaliação de impactos ambientais (AIA). No 
lado do direito e da regulação ambiental, a preocupação sobre os impactos gerados pela 
supressão de vegetação é externada e materializada por meio de institutos de política 
pública ambiental. Por outro lado, a questão também adentra os liames da AIA, cuja 
lente, nesse caso, estará voltada a certas diretrizes e princípios de modo a alcançar 
certa efetividade da compensação.  
Neste estudo, cotejou-se, analiticamente, os institutos de política pública ambiental que 
se relacionam à compensação dos impactos da supressão de vegetação com os 
princípios de AIA relacionados às medidas compensatórias. O objetivo foi verificar o 
quanto as medidas de cunho compensatório previstas em leis e normas ambientais 
aderem-se aos princípios de compensação de impactos ambientais relacionados à AIA. 
 
METODOLOGIA 
 
Realizou-se uma busca livre, na legislação ambiental brasileira, para listar os 
instrumentos previstos em leis e normas relacionados à execução da CPV (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Relação de instrumentos utilizados na instituição da CPV no LAF. 

Instrumento Referência legal/normativa 

Compensação por supressão de vegetação primária ou secundária 
nos estágios médio ou avançado de regeneração do bioma Mata 
Atlântica 

Lei nº 11.428/2006 (art. 17) 
Decreto nº 6.660/2008 (arts. 26 e 27) 

Compensação por supressão de vegetação nativa na zona costeira Decreto nº 5.300/2004 (art. 17) 
Compensação por intervenção em Área de Preservação 
Permanente (APP) Res. Conama nº 369/2006 (art. 5º) 

Compensação por supressão de vegetação que abrigue espécie 
da flora ou da fauna ameaçada de extinção ou migratória Lei nº 12.651/2021 (art. 27) 

Compensação por supressão de vegetação nativa no 
licenciamento federal (CPV) 

Não possui regulamentação 
específica no nível federal. 
Embasamento na Lei nº 6.938/1981 
- PNMA (art. 4º, inc. VII) 

Compensações florestais exigidas nos níveis estaduais e 
municipais 

Leis e normas diversas, conforme a 
unidade da federação 

Recuperação ambiental da degradação ambiental causada pela 
atividade ou empreendimento 

Constituição Federal de 1988 (art. 
225, § 2º) 

Reposição florestal 

Lei nº 12.651/2021 (arts. 26, 31 e 56) 
Lei nº 6.938/1981 (art. 4º, inc. VI) 
Decreto nº 5.975/2006 (arts. 10 a 19) 
Instrução Normativa MMA nº 6/2006 
Instrução Normativa Ibama nº 6/2009 
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Por sua vez, os princípios da Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) foram listados 
com base nas diretrizes e boas práticas internacionais para compensação de prejuízos 
à biodiversidade especificados nas revisões apresentadas em BBOP (2013) e Sánchez 
(2020), os quais são elencados na primeira coluna da Tabela 2. 
Por fim, realizou-se uma análise matricial, na qual, à cada célula resultante do 
cruzamento entre instrumento de política ambiental x princípio de AIA, foi atribuída um 
dos seguintes critérios de classificação: diretriz atendida pelo instrumento (A); diretriz 
não atendida pelo instrumento (N); atendimento da diretriz depende da forma como o 
instrumento é executado no caso concreto (E); diretriz não se aplica ao instrumento (-). 
Também se calculou, para cada instrumento, um i) índice de aderência às diretrizes e 
boas práticas da compensação (IA), representativo da qualidade daquele instrumento à 
vista dos princípios de AIA e um ii) índice de dependência da execução (IE), indicativo 
da dependência da efetividade do instrumento em relação a sua forma de execução. Os 
índices são calculados pelas seguintes fórmulas: 
 

!"	(%) = 	!!!" 	× 	100  !+	(%) = 	!#!" 	× 	100 
 
Em que: NA = Número de diretrizes atendidas totalmente por cada instrumento da CPV 
avaliado; NE = Número de diretrizes cujo atendimento depende da forma como o 
instrumento é executado no caso concreto; NT = Número total de diretrizes avaliadas, 
no caso, igual a 10. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Há uma grande disparidade, entre os instrumentos de política pública relacionados à 
CPV, quanto à aderência aos princípios de AIA e à dependência da sua forma de 
execução (Tabela 2). Dos sete instrumentos avaliados, quatro possuem índice de 
aderência aos princípios de AIA menores que 50%. 
A compensação por corte de espécie ameaçada e a compensação florestal exigida por 
leis e normas estaduais são instrumentos que comportam múltiplas ações, de modo que 
sua efetividade compensatória é altamente dependente da estratégia de execução 
adotada. Já a recuperação ambiental obrigatória da degradação causada pelo 
empreendimento ou atividade licenciada é, por vezes, uma medida de natureza corretiva 
e não compensatória. O instrumento atenderá as diretrizes da compensação caso seja 
realizada com o intuito de restauração ecológica ou recomposição da vegetação nativa, 
caso em que gerará benefício ambiental adicional (situação em que IA = 60% e IE = 
30%). 
No caso da reposição florestal, embora seja utilizada para a compensação de impactos 
sobre a flora no LAF, não se pode dizer que possui natureza compensatória. Isso porque 
seu objetivo precípuo é reposição do volume de matéria-prima florestal, de modo que a 
pertinência do instrumento como medida de compensação torna-se altamente 
dependente da aplicação no caso concreto. Para evitar confusões conceituais, entende-
se preferível não utilizar o termo reposição florestal para fins compensatórios. 
Os altos índices de dependência da execução (IE) atribuídos à maior parte dos 
instrumentos avaliados (57% deles com IE ≥ 40%) apontam que a efetividade da CPV 
depende de melhor regulação. Isso inclui a elaboração de critérios técnicos e normativos 
que observem os princípios, diretrizes e boas práticas de AIA. Ainda, é necessária uma 
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melhor racionalização da execução da CPV, com implantação de mecanismos como i) 
bancos de áreas para o cadastro voluntário de proprietários interessados na 
recuperação ambiental, ii) sistema de identificação de áreas prioritárias para 
recuperação que considere custos, eficiência ecológica e integração com as atividades 
sociais e econômicas dos proprietários (STRASSBURG et al. 2020); além de iii) 
normatizar o uso das Cotas de Reserva Ambiental (CRA) como mecanismo de 
compensação florestal promovendo a remuneração dos proprietários que possuem 
excedentes de vegetação nativa pelas empresas licenciadas — o que implica em 
pagamento por serviços ambientais. 
As compensações previstas na Lei da Mata Atlântica (BRASIL, 2006a), no Decreto nº 
5.300/2004 (BRASIL, 2004) e na Resolução Conama nº 369/2006 (BRASIL, 2006b) 
possuem natureza essencialmente compensatória. Contudo, possuem especificidades 
de aplicação que revelam uma lacuna, na legislação federal, quanto a mecanismos para 
compensar a perda de vegetação que não está sob o âmbito de aplicação dessas 
normas. 
Apenas os princípios “compensação direta” e “compensação ‘em espécie’” estiveram 
presentes na maioria dos instrumentos legais (85,7% dos instrumentos avaliados, ante 
57,1% para “equivalência”, “conexão funcional" e “conexão espacial"; Tabela 2). 
Diretrizes essenciais, como “balanço neutro ou positivo”, “adicionalidade”, 
“permanência” e “antecedência” encontram-se pouco representadas. Resta evidente 
que tais lacunas devem ser melhor endereçadas (DE WITT et al., 2019). 
Por fim, a CPV exigida no LAF possui grande potencial para contribuir com a execução 
e integração das políticas ambientais de proteção da vegetação e biodiversidade (i.e. 
Lei nº 9.985/2000, Lei nº 12.651/2012, Decreto nº 8.972/2017 e Lei nº 14.119/2021) 
(BRASIL, 2000; 2012; 2017; 2021) , seja pelo incentivo à recuperação e destinação de 
áreas à conservação quanto pelo incentivo a pagamentos por serviços ambientais. Nada 
obstante, a conexão potencial entre a CPV e os instrumentos de política ambiental deve 
ser realizada à luz dos princípios de AIA (SENA, 2019), sob pena de enfraquecer a 
própria CPV como mecanismo de compensação de impactos.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados desse trabalho acendem um sinal vermelho para as práticas 
compensatórias executadas no LAF, tendo em vista que esse objetivo pode não estar 
sendo efetivamente atingido. Outrossim, os três instrumentos mais aderentes aos 
princípios de AIA são específicos quanto à localização da vegetação suprimida ou 
regime de proteção da vegetação, impedindo sua aplicação de maneira mais ampla. 
Desse modo, é importante aprimorar a CPV no LAF de modo a contemplar outros 
biomas e habitats passíveis de supressão. 
A efetividade da CPV depende também de critérios técnicos e normativos que observem 
os princípios, as diretrizes e as boas práticas de AIA e de uma melhor racionalização da 
sua execução, por meio da implantação de mecanismos como: i) bancos de áreas para 
o cadastro voluntário de proprietários interessados na recuperação ambiental; ii) 
sistema de identificação de áreas prioritárias para recuperação que considere custos, 
eficiência ecológica e integração com as atividades sociais e econômicas dos 
proprietários; além de iii) normatizar o uso das Cotas de Reserva Ambiental (CRA) como 
mecanismo de compensação florestal promovendo a remuneração dos proprietários 
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que possuem excedentes de vegetação nativa pelas empresas licenciadas — o que 
implica em pagamento por serviços ambientais. 
Se discutidas e futuramente adotadas essas melhorias, avalia-se que a AIA e os demais 
instrumentos de política pública ambiental convergirão de maneira mais efetiva para 
proteção da vegetação nativa e a devida compensação de impactos ambientais 
residuais da supressão de vegetação. 
 
Tabela 2. Avaliação dos instrumentos legais e normativos aplicados na CPV no LAF 
quanto às diretrizes e boas práticas internacionais para a compensação de impactos 
residuais sobre a biodiversidade, conforme BBOP (2013) e Sánchez (2020). A - Diretriz 
atendida; N - Diretriz não atendida; E - Atendimento da diretriz depende da forma como 
o instrumento é executado no caso concreto; (-) - Diretriz não se aplica ao instrumento. 

Diretrizes e 
boas práticas 

para a 
compensaçã

o de 
impactos 

Instrumentos legais/normativos da CPV 
Número 

de 
instrume

ntos 
atendido

s pela 
diretriz 

Compensa
ção da 
Mata 

Atlântica 

Compensa
ção da 

vegetação 
nativa na 

zona 
costeira 

Compensa
ção por 

intervençã
o em APP 

Compensa
ção por 
corte de 
espécie 

ameaçada 

Compensa
ção 

florestal 
exigida 

por leis e 
normas 

estaduais 

Recupera
ção 

ambiental 
obrigatóri

a da 
degradaç

ão 
(PRADs)* 

Reposi
ção 

florestal 

Balanço 
neutro ou 
positivo 

A A A E E E N 3 

Proporcionali
dade A A A N E E N 3 

Equivalência A A A A E N E 4 
Antecedência E E E E E N E 0 
Adicionalidad
e E E N N N N E 0 

Compensaçã
o direta A A A A E A A 6 

Compensaçã
o "em 
espécie" 

A A A A E A A 6 

Permanência A A A E E E E 3 
Conexão 
funcional A A A A E E E 4 

Conexão 
espacial A A A E E A N 4 

IA %) 80% 80% 80% 40% 0% 30% 20% 
- 

IE (%) 20% 20% 10% 40% 90% 40% 50% 
* Instrumento de natureza corretiva e não compensatória. 
Balanço neutro ou positivo entre perdas e ganhos de habitats: evitar a perda líquida de áreas e, se possível, gerar 
um benefício adicional de conservação. Proporcionalidade entre perda e compensação: a compensação deve ser 
proporcional à área perdida. Equivalência entre habitats afetados e compensados: os habitats afetados e 
compensados devem ser equivalentes em suas características e funções ecológicas e estado de conservação. 
Antecedência na execução da compensação em relação ao impacto: um sítio não deve ser afetado de maneira 
irreversível antes da execução da compensação. Adicionalidade: acrescentar graus de proteção sobre a área 
compensada, ou seja, procurar proteger uma área em bom estado de conservação que não goza de proteção 
legal. Compensação direta: a compensação deve ter relação direta com os bens e atributos ecológicos e 
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ambientais que foram perdidos. Compensação "em espécie": a compensação deve substituir, total ou 
parcialmente, o habitat perdido, não sendo aceitas indenizações monetárias. Permanência da área compensada 
mediante medidas de proteção (legal): garantia de proteção da área compensada por um período indeterminado, 
de modo a impedir sua ulterior degradação. Conexão funcional: reposição das funções ou dos componentes 
ambientais afetados. Conexão espacial: dar prioridade às áreas contíguas às afetadas. 
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Impactos 
A VULNERABILIDADE EROSIVA COMO CONTRIBUIÇÃO AO PLANEJAMENTO E 
GESTÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS, O CASO DO RIBEIRÃO DOURADINHO 

EM UBERLÂNDIA-MG 

João Matheus Dyonisio dos Santos (Universidade Federal de Uberlândia), Gelze 
Serrat de Souza Campos Rodrigues (Universidade Federal de Uberlândia) 

 
RESUMO 

 
O Ribeirão Douradinho está localizado no estado de Minas Gerais, mais precisamente 
na porção sudoeste do município de Uberlândia, principalmente em sua área rural sendo 
apenas o alto curso localizado nas bordas da área urbana. A expansão da área urbana 
de Uberlândia e da produção agrícola já consolidada expôs praticamente toda a 
extensão dessa bacia hidrográfica a modificações da sua dinâmica natural. Um dos 
impactos de grande magnitude ocorrente é a erosão, sendo de extrema importância o 
zoneamento das áreas mais suscetíveis a processos erosivos como instrumento de 
planejamento e gestão da bacia do Ribeirão Douradinho. Nesse sentido objetiva-se no 
presente trabalho apresentar o mapa de vulnerabilidade erosiva dessa bacia. Para a 
elaboração da carta foi utilizada a metodologia proposta por Crepani et. al. (2001), que 
consiste na utilização de imagens de satélite para proporcionar uma visão holística dos 
agentes naturais que atuam nessa área, desenvolvida a partir do conceito de 
Ecodinâmica de Tricart (1977). Para isso foram elaborados mapas de Uso do Solo, 
Geológico, Pedológico, Geomorfológico (Declividade, Altimétrico e de Densidade da 
Drenagem) e de Precipitação. Ao final foram atribuídos valores de vulnerabilidade a 
cada critério variando de 1 para as mais estáveis a 3 para as mais vulneráveis. A Carta 
de Suscetibilidade Erosiva foi obtida a partir da sobreposição e consequente soma 
desses 5 fatores sendo dividida pelo mesmo número de fatores (5) chegando assim a 
uma média, classificando a vulnerabilidade de cada área. Os dados e imagens de 
satélite foram classificados, tratados e analisados por SIG, utilizando o software livre 
QGIS. 
PALAVRAS-CHAVE: Ribeirão Douradinho; Mapa de Vulnerabilidade Erosiva; 
Planejamento Ambiental. 

 
 

ABSTRACT 
 

The Douradinho stream is located in the state of Minas Gerais, more precisely in the 
southwestern of the city of Uberlândia, mainly in its rural area, being only the high course 
located at the edges of the urban area. The expansion of the urban area of Uberlândia 
and the already consolidated agricultural production exposed practically the entire 
extension of this hydrographic basin to changes in its natural dynamics. One of the 
impacts of great magnitude that has occurred is erosion, with the zoning of areas most 
susceptible to erosion processes being extremely important as a planning and 
management instrument for the Douradinho Stream basin. In this sense, the objective of 
the present work is to present the erosive vulnerability map of this basin. The 
methodology proposed by Crepani et. al. (2001), which consists of using satellite images 
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to provide a holistic view of the natural agents that operate in this area, developed from 
the concept of Ecodynamics by Tricart (1977). For this, maps of Soil Use, Geological, 
Pedological, Geomorphological (Slope, Altimetric and Drainage Density) and 
Precipitation were prepared. At the end, vulnerability values were assigned to each 
criterion, ranging from 1 for the most stable to 3 for the most vulnerable. The Erosive 
Susceptibility Chart was obtained from the overlap and consequent sum of these 5 
factors being divided by the same number of factors (5) thus reaching an average, 
classifying the vulnerability of each area. Satellite data and images were classified, 
treated and analyzed by GIS, using the free software QGIS. 
KEYWORDS: Douradinhos Stream; Erosive Vulnerability Map; Environmental planning. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Devido ao aumento da utilização de recursos naturais pelo homem na maioria das vezes 
sem planejamento, os sistemas ambientais estão expostos cada vez mais a pressões, 
sofrendo modificações que podem gerar inúmeros impactos ambientais, além de colocar 
em risco os próprios recursos explorados. 
O presente trabalho se define pela aplicação da metodologia proposta por Crepani et. 
al. (2001) para o desenvolvimento de uma carta de vulnerabilidade erosiva da Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Douradinho (Figura 1) que se estende entre os municípios de 
Uberlândia e Monte Alegre de Minas, no estado de Minas Gerais, no Planalto da Bacia 
do Paraná. 
 
Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Douradinhos 
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Por ser uma bacia com a cobertura bastante modificada pela ação do homem, ela acaba 
exposta em maior grau a agentes morfológicos, principalmente no que diz respeito aos 
processos morfodinâmicos, e consequente tem a sua ecodinâmica alterada. 
Para chegarmos na definição de ecodinâmica é necessário conceituar primeiro o que é 
um sistema, que segundo Tricart (1977) é o conjunto de fenômenos que geram fluxos 
de matéria e energia com relações de interdependência. Assim, as principais 
características desse tipo de análise se definem em identificar e quantificar esses 
fenômenos e não menos importantes as correlações existentes entre eles. Para isso é 
necessário delimitar a área de influência dos mesmos levando em conta a matéria, 
energia e a estrutura. 
De acordo com Christofoletti (1980) a matéria corresponde ao material que será 
exposto, como a pedologia e geologia, e os componentes dos fluxos, como a água e os 
sedimentos. A energia corresponde então as forças que atribuem dinâmica ao sistema 
como a energia potencial gravitacional e a intensidade pluviométrica. Por fim, a 
estrutura, que representa os elementos que constituem o sistema em seu arranjo e 
composição. 
Portanto a ecodinâmica diz respeito a dinâmica presente em um determinado 
ecossistema, que é a associação entre todos os elementos que o constituem sendo 
cada uma dessas variáveis independentes que se relacionam como um conjunto 
(TRICART, 1977). 
Para Ross & Del Prette (1998) a bacia hidrográfica constitui uma unidade natural cujo 
elemento integrador é o canal de drenagem natural, isso faz com que todos os outros 
elementos ali presentes se encontram integrados. Os autores também falam sobre a 
importância que o recurso água exerce na sociedade atual, seja para a atividade 
industrial, irrigação, geração de energia ou abastecimento, tornando cada vez mais a 
bacia hidrográfica como unidade preferencial para o planejamento. 
O principal objetivo do trabalho é identificar as áreas mais vulneráveis à erosão na bacia 
hidrográfica do Ribeirão Douradinho e os fatores que aceleram os processos erosivos 
que ali atuam e apresentar orientações para o planejamento do uso da terra de modo a 
minimizar a intensificação dos processos erosivos e consequentemente seus impactos 
ambientais. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O presente trabalho se define pela aplicação da metodologia proposta por Crepani et. 
al. (2001) para o desenvolvimento de uma carta de vulnerabilidade erosiva da Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Douradinho. De acordo com esta metodologia é necessário 
que haja a sobreposição das informações temáticas disponíveis, sobre uma imagem de 
satélite utilizando-a como âncora, definindo assim planos de informações temáticas para 
as categorias utilizadas na análise. 
A interação vetorial destes planos de informação define o mapa de unidades territoriais 
básicas, composto de unidades de paisagem natural e polígonos de intervenção 
antrópica. Assim a cada unidade é associado um banco de dados com valores relativos 
a fragilidade à perda de solo. Cada uma dessas características analisadas em conjunto, 
torna possível a classificação do grau de fragilidade de cada unidade territorial, baseada 
nos processos de morfogênese e pedogênese, expressa pela atribuição de valores 
médios para cada unidade. 
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Nesse sentido, foram levantadas e mapeadas as características da bacia hidrográfica 
relacionadas à geologia, pedologia, geomorfologia, pluviosidade e uso do solo. A 
vulnerabilidade para cada tema foi classificada e posteriormente sobreposta, levando a 
soma dessas variáveis e a obtenção da vulnerabilidade média para cada área, gerando 
o Mapa de Vulnerabilidade Erosiva da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Douradinho, 
construído por meio de geoprocessamento utilizando o software livre QGIS. 
Para atribuir valores, foi estabelecida a escala de vulnerabilidade das unidades 
territoriais básicas, segundo os princípios da Ecodinâmica de Tricart (1977). A partir 
dessa primeira classificação foi possível desenvolver e contemplar uma maior 
variabilidade de categorias de vulnerabilidade e a construção de uma escala, onde os 
valores mais próximos de 1,0 são mais estáveis e os valores próximos de 3,0 menos 
estáveis (CREPANI et. al. 2001). 
Essa escala é aplicada em todos os Planos de Informação que compõem a unidade 
territorial estudada (geologia, geomorfologia, clima, cobertura do solo e solos) e para 
resultar em valores únicos para cada Unidade Territorial Básica é feita a média 
aritmética dos fatores analisados representado pela fórmula: 
 

V= (G+R+S+U+C) / 5 
Onde: 
V: Vulnerabilidade Resultante 
G: Vulnerabilidade para Geologia 
R: Vulnerabilidade para Geomorfologia 
S: Vulnerabilidade para Solos 
U: Vulnerabilidade para Uso do Solo 
C: Vulnerabilidade para Clima 
 
A classificação dos critérios analisados foi realizada de acordo com as definições de 
valores determinados por Crepani et al. (2001) E processados no ambiente de Sistemas 
de Informações Geográficas (SIG).  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Como resultado do presente estudo temos a sobreposição de todas as características 
analisadas e a geração do mapa de Vulnerabilidade Erosiva da Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Douradinho, que é a identificação das áreas com maior vulnerabilidade a sofrer 
erosão (Figura 2). 
A maior vulnerabilidade encontrada, de acordo com a metodologia proposta, 
corresponde à área onde há a expansão da área urbana do município de Uberlândia, 
mais precisamente nos bairros denominados Morada Nova e Morada Nova II. Podemos 
ainda citar como agravante o fato dessa localização corresponder a região de cabeceira 
do córrego, impondo efeitos negativos em toda área à jusante. 
Outro fator que pode ser identificado como catalisador dos processos erosivos são as 
estradas e rodovias por concentrarem e os fluxos e deixarem os solos expostos e 
compactados.  
Como características e efeitos dessa ocupação temos a supressão vegetal para a 
ocupação antrópica, a impermeabilização do solo pelas construções, e pavimentação. 
Esses fluxos concentrados geram o aumento da velocidade de escoamento e 
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diminuição da infiltração que acarreta em um aumento das forças atuantes, sendo esse 
aumento de energia um dos fatores determinantes a ocorrência de erosão. 

 
Figura 2 – Mapa de Vulnerabilidade Erosiva da Bacia Hidrográfica do Córrego 
Douradinho 

 
Sem a ocupação antrópica de maneira concentrada, as áreas com maior vulnerabilidade 
correspondem ao grau de declividade, sendo esse maior nas vertentes dos cursos 
d'água. Esse fator é determinante na velocidade e quantidade de energia com que as 
águas pluviais percorrem seu caminho. O restante da bacia é composto por atividades 
agrícolas com a predominância de culturas anuais e pecuária. Essas atividades estão 
relacionadas à supressão da vegetação nativa e consequente exposição dos solos as 
forças morfogênicas. 
A agricultura de culturas anuais nos remete a exposição dos solos, com nenhuma 
cobertura vegetal, durante o período pós colheita, plantio e crescimento das plantas que 
serão exploradas. Essa exposição, sem nenhuma proteção, favorece o escoamento 
pluvial superficial e o transporte de sedimentos, além da deposição excessiva de 
sedimentos no curso d'água podendo levar ao assoreamento.  
A pecuária desenvolvida nessa área contribui para o aumento da vulnerabilidade pelo 
fator compactação do solo causado pelo pisoteamento animal, nesse caso há de se 
ressaltar o papel de concentração de fluxo nos caminhos feitos pela circulação animal, 
tornando-os locais propícios à formação de ravinas que aceleram e concentram os 
processos erosivos.  
As áreas mais estáveis correspondem às margens do córrego, pela presença de áreas 
de preservação permanente que geram uma maior densidade vegetal nativa e 
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consequentemente favorecem a infiltração e dificultam o escoamento superficial, 
diminuindo assim a velocidade dos fluxos superficiais e consequentemente a energia 
que ali atua.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Concluímos que a metodologia aplicada gera subsídios e material catalisador ao 
processo de planejamento territorial, através do conhecer, mensurar e integrar das 
características que se manifestam na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Douradinho pela 
técnica de geoprocessamento unida à análise ecodinâmica.  
A evolução tecnológica e o aumento da disponibilidade de informações geográficas em 
meios digitais e abertos foram de enorme contribuição ao desenvolvimento da pesquisa. 
O que nos mostra a importância e necessidade no aprimoramento desses dados, 
principalmente em termos de escala e processamento, para obter resultados, e 
consequentemente, um planejamento mais preciso e fiel à realidade.  
O Mapa de Vulnerabilidade Erosiva da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Douradinho nos 
mostra que a expansão da área urbana do município de Uberlândia coloca pressão à 
dinâmica do sistema, aumentando o fluxo de energia e consequentemente os processos 
morfodinâmicos nessa área. 
Outro fator que se mostrou impactante sobre o sistema foi a alta ocupação da área da 
bacia hidrográfica pela atividade agropecuária. Esse fato implica na supressão elevada 
da vegetação e consequentemente o aumento da exposição da área a processos 
erosivos, mostrando a necessidade de implantar medidas mitigadoras desses impactos 
como a adoção de curvas de nível e bolsões para acúmulo de água da chuva na beira 
das estradas. 
As áreas mais estáveis identificadas estão principalmente ligadas aos fatores vegetação 
e geologia. A vegetação que se encontra preservada está relacionada a áreas de 
preservação permanente às margens do Ribeirão Douradinho e seus afluentes, 
mostrando a importância da aplicação dessa ferramenta da legislação ambiental para 
prevenir e diminuir impactos ambientais como o assoreamento do curso d'água. 
Apesar dos resultados obtidos terem se mostrado satisfatórios foi possível identificar 
alguns aperfeiçoamentos a serem realizados em estudos futuros. Além do que foi citado 
anteriormente com a melhoria da escala das informações utilizadas, podemos citar 
também a classificação supervisionada utilizada para a confecção do mapa de uso do 
solo que apesar de atender as exigências metodológicas apresentou erros em algumas 
pontualidades, sem o comprometimento do resultado final. 
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RESUMO 
 

O binômio tipologia-localização é crucial para analisar alternativas locacionais de 
empreendimentos e deve evitar áreas ambientalmente vulneráveis com base em 
multicritérios, cuja aplicação permita avaliar, hierarquizar e escolher sítios aptos à 
implantação/ampliação do empreendimento. O setor aeroportuário tem crescido, mas 
com falhas na escolha de alternativas locacionais. No município de Ribeirão Preto, SP, 
o projeto para implementar um aeroporto internacional acumula críticas sobre as 
escolhas locacionais desde 1998. Considerando a necessidade de métodos para 
selecionar alternativas locacionais de aeroportos, o presente estudo integra e aplica 
critérios, e analisa as alternativas locacionais de ampliação do aeroporto Dr. Leite Lopes 
de Ribeirão Preto. A integração de critérios técnicos, econômicos, sociais e ambientais 
propostos por organismos nacionais e internacionais e o uso de dados do Sistema de 
Informação Geográfica permitiram analisar o território, considerando impactos inerentes 
à atividade aeroportuária e a capacidade de suporte do meio.  A identificação de 
impactos críticos não mitigáveis baseou-se em escala de aptidão atribuindo valores 0 
(inapta) a 5 (excelente) para cálculo de um produtório, que inviabiliza áreas inaptas em 
qualquer critério, evitando a geração de impactos, no primeiro nível da hierarquia de 
mitigação. Assim, essa metodologia pondera restrições específicas da localização e não 
somente da tipologia do empreendimento. A aplicação dos multicritérios deste estudo 
indicou os sítios Galo Bravo I e II e Sertãozinho I como os mais aptos a serem as 
localizações do aeroporto, enquanto o atual sítio do aeroporto Dr. Leite Lopes foi 
considerado inapto em toda sua extensão. Ou seja, houve priorização de aspectos 
técnico-econômicos sobre os socioambientais. Antecipar possíveis conflitos 
socioambientais melhora a análise da viabilidade ambiental do empreendimento com 
base no binômio tipologia-localização e deve ser incorporado ao instrumento de 
diagnóstico na Política Ambiental.  
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Impacto Ambiental; Hierarquia de mitigação; 
Localização 
 
 

ABSTRACT 
 

The typology-location binomial is essential for analyzing location alternatives for projects 
and should avoid environmentally vulnerable areas based on multi-criteria, whose 
application allows the assessment, ranking and selection of suitable sites for the 
implementation/expansion of the project. The airport sector has grown; however, 
shortcomings are reported in the choice of location alternatives. In the city of Ribeirão 
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Preto, SP, the project to implement an international airport has accumulated criticisms 
about location choices since 1998. Considering the need for methods to select location 
alternatives for airports, this study integrates and applies criteria, and analyzes the 
location alternatives for the expansion of Dr. Leite Lopes airport in Ribeirão Preto. The 
integration of technical, economic, social and environmental criteria, proposed by 
national and international assessment bodies, and the use of Geographic Information 
System data, allowed the analysis of the territory, considering the airport impacts and 
the support capacity of the environment. The identification of non-mitigable critical 
impacts was based on a suitability scale attributing values from 0 (unsuitable) to 5 
(excellent) to calculate a product, which makes unsuitable areas unfeasible in any 
criterion. This parameter avoids impacts generation, which is the first level of the 
mitigation hierarchy. Therefore, this methodology considers specific restrictions to the 
location and not only the type of activity. The application of the multicriteria of this study 
indicated the Galo Bravo I and II and Sertãozinho I sites as the most suitable for airport 
location, while the current Dr. Leite Lopes airport site was considered entirely unsuitable. 
The results show that the analysis of locational alternatives prioritizes technical-
economic aspects over socio-environmental ones. Anticipating possible socio-
environmental conflicts improves the analysis of the project's environmental feasibility 
based on the typology-location binomial and should be incorporated into the diagnostic 
tool in the Environmental Policy. 
KEYWORDS: Environmental Impact Assessment; Location; Mitigation hierarchy 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
De modo a evitar áreas com alta vulnerabilidade ambiental e minimizar os impactos 
decorrentes, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) deve levar em consideração o 
binômio tipologia-localização na escolha de alternativas locacionais aptas a receber tal 
atividade, analisando as características inerentes ao tipo da atividade e a capacidade 
de suporte do local pretendido (STEINEMANN, 2001; BENSON, 2003; MONTAÑO et 
al., 2012), como é o caso da implantação ou expansão de aeroportos. Para tanto, é 
necessário considerar os componentes físicos, biológicos, tecnológicos, econômicos e 
sociais de um ambiente (MONTAÑO et al., 2012), assim como proposto por políticas, 
orientações, normas e padrões de proteção ambientais de algumas agências 
aeroportárias (INFRAERO, 2018; ICAO, 2020; FAA, 2020; IATA, 2020).  
O crescimento do setor aeroportuário e de aviação no mundo e no Brasil está associado 
ao aumento da demanda e exaustão da capacidade do setor nos principais aeroportos 
do mundo (UPHAM et al., 2003; ANAC, 2015). Por exemplo, o setor aeroportuário 
brasileiro apresentou uma expansão próxima a 200% no período de 2003 a 2013, e de 
3,3%, de 2017 a 2018, apesar da crise econômica mundial do período (ANAC, 2015). 
Tal crescimento intensifica a relevância da proposição de critérios adequados para a 
seleção de alternativas locacionais de aeroportos na AIA.  
Entretanto, há críticas sobre a proposição e seleção de alternativas locacionais, sendo 
as mais frequentes: projetos que não consideram fatores ambientais, limitando-se a 
questões físicas ou de interesses econômicos na definição do local; a ausência de 
alternativas e favorecimento de alternativas empregadas no passado; a ausência ou 
pouca participação pública; e a não consideração das características do território que 
se pretende implantar a atividade (STEINEMANN, 2001; BENSON, 2003; LEIN, 2003; 
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SUAU-SANCHEZ et al., 2010; FERNANDES et al., 2017). Tais dificuldades indicam a 
necessidade da aplicação de multicritérios para incluir vários componentes ambientais 
e pontos de vista na escolha do local do aeroporto. 
Nesse contexto, o município de Ribeirão Preto, localizado no estado de São Paulo - 
Brasil, possui um projeto para a implementação de um aeroporto internacional desde 
1998 (FIGUEIREDO FERRAZ, 2007). Em 2005, foi proposta a ampliação da pista de 
pouso e decolagem do aeroporto Dr. Leite Lopes para 3.500m para permitir o transporte 
competitivo e de cargas de grande distância na rota Ribeirão Preto-Miami (EUA) 
(FIGUEIREDO FERRAZ, 2007). Porém, problemas críticos, como as desapropriações, 
reassentamentos e níveis de ruído previstos em uma área com habitações, comércio, 
serviços, indústria e sistema viário consolidado (FIGUEIREDO FERRAZ, 2007), levaram 
a um estudo complementar em 2007, também criticado pela falta de critérios para a 
seleção do sítio, principalmente porque previa ocupar local sem processo de 
urbanização adequado aos bairros no entorno. 
Considerando o aumento das atividades e expansão aeroportuária no Brasil e a 
necessidade em se avançar em critérios multivariados para a análise das alternativas 
locacionais de aeroportos na AIA, o presente trabalho analisou as alternativas 
locacionais para o aeroporto Dr. Leite Lopes, de Ribeirão Preto para o estudo de 
localização de aeroportos na AIA.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Para abordar o binômio tipologia-localização das alternativas locacionais, analisamos 
os impactos intrínsecos da atividade aeroportuária e as características do ambiente por 
meio da integração de critérios técnicos, econômicos, ambientais e sociais de diferentes 
fases do empreendimento. Para tanto, foram levantados requisitos legais da 
International Civil Aviation Organization (ICAO) e da Federal Aviation Administration 
(FAA), duas principais agências internacionais de aviação civil, e da Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Tais critérios foram aplicados e 
complementados com dados do Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
considerando: distância entre a área urbana e área de expansão urbana, relevo, 
hidrografia, pedologia, geologia, remanescentes de vegetação nativa, áreas de 
preservação permanente, tipo do uso do solo e infraestruturas urbana e viária da região 
dos municípios de Cravinhos, Ribeirão Preto e Serrana. Tais informações foram obtidas 
a partir de mapas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto Agronômico 
de Campinas, Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo, Instituto Florestal 
do Estado de São Paulo e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
A análise multicritérios das alternativas locacionais seguiu aproximações sucessivas 
propostas por Montaño et al. (2012) para indicar alternativas locacionais viáveis para a 
instalação de um empreendimento desta tipologia. Os critérios econômicos, técnicos, 
sociais e ambientais foram ponderados de acordo com a aptidão para a instalação da 
atividade analisada. A relação entre escala de aptidão e valores atribuídos levaram à 
classificação de cada categoria em: inapta (0), ruim (1), boa (2) ou excelente (5). Essa 
classificação aplicada foi expressa por um produtório, sendo que o valor zero (inaptidão) 
em pelo menos um fator inviabiliza a área. 
Na 1ª aproximação, consideramos: geologia, pedologia, declividade e proximidade dos 
centros urbanos em diferentes aspectos relacionais aos potenciais impactos ambientais 
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provocados por um aeroporto. Em seguida, foram realizadas sobreposições sequenciais 
das informações temáticas, gerando uma informação integrada das classes. Por fim, as 
informações foram sobrepostas com imagens sobre os remanescentes de vegetação 
nativa e a proximidade de água superficial, ambas com uma imagem booleana.  
Todos os planos de informação gerados foram reclassificados conforme interesses 
específicos em quatro classes: (0) inapto, (1) ruim, (3) bom e (5) excelente, utilizando-
se o módulo RECLASS no software IDRISI 32. Os planos de informação referentes à 
hidrografia e à vegetação nativa foram classificados somente em duas categorias, 
tratando-os como restritivos à ocupação. Dentro do buffer de 200m a partir dos cursos 
d'água, ficou determinada a restrição do território, enquanto distâncias maiores que esta 
indicavam a aptidão. Com relação à presença de remanescentes de vegetação nativa, 
fez-se uso do módulo RECLASS para classificar a área com base na ausência ou 
presença de vegetação.  
Na 2ª aproximação, a análise prosseguiu em escala mais específica para as alternativas 
não classificadas como inaptas. Foi considerada a distância de cada área em relação 
às principais rodovias pavimentadas da região, por meio de um buffer de 3km das 
rodovias, pensando-se na comodidade para os usuários do aeroporto, no escoamento 
das cargas e nos custos para a possível construção, duplicação ou pavimentação de 
vias de acesso. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A metodologia apresentada neste trabalho integra aspectos técnicos, ambientais, 
sociais e econômicos, a partir das recomendações estabelecidas por agências 
nacionais e internacionais de aviação associadas à viabilidade de alternativas 
locacionais de atividades aeroportuárias, com base no binômio tipologia-localização. 
Portanto, a premissa de que a caracterização ambiental permite uma adequada análise 
da viabilidade ambiental de alternativas locacionais (SOUZA, 2000), levou à 
reclassificação do próprio sítio onde o aeroporto Dr. Leite Lopes opera atualmente e as 
alternativas locacionais para a sua ampliação ou relocação. Nossa metodologia focou 
na identificação de impactos críticos não mitigáveis desta tipologia na alternativa 
locacional, fundamentando-se nos fatores ambientais que refletem a capacidade de 
suporte do meio em relação à atividade aeronáutica, no rigor metodológico e na visão 
holística (e não apenas técnica e econômica), capaz de inserir a sustentabilidade no 
planejamento e na busca por alternativas de localização ambientalmente menos 
danosas, assim como apontado no estudo para o aeroporto de Lisboa, em Portugal 
(PARTIDÁRIO; COUTINHO, 2011).  
A consideração de normas, políticas, orientações, legislações e critérios de AIA com 
técnicas de SIG permitiram uma análise do território em questão, assim como feito para 
o aeroporto de Barcelona, usando técnicas de SIG (CONTRERAS-ALONSO et al., 
2018). Ainda, a caracterização da área de estudo, em aproximações sucessivas, gerou 
análises mais detalhadas e específicas sobre as alternativas locacionais propostas. A 
combinação de parâmetros sobre área urbana, relevo, hidrografia, pedologia, geologia, 
remanescentes de vegetação nativa, áreas de preservação permanente e uso do solo 
gerou um diagnóstico do espaço geográfico diferente daquele apresentado pelo Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) da expansão do aeroporto Dr. Leite Lopes, apresentado em 
1998.  
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A classificação dos sítios em análise representa o diagnóstico da região estudada, 
indicando as potencialidades e fragilidades do ambiente frente aos possíveis impactos 
causados pela instalação ou expansão de um aeroporto. É possível verificar diversas 
áreas aptas à instalação de aeroportos na 1ª aproximação. Em termos de área, em 
hectares, as categorias excelente e bom totalizaram 39% da área total estudada 
(105.997 ha), enquanto as categorias representativas de inaptidão e ruins para 
atividades aeroportuárias correspondem, nessa ordem, a 50% (137.016 ha) e 11% 
(30.955 ha) da região analisada.  
Na 2ª aproximação, considerando o buffer de 3km, as categorias excelente e bom 
reduziram as áreas aptas a 32% da área total do buffer (47.696 ha). As taxas de áreas 
inaptas e ruins foram maiores, com 53% (80.050 ha) e 15% (22.695 ha) 
respectivamente. Nesta 2ª aproximação, observou-se uma grande área classificada 
como a mais apta das alternativas locacionais. Todavia, esta área estava afastada cerca 
de 40km do centro de Ribeirão Preto, distância maior do que a estabelecida pelo EIA, 
mas aceitável para as agências de aviação (ICAO, 2020; FAA, 2020; IATA, 2020). Além 
disso, encontra-se distante das cidades da região, o que poderia dificultar a obtenção 
de infraestrutura. 
A maioria das alternativas locacionais apresentadas no EIA foi indicada como inapta à 
instalação de aeroportos, destacando-se a atual localização do aeroporto Dr. Leite 
Lopes, em área inapta em toda a sua extensão e entorno (Figura 1). Entretanto, no 
cenário gerado neste trabalho, os sítios Galo Bravo I e II e Sertãozinho I apresentam 
extensão apropriada e potencial para a implementação do empreendimento. Tais sítios 
não apresentam restrições, enquadrando-se, quase em sua totalidade, nas categorias 
excelente (Galo Bravo I e II) e bom (Sertãozinho I) (Figura 1). 
Segundo o EIA do aeroporto Dr. Leite Lopes, a alternativa locacional com maior 
pontuação foi o sítio Dr. Leite Lopes. Isso aponta que a escolha locacional, quando 
limitada aos possíveis impactos intrínsecos à tipologia do projeto e sem considerar as 
fragilidades do território, incorre no risco de indicar como ambientalmente viável uma 
área com conflitos sociais, como é o caso do sítio Dr. Leite Lopes. Um fato que contribui 
para esta delicada situação é a ausência de informações prévias, no campo do 
planejamento, a respeito das condições, das fragilidades e das aptidões do ambiente no 
qual se pretende instalar um empreendimento ou ação humana. Isso transfere ao EIA a 
realização do diagnóstico do local, o que prejudica a qualidade do próprio EIA. Por isso, 
no processo de escolha da localização de aeroportos, os estudos de alternativas 
locacionais de aeroportos precisam, previamente, estabelecer os critérios de decisão a 
serem utilizados para a escolha de localizações viáveis e descarte daquelas que não 
atendam às necessidades, abordando-se critérios socioambientais, técnicos e 
econômicos relacionados às diferentes fases do empreendimento, que venham ao 
encontro do cumprimento dos requisitos legais.  
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Figura 1 – Análise das alternativas locacionais para a expansão do aeroporto Dr. Leite 
Lopes nas escalas 1:10.000 (A) e 1:1.3.000 (B), com base em critérios técnicos, 
ambientais, sociais e econômicos. Destaque para os sítios Sertãozinho I (1) e Galo 
Bravo I e II (2), aqueles com maior potencial, e para o sítio Dr. Leite Lopes (3), que está 
em área inapta. 

 
 
Fonte: Furlanetto (2012). 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O emprego de multicritérios econômicos, técnicos, sociais e ambientais para 
alternativas locacionais de atividades aeroportuárias apontou que o binômio tipologia-
localização não foi considerado como ponto fundamental do EIA para a análise da 
viabilidade ambiental da expansão do aeroporto Dr. Leite Lopes de Ribeirão Preto. Tal 
conclusão implica em prejuízos à qualidade do estudo de alternativas locacionais e, 
consequentemente, ao desempenho do próprio EIA, fragiliza a tomada de decisão, 
aumenta os riscos ao empreendedor e risco de impactos ambientais de grande 
magnitude e sem mitigação possível. A metodologia empregada mostrou-se uma 
oportunidade de ponderar as restrições específicas da localização e não somente a 
tipologia do empreendimento, como geralmente acontece, atendendo o binômio 
tipologia-localização, apontado como extremamente importante para a sustentabilidade. 
A ponderação dos critérios na forma de produtório inviabiliza a escolha de alternativas 
locacionais com algum critério considerado como inapto, buscando evitar impactos pelo 
empreendimento, item prioritário da hierarquia de mitigação. A aplicação dos 
multicritérios possibilitou a identificação dos sítios Galo Bravo I e II e Sertãozinho I como 
de maior aptidão entre as alternativas locacionais onde o empreendimento poderia ser 
instalado. A reanálise da matriz comparativa do estudo de localização do aeroporto de 

A 

B
A 
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Ribeirão Preto nos permitiu confrontar a decisão final do EIA de escolha da alternativa 
locacional, do sítio Leite Lopes, reclassificado neste estudo, como totalmente inserido 
em uma região inapta para operação ou expansão de aeroporto. 
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COMO A AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA PODE CONTRIBUIR NAS 
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS DA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

SHALE GAS NO BRASIL? 

José Eduardo Matheus Evora (Escola de Engenharia de São Carlos) 
 

RESUMO 
 

A exploração de shale gas teve um aumento significativo nos anos 2000 nos EUA, este 
movimento foi estimulado pelo aumento da demanda de energia e pela busca da 
independência energética. O Brasil tem estimada a décima maior reserva. Contudo, 
essa exploração não está isenta de impactos ambientais, onde os mais relatados na 
literatura são contaminação do ar e da água, pressão na infraestrutura, uso do solo, 
indução de terremoto e depleção de água. Em função destes impactos, a atividade no 
Brasil foi interrompida por medidas judiciais em função de ausência de estudos 
ambientais. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é amplamente reconhecida como uma 
ferramenta eficaz para avaliar os impactos ambientais agregados ao longo de todo o 
ciclo de vida de um produto ou serviço. Diante do exposto, este artigo tem por objetivos: 
identificar como as ACVs são aplicadas nas avaliações dos impactos ambientais nas 
atividades de exploração e produção do shale gas em outros países, e ainda, verificar 
como as abordagens destes estudos poderiam contribuir na avaliação ambiental desta 
tecnologia no Brasil. A partir de um levantamento bibliográfico sistematizado, onde os 
termos “shale gas” e “life cycle assessment” para pesquisa no título do artigo, resumo e 
palavras-chaves foram escolhidos para a busca, identificou diversas abordagens para 
as aplicações da ACV. Estas foram divididas em três grupos considerando os 46 artigos 
levantados. No grupo “Aspectos e Impactos Ambientais” teve destaque a emissão de 
gases de efeitos estufas e poluição do ar (39 artigos) seguido do consumo de água (27 
artigos). O modelo híbrido que trata exclusivamente do shale gas e o modelo conjugado 
onde o shale gas é uma parte de todo o processo que está sendo avaliado, foram 
abordados no grupos “Modelos” de maneira uniforme. Em 32 artigos apresentaram 
avaliações comparativas entre resultados de impactos de outros países ou de outras 
tecnologias no grupo “Avaliações”. Assim, constatou que a ACV é um instrumento que 
pode contribuir de diversas maneiras mesmo com algumas limitações, pois é um 
instrumento que quantifica os impactos e ajuda na compreensão. Os principais pontos 
para a utilização desta técnica podem ser na definição da parcela da tecnologia do shale 
gas nas previsões de emissões de gases do efeito estufa do Brasil e na análise técnico 
financeira comparativa de trazer o gás que está sendo produzido em alto mar ou utilizar 
o gás não convencional. Ressaltando que a matriz energética brasileira não é dominada 
pelo óleo ou pelo carvão, assim sendo inadmissível ambientalmente estimular mais o 
consumo de gás como uma alternativa e considerando ainda mais que não é um recurso 
não renovável. 
PALAVRAS-CHAVE: avaliação do ciclo de vida, exploração de gás não convencional, 
shale gas 
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ABSTRACT 
 

The exploration of shale gas had a significant increase in the 2000s in the USA, this 
movement was stimulated by the increase in energy demand and the search for energy 
independence. The Brazil has estimated the tenth largest reserve. However, this 
exploration is not exempt from environmental impacts, where the most reported in the 
literature are air and water contamination, infrastructure pressure, land use, earthquake 
induction and water depletion. Due to these impacts, the activity in Brazil was interrupted 
by legal measures due to the lack of environmental studies. Life Cycle Assessment 
(LCA) is widely recognized as an effective tool to assess aggregated environmental 
impacts throughout the entire life cycle of a product or service. Given the above, this 
article aims to: identify how LCAs are applied in environmental impact assessments in 
shale gas exploration and production activities in other countries, and also verify how the 
approaches of these studies could contribute to the environmental assessment of this 
technology in Brazil. From a systematic bibliographic survey, where the terms “shale 
gas” and “life cycle assessment” for research in the article title, abstract and keywords 
were chosen for the search, it identified several approaches for LCA applications. These 
were divided into three groups considering the 46 articles surveyed. In the 
“Environmental Aspects and Impacts” group, the emission of greenhouse gases and air 
pollution (39 articles) was highlighted, followed by water consumption (27 articles). The 
hybrid model, which deals exclusively with shale gas, and the conjugate model, where 
shale gas is a part of the entire process being evaluated, were uniformly addressed in 
the “Models” group. In 32 articles, they presented comparative assessments between 
results of impacts from other countries or from other technologies in the “Assessments” 
group. Thus, it found that LCA is an instrument that can contribute in different ways, even 
with some limitations, as it is an instrument that quantifies impacts and helps in 
understanding. The main points for using this technique can be in defining the share of 
shale gas technology in the forecasts of greenhouse gas emissions in Brazil and in the 
comparative financial technical analysis of bringing the gas that is being produced 
offshore or using the unconventional gas. Emphasizing that the Brazilian energy matrix 
is not dominated by oil or coal, thus being environmentally unacceptable to encourage 
more gas consumption as an alternative and considering even more that it is not a non-
renewable resource. 
KEYWORDS: life cycle assessment, unconventional gas exploration, shale gas 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A exploração de shale gas teve um aumento significativo nos anos 2000 nos EUA. O 
shale gas americano representava 1,6% da produção total de gás em 2000, esse valor 
subiu para 34% em 2013 e estima-se que em 2035, quase metade da produção seja 
fornecida por esta fonte (VENGOSH et al., 2014). Este movimento foi estimulado pelo 
aumento da demanda de energia nos EUA e a busca pela independência energética, já 
que a maior parte da energia vem do carvão uma fonte não renovável e das mais sujas.  
Alguns países do mundo estão indo atrás desta onda em busca exatamente da 
diminuição da dependência do gás e petróleo de outros países. Um estudo desenvolvido 
pela EIA (2013) avaliou 137 formações de shale gas e shale oil em 41 países além do 
EUA, onde o Brasil tem a décima reserva de shale gas recuperável.   
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O shale gas é citado pela mídia no Brasil como “gás de xisto”, porém cuja tradução 
correta, considerando aspectos técnicos da geologia, é “gás de folhelho”. A Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) adota um conceito mais 
amplo, hidrocarbonetos em reservatórios não convencionais, que engloba vários tipos. 
Na 12ª Rodada de Licitações para a oferta de blocos para a exploração e a produção 
de petróleo e de gás natural, visando recursos convencionais e não convencionais, era 
exigido uma perfuração do 1º poço exploratório até alvos geológicos de recursos não 
convencionais pré-determinados. 
Contudo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, temendo 
impactos ambientais significativos, manifestou-se pela suspensão da licitação de áreas 
para explotação de “gás de xisto”, na 12ª Rodada de Licitações, até que se 
aprofundassem os estudos acerca de possíveis prejuízos ambientais. Pouco tempo 
depois a 4ª Câmara de Coordenação pleiteou, também, a suspensão da 12ª Rodada 
Licitações até que uma avaliação ambiental estratégica fosse feita (BLATTLER, 2017). 
Ainda na sequência, o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Atividades de Exploração 
de Óleo e Gás – GTPEG, coordenado pelo MMA, emitiu parecer relativo à 12ª Rodada 
de Licitações, indicando que não existia segurança suficiente para a tomada de decisão 
e apontando, também, para a elaboração de uma Avaliação Ambiental de Área 
Sedimentar – AAAS.  
Diversas Ações Civis Públicas de todo o Brasil veio suspendendo os diversos contratos 
ou impedindo as contratações até a elaboração da AAAS, assim as atividades de 
exploração e produção do shale gas estão suspensas por falta de estudos ambientais 
que identifiquem e avaliem os impactos ambientais.  
A exploração do shale gas não está isenta de impactos ambientais e estes não são 
poucos. Diversos autores citam vários impactos, dentre os mais relatados são 
contaminação do ar e da água, pressão na infraestrutura, uso do solo, indução de 
terremoto e depleção de água (COOPER; STAMFORD; AZAPAGIC, 2014; HAMMOND; 
O’GRADY, 2017; LIU; RAMIREZ, 2017; WANG et al., 2017). 
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é amplamente reconhecida como uma ferramenta 
eficaz para avaliar os impactos ambientais agregados ao longo de todo o ciclo de vida 
de um produto ou serviço (CORSTEN et al., 2013). Diante do exposto, este artigo tem 
por objetivos: 
 

• Identificar como as ACVs são aplicadas nas avaliações dos impactos ambientais 
nas atividades de exploração e produção do shale gas em outros países; 

• Verificar como as abordagens destes estudos poderiam contribuir na avaliação 
ambiental desta tecnologia no Brasil. 

 
 
METODOLOGIA 
 
O levantamento bibliográfico sistematizado conduzirá o estudo que identificará as 
aplicações das ACVs nas tecnologias do shale gas, a partir da pergunta “Como a ACV 
pode contribuir nas avaliações ambientais das atividades de exploração e produção do 
shale gas?”. Desta forma foram escolhidos os termos “shale gas” e “life cycle 
assessment” para pesquisa no título do artigo, resumo e palavras-chaves utilizando as 
bases de dados SCOPUS e ScienceDirect.  
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As aplicações das Avaliações do Ciclo de Vida podem ter diversos objetivos, escopos e 
limitações, por isso as abordagens das aplicações de cada documento foram 
identificadas e agrupadas por similaridade, consequentemente serão avaliadas com um 
foco numa possível na replicabilidade no Brasil. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Levantamento bibliográfico sistematizado 
 
O resultado foram 49 documentos (artigos, apresentação de conferência, revisões, 
anais de conferência e capítulos de livro). Um documento foi excluído por se tratar de 
anais de conferência que tratava de artigo já fazia parte do levantamento e outros dois 
que não tratavam de ACV de shale gas. 
Os documentos são dos anos de 2011 até 2020 e envolve diversos países com uma 
concentração maior nos EUA (Fig.1). Desta forma, essas informações convergem com 
o período de crescimento da atividade nos EUA e da mesma maneira o aumento do 
interesse de outros países. 
 

 
Figura 1 – Quantidade de documentos por país. Fonte: Próprio autor. 

 
Na análise foram identificadas as abordagens de cada documento, onde normalmente 
tratavam de aspectos e impactos ambientais como alvo para algum modelo e com uma 
avaliação dos resultados podendo ser comparativa ou não. Assim foi feito o quadro 1 
com a divisão em 3 grupos: “Aspectos e Impactos Ambientais”, “Modelos” e 
“Avaliações”. 
 
Aspectos e impactos ambientais 
 
As emissões de gases de efeito estufa são uma das grandes preocupações mundiais 
devido ao aquecimento global. Naturalmente se refletiu no levantamento pois um dos 
grandes enfoques nos impactos ambientais das ACVs são as emissões de gases de 
efeito estufa. Em 42 documentos foram abordados sendo que em 25 foi considerado 
prioritário ou no máximo dividiu a importância com o consumo de água. As emissões 
fugitivas de metano são os grandes vilões, pois dependendo do caso estas emissões 
podem variar 3% a 56% do total de impactos (BOUMAN; RAMIREZ; HERTWICH, 2015). 
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Quadro 1 – Quantitativo das abordagens nas aplicações de ACV de shale gas. 

Aspectos e Impactos 
Ambientais 

Emissões de gases de efeito estufa ou 
poluição do ar 39 

Poluição da água 16 
Consumo de água 27 

Uso da terra 11 
Pressão na infraestrutura 5 
Sismicidade / terremoto 4 

Outros aspectos/impactos 12 

Modelos Modelo conjugado com outra atividade 26 
Modelo híbrido 18 

Avaliações 

Custos no ciclo de vida 11 
Comparação de resultados entre países 

ou tecnologias 32 

Outras avaliações ambientais 9 
 
Conforme já relatado o consumo de água é um dos aspectos ambientais mais 
importante, tanto que ao analisar o levantamento, tem 5 artigos que tratam de sua 
pegada juntamente com a poluição das águas. Esta preocupação é grande tanto que 
tecnologias de fraturamento sem água estão surgindo, entre elas, estão a utilização de 
espumas e o N2/CO2 líquidos, porém não são aplicáveis em qualquer caso (FU; LIU, 
2019). 
Nos artigos que apresentam uma análise mais completa dos impactos, o foco deles é 
realmente ter uma visão mais ampla e abordando até o impacto do terremoto que não 
é tratado nas ACVs. O shale gas no EUA tem se tornado viável, em função da 
dependência da matriz energética que era a base de petróleo e carvão. De acordo com 
COOPER; STAMFORD; AZAPAGIC (2016), muitos países com reservas de gás de xisto 
não possuem as habilidades, o conhecimento e a infraestrutura dos EUA, levando a 
dúvidas sobre a viabilidade econômica do gás de xisto fora dos EUA. 
 
Modelos 
 
Neste artigo vemos que os modelos citados estão bem divididos, pode se ter o modelo 
híbrido que trata exclusivamente da tecnologia do shale gas e o modelo conjugado que 
o shale gas é uma parte do processo que está sendo avaliado. Ambas são de extrema 
necessidade e serão aplicadas conforme o objetivo.  
No caso de avaliar a tecnologia para uma região na utilização do modelo híbrido, a ACV 
permite testar diversos parâmetros da tecnologia na verificação da sensibilidade. Já no 
caso de conjugado, podemos por exemplo ter uma ACV de fornecimento de energia 
elétrica considerando as diversas fontes de energia e avaliar como o aumento de uma 
fonte irá afetar nos impactos. 
 
Avaliações 
 
Os artigos revisados apresentaram na sua maioria avaliações comparativas entre 
resultados de impactos de outros países ou de outras tecnologias. A comparação com 
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resultados de outros países deve ser feita com muito cuidado, pois existe um monte de 
características e peculiaridades de cada país que pode inviabilizar a comparação. A 
comparação com outras tecnologias é muito interessante para avaliação do impacto 
ambiental e ajudar nas decisões mais estratégicas. 
Estas análises podem se tornar mais interessantes quando relacionadas aos custos e 
essa monetização pode trazer valores que tornam avaliação ambiental menos subjetiva 
para alguns atores de fora da área ambiental. 
A ACV tem algumas limitações e por isso outras avaliações ambientais podem se 
completar e ajudar a construir um cenário mais amplo. LIU e RAMIREZ (2017) trazem 
uma abordagem muito interessante da ACV em conjunto Análise de Risco Ambiental 
(ARA) e ainda identificaram a necessidade de desenvolver uma estrutura que permita a 
integração entre a ACV e a ERA na gestão ambiental subterrânea.  
 
Aplicação da ACV do Shale gas no Brasil 
 
Em 2017, o Brasil queimou nas plataformas de petróleo offshore 3,8% de gás natural de 
uma produção, ou seja, 4,1 milhões de metros cúbicos/por dia (MORAIS, 2018), sem 
nenhuma estimativa do custo deste impacto. Assim qualquer estímulo à produção de 
gás não convencional tem que ser muito bem avaliada por meio de avaliações 
comparativas tanto quanto as tecnologias aplicadas (exploração convencional, eólica ou 
solar) quanto como parte de um processo (Ex: geração de energia elétrica).  
A ausência de estudos ambientais no Brasil faz com que exista necessidade de aplicar 
diversas ACVs tanto no modelo híbrido quanto no conjugado. 
A questão da poluição e da disponibilidade de água tem que ser muito bem avaliada 
aqui no Brasil, pois as Bacias Sedimentares do Recôncavo Baiano, do São Francisco e 
do Parnaíba tem vocação para a exploração de recurso não convencional e tem sérios 
problemas de abastecimento de água. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A ACV é um instrumento que pode contribuir de diversas maneiras mesmo com algumas 
limitações, pois é um instrumento que quantifica os impactos e ajuda na compreensão. 
Contudo, outras avaliações ambientais podem completar e ajudar a construir um cenário 
mais amplo. 
Diante do exposto a utilização pode ser na definição da parcela da tecnologia do shale 
gas nas previsões de emissões do Brasil, na disponibilidade de água, ou na análise 
técnico financeira de trazer o gás que está sendo produzido em alto mar ou utilizar o 
gás não convencional, bem como na produção de energia solar ou eólica. 
Vale ressaltar que a matriz energética brasileira não é dominada pelo óleo ou pelo 
carvão e qualquer estímulo ao consumo de gás, um recurso não renovável, é 
inadmissível ambientalmente.  
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RESUMO 

 
Os parques eólicos offshore (PEO) são uma importante fonte de energia emergente. No 
Brasil, o licenciamento ambiental de PEO requer um mapa de identificação de usos 
múltiplos preexistentes, visando as atividades potencialmente conflitantes, como rotas 
de pesca e navegação. O objetivo do trabalho foi gerar dados sobre a atividade 
pesqueira em localidade com dois PEO propostos, a partir da aplicação de metodologias 
participativas. Foi produzido mapa participativo e calendário de pesca na colônia Z18, 
localizada em Amontada, Ceará. A coleta de dados ocorreu por meio de quatro oficinas 
participativas com 45 participantes do sexo masculino. Os dados foram digitalizados em 
ambiente SIG e posteriormente validados junto à comunidade. Os resultados mostram 
sobreposição completa entre um PEO e a atividade pesqueira da colônia Z18 ao longo 
do ano. A validação dos dados com os membros da colônia aumentou o nível de 
confiabilidade dos resultados. Assim, metodologias participativas, como as aqui 
apresentadas, podem auxiliar na aquisição de dados pesqueiros e na avaliação dos 
múltiplos usos dos territórios marinhos.  
PALAVRAS-CHAVE: Calendário de Pesca Participativo, Cartografia Social; 
Licenciamento Ambiental; Mapeamento Participativo; Energia Renovável. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Offshore wind farms (OWF) are an important emerging energy source. In Brazil, the 
environmental licensing of OWF requires an identification map of multiple preexisting 
uses, targeting potentially conflicting activities, such as fishing and navigation routes. 
The objective of the work was to generate data using participatory methodologies on the 
fishing activity in a locality with two proposed OWF. A participatory map and fishing 
calendar were produced in colônia Z18, located in Amontada, Ceará. Data collection 
took place through four participatory workshops with 45 male participants. Data were 
digitized in a GIS environment and later validated with the community. The results show 
complete overlap between a OWF and the fishing activity of colônia Z18 throughout the 
year. Validating the data with members of the colony increased the level of reliability of 
the results. Thus, participatory methodologies, such as those presented here, can help 
in the acquisition of fisheries data and in the assessment of the multiple uses of marine 
territories. 
KEYWORDS: Environmental Licensing; Participatory Fishing Calendar; Participatory 
Mapping; Renewable energy; Social Cartography. 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Parques eólicos offshore (PEO) já se consolidaram como fonte energética. O Relatório 
Global dos Ventos de 2020 (GWEC, 2020), indicou um total de 29,1 GW de capacidade 
instalada (CI) em todo o mundo. No contexto brasileiro, configuram-se como potencial 
setor para a geração de eletricidade e, mais recente, de hidrogênio verde. Estimativas 
do potencial eólico marítimo apontam que em águas brasileiras há recurso energético 
em abundância (GOMES et al., 2019; EPE, 2020). Entretando, são incipientes os 
estudos que consideram os diferentes usos marítimos nesta perspectiva. Silva (2019), 
ao considerar a exclusão de áreas sensíveis à manutenção de atividades humanas no 
mar e fundamentais à preservação ambiental, mapeou um potencial de 330,5 GW. 
Segundo a autora, o valor estimado era maior que o dobro da CI total no Brasil no 
período de realização da pesquisa, isto é, 164 GW. 
No âmbito da criação de diretrizes nacionais à tecnologia, o Roadmap Eólica Offshore 
Brasil (EPE, 2020) foi proposto, visando a identificação das possíveis barreiras e 
desafios para a inserção de PEO no Brasil. Entre os treze desafios listados no 
documento, encontram-se as incertezas sobre os potenciais conflitos socioeconômicos 
entre os PEO e outras atividades. Além disso, em novembro de 2020, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) publicou o 
termo de referência (TR) padrão para o licenciamento desta tipologia de 
empreendimento. Assim, no final de agosto de 2021, 23 projetos encontravam-se 
protocolados junto ao IBAMA, visando o licenciamento. 
No que compete à análise das alternativas locacionais e análise integrada do 
diagnóstico ambiental, o TR padrão exige a elaboração do mapa de identificação de 
usos múltiplos preexistentes e de fragilidades. Entre as camadas requeridas, inserem-
se os dados sobre atividades potencialmente conflitantes, como a pesca e suas rotas 
de navegação e, consequentemente, as colônias de pesca que poderão ser atingidas 
pelas zonas de exclusão de navegação no período de (pós-)implantação dos PEO. 
A pesca se caracteriza como importante fonte de alimento e de trabalho para aqueles 
que residem no litoral brasileiro (VASCONCELLOS; DIEGUES; KALIKOSKI, 2011). 
Alencar e Maia (2011) indicaram que as regiões Norte e Nordeste concentram a maioria 
dos pescadores brasileiros. Apesar de defasado, devido o vazio estatístico sobre a 
pesca existente há mais de uma década (NETO et al., 2021), trata-se de importante 
dado para destacar a atividade pesqueira na região. Recentemente, a Petrobrás S/A, 
ao disponibilizar o relatório do projeto de monitoramento sobre a atividade pesqueira na 
bacia petrolífera do Ceará, evidenciou que há particularidades locais, culturais, técnicas 
e logísticas na atividade pesqueira cearense (PETROBRÁS, 2016). Os resultados 
evidenciam a carência de dados sobre a atividade pesqueira no litoral brasileiro. 
Neste sentido, Herlihy e Knapp (2015, p. 304, tradução nossa) relatam que o método 
participativo “está envolvido com os direitos dos povos locais, reconhecendo sua 
propriedade intelectual, controle e uso da informação produzida”. Desta forma, mapear, 
diagnosticar, discutir e transparecer os pontos que são relevantes para as populações 
locais, frente às intervenções planejadas, torna-se artifício básico ao planejamento, 
sobretudo no que tange à consulta, o mais cedo possível, nas comunidades que, 
potencialmente, sofrerão algum tipo de impacto (HANNA et al., 2014). Os planejamentos 
devem, portanto, ser articulados com cautela e de forma holística pois, no caso em tela, 
todas as dinâmicas já materializadas no espaço, quer sejam sociais ou ambientais, 
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poderão passar por significativas alterações durante as diferentes fases de existência 
dos PEO. 
Desta forma, este trabalho tem por objetivo avaliar a aplicação de metodologias 
participativas na construção de dados sobre a atividade pesqueira, visando a análise de 
potenciais impactos dos PEO nos territórios marinhos, no âmbito do licenciamento 
ambiental federal (LAF) brasileiro. 
 
METODOLOGIA 
 
De natureza exploratória e partindo de análise qualitativa, adotou-se o mapeamento e a 
elaboração de calendário de pesca, participativos, junto à Colônia Z18, localizada em 
Amontada no Ceará, onde situam-se dois projetos de PEO no litoral oeste, localizados 
em águas costeiras dos municípios de Trairi, Itapipoca, Amontada e Itarema, 
cadastrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do IBAMA. O parque no mar 
litorâneo de Itarema e Amontada tem cerca de 72km², com 50 turbinas, 3 a 8 km da 
costa, profundidade entre 7 e 12 m e potencial planejado de 400MW. Já o parque no 
mar litorâneo Itapipoca e Trairi detém cerca de 958km², 200 turbinas, 23 km da costa, 
20 a 50 m de profundidade e 3GW de potência planejada. 
O levantamento dos dados ocorreu através de cinco oficinas participativas executadas 
em três momentos: três em setembro de 2018 (mapeamento); uma em janeiro de 2020 
(calendário de pesca) e outra em março de 2020 (validação), totalizando 45 
participantes, todos do sexo masculino, com idade entre 22 e 55 anos. O predomínio 
dos homens nas oficinas reflete a rígida divisão de gênero do trabalho na pesca 
artesanal, que tem fortes fundamentos culturais e jurídicos de apoio aos homens nos 
barcos de pesca e às mulheres na coleta de marisco e processamento do pescado 
(VASCONCELLOS; DIEGUES; KALIKOSKI, 2011; SANTOS, 2015).  
Apoiado na Cartografia Social, o mapeamento foi realizado a partir de mapas de esboço 
e de escala com o suporte da técnica de overlay (CORBETT et al., 2006). Após o 
levantamento das informações em campo, os dados foram digitalizados em ambiente 
SIG, os quais foram validados junto à comunidade (março de 2020). O calendário de 
pesca participativo foi elaborado a partir de quatro questões fundamentais: i) o que se 
pesca? Visando obter informações sobre os principais tipos de pescados capturados; ii) 
onde se pesca? Para entender a localização onde a atividade ocorre, corroborando 
diretamente com o mapeamento; iii) quando se pesca? Na busca pela definição das 
temporalidades das diferentes pescas registradas e iv) como se pesca? Para obter 
informação de quais são os instrumentos e aparelhos utilizados em cada tipo de 
pescado capturado. 
Vale ressaltar que ambas metodologias participativas integram pesquisa em nível de 
tese, cujos procedimentos foram aprovados quanto à ética na pesquisa social 
(CAAE/UFC: 06529217.1.0000.5054). Além disso, a equipe de campo (2 a 5 membros) 
conduziu a pesquisa de forma a não pruduzir viés nos resultados, uma vez que apenas 
3 (6,6%) dos participantes apresentavam conhecimento prévio sobre os PEO. Parte dos 
dados foram produzidos no âmbito do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do 
Ceará (ZEEC Ceará), cujas informações foram adquiridas participativamente e, ainda, 
com a anuência pelas comunidades para publicização. Em agosto de 2021, o ZEEC 
Ceará encontra-se em processo de finalização pelo Governo do Estado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na área mapeada junto aos pescadores da Colônia Z18, aproximadamente 840 km2, 
foram registradas informações localizadas desde a faixa de praia, estendendo-se até 
≅25 km (≅13,5 mn) de distância da costa de Amontada. Um total de 16 componentes 
constituem o Mapa Social (Figura 1) dos quais: 8 referem-se à Atividade Pesqueira, 3 
apontam Territórios Diversos e 5 indicam os Conflitos e Problemáticas Existentes e 
Potenciais percebidos pelos pescadores. 
Em relação à praia de Caetanos de Baixo, onde está situada a sede da colônia Z18, um 
PEO (Itarema e Amontada) está situado a ≅8,25 km (≅4,5 mn) à Noroeste. Já a área 
planejada do outro PEO (Itapipoca e Trairi) encontra-se localizada à Nordeste a cerca 
de 24,2 km (≅13 mn). 
De acordo com os pescadores a atividade pesqueira ocorre em toda extensão marinha, 
com destaque em determinadas localidades. No mapeamento participativo, o destaque 
é dado ao registro dos pontos pesca, de exemplos de rotas de saída para pesca e dos 
locais de atracagem e fundeio das embarcações artesanais, sobretudo para as 
comunidades de Moitas, Caetanos de Baixo e Caetanos de Cima. Os dados 
evidenciaram a possibilidade de sobreposição da área de pesca com o PEO de Itarema 
e Amontada, podendo prejudicar a execução da atividade nestas localidades. 
Figura 1 –Mapa Social da Colônia Z18 em Amontada. 

 
Fonte: Pescadores associados na Colônia Z18, agosto de 2018 e março de 2020. 
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Como forma de acrescer dados ao mapa social, foi elaborado o calendário de pesca 
participativo da Colônia Z18, apresentado na Figura 2. Foram citados 26 tipos de 
pescados diferentes (O que se pesca?). No que tange ao período de captura (Quando 
se pesca?), destaca-se a expressividade de diferentes tipos de peixes capturados ao 
longo de todo o ano, um total de 22, isto é, 84,6%. No caso da Lagosta e do Camarão, 
foram mencionados como sendo capturados em período específico. Já o Burdião e o 
Cação de Escama são fisgados ao acaso. 
Sobre a distância percorrida para realização das capturas (Onde se pesca?), é possível 
notar uma zona marítima de pesca onde a atividade é mais habitual. Encontra-se entre 
6 e 8 mn (cerca de 11 a 15 km) da costa de Amontada, englobando, neste setor, um 
total de 21 tipos de pescados diferentes dentre os citados (80,7%). 
No caso da Lagosta, foi especificado que sua captura é realizada de acordo com a 
profundidade. Os pescadores informaram a medida de 80 braças8 como sendo o limite 
máximo de profundidade para realização de sua captura, o que representa cerca de 120 
metros. Esta profundidade localiza-se na região, a partir dos dados batimétricos 
disponibilizados, entre 40 e 50 km da costa de Amontada. Vale ressaltar que, uma das 
localidades citadas pelos pescadores onde se realiza a captura do Cangulo, o qual 
também é capturado em áreas mais próximas à costa, situa-se além do limite da 
plataforma continental – onde a profundidade é superior aos 200 m. Assim, a aquisição 
dessas informações enfatiza a habilidade dos pescadores e seus saberes tradicionais 
como componente fundamental no reconhecimento do território de pesca. 
Ao considerar os instrumentos e aparelhos utilizados para captura (Como se pesca?), 
foram citadas sete tipologias diferentes. A quantidade absoluta de tipos de pescados 
diferentes capturados por tipo de instrumento, em ordem decrescente, foi de: Linha e 
Anzol (15), Rede de Espera (14), Covos (3), Caçoeira (2), Espinhel (2), Manzuá (1) e 
Tarrafa (1). Além desses aparelhos de pesca, o mergulho também foi citado como 
técnica de captura da Carapitanga e a pesca manual para o Polvo e para o Siri. 
Neste sentido, os dados adquiridos na produção do calendário de pesca participativo da 
Colônia Z18 evidenciam que existe captura contínua de pescados durante todo o ano, 
sem interrupção, o que demonstra a importância desta atividade para a sobrevivência 
das famílias de pescadores ao longo do litoral oeste do Ceará, que dependem, 
diretamente, dos diferentes tipos de peixes por eles capturados usados para o consumo 
familiar e/ou comercialização. Além disso, corroborou para compreender a extensão da 
área de pesca que se estende para além da área dos projetos dos parques. Tal 
informação, não só ratificou o mapa, como ampliou os dados que legitimam os territórios 
pesqueiros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Unidade de medida comumente utilizada por pescadores artesanais no litoral 
brasileiro, sendo considerada a partir do prolongamento entre as palmas das mãos com 
os braços abertos, o que caracteriza 1,5 metros (CHIEUS JR., 2009). 
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Figura 2 – Calendário de Pesca da Colônia Z18. 

 
Fonte: Pescadores associados na Colônia Z18, janeiro de 2020. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O trabalho evidenciou como metodologias participativas podem fomentar a aquisição de 
dados qualitativos em zonas marinhas de múltiplos usos, neste caso, com o objetivo de 
registrar os territórios pesqueiros de um setor do litoral oeste do Ceará, onde existem 
projetos de PEO. Tratam-se de elementos que podem apoiar em melhor compreensão 
dos conflitos socioeconômicos advindos da implantação de projetos de energia 
renovável no mar litorâneo do Ceará, onde existe prática ancestral e disseminada da 
pesca artesanal, que influencia diretamente na segurança alimentar da população local 
e na economia de dezenas de municípios litorâneos cearenses (QUEIROZ et al., 2021).  
Neste sentido, o mapeamento evidenciou a sobreposição entre os pontos de pesca 
apresentados pelos pescadores da Colônia Z18 com a área do projeto de PEO no 
município de Itarema e Amontada. Tais informações vão de encontro ao requisitado no 
TR padrão e que é ponto de partida para o LAF. No mapa de identificação de usos 
múltiplos preexistentes e no mapa de fragilidade são exigidas a apresentação das rotas 
de pesca e, as respectivas colônias que poderão ser atingidas com as áreas de exclusão 
de navegação. Outro item do TR que tem forte relação com os dados obtidos é o 
diagnóstico da pesca artesanal no âmbito das atividades produtivas na dinâmica 
econômica local, sobretudo os dados produzidos a partir do calendário de pesca 
participativo. Assim, a metodologia adotada mostrou-se adequada em obter dados de 
pessoas diretamente envolvidas na atividade pesqueira, demonstrando potencial de 
serem aplicadas no LAF dos empreendimentos eólicos-energéticos marítimos. 
Ademais, dentro de um contexto de governança democrática pautado no 
desenvolvimento humano local, é entendido que as metodologias participativas podem 
ser utilizadas para colaborar no direcionamento dos tomadores de decisão envolvidos. 

O que se 
pesca?

Quando se 
pesca? Onde se Pesca? Como se Pesca?

Ariacó Linha, Caçoeira e Covos
Arraia Linha
Bagre Espinhel ou Rede

Biju-pirá Linha, caçoeira e Covos
Bonito Rede de Espera

Burdião -
Cação de Escama - -

Camarão Janeiro a Julho Águas Rasas (50 cm a 1 m) Rede de Espera
Camurim Linha e Rede de Espera

Camurupim Espinhel, Linha e Rede de 
Espera

> 200 m de profund. Linha e Covos
Rede de Espera

Cara/Traira Linha e Rede de Espera
Carapitanga Linha e Mergulho

Curuca
Galo do Alto
Guarajuba
Lagosta Junho a Novembro Até 80 Braças (100 m) Manzuá

Lixa Espinhel e Linha
Moréia Linha

Pescada Linha e Rede de Espera
Pirá Linha

Polvo - Manualmente (Corais)
Sardinha

Serra
Siri - Manualmente (Mangues)

Tainha ~6mn a ~8mn Rede de Espera e Tarrafa

Cangulo

~6mn a ~8mn

~6mn a ~8mn

~6mn a ~8mn

~6mn a ~8mn

~6mn a ~8mn

Linha e Rede de Espera

Rede de Espera

Anualmente

Ao Acaso

Anualmente

Anualmente



                                                       
 

443 
 

 

Desta forma, os resultados corroboram com a ideia de St. Martin e Hall-Arber (2008, p. 
785) os quais relataram que as comunidades costeiras “precisam se colocar no mapa 
se quiserem desempenhar um papel ativo nas abordagens emergentes baseadas em 
ecossistemas e no planejamento espacial para os recursos marinhos.” 
Compreende-se, portanto, que o emprego de metodologias participativas, como as aqui 
avaliadas, podem colaborar na compreensão dos usos sociais do mar. Entretanto, não 
há como garantir que o uso de tais modelos irá promover um desenvolvimento equitativo 
e sustentável no que compete à absorção dos anseios dos pescadores e moradores 
locais. Medidas de acompanhamento e monitoramento devem coexistir neste cenário, 
tanto pelas entidades públicas e privadas, como pela sociedade civil como um todo. 
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RESUMO 

 
O objetivo do presente artigo é analisar os focos de incêndio, através da interpretação 
de dados pluviométricos e mapas de calor, no Mosaico de Carajás, no período de 2012 
a 2018. Para delineamento do estudo foi selecionado dados vetoriais de focos de 
queimadas, disponível no sistema do Banco de Dados de Queimadas obtidos pelo 
satélite NOAA-15 gerando mapas de calor através da ferramenta Kernel, aos dados de 
pluviometria foram utilizando o método geoestatístico de interpolação denominado 
Inverso do Quadrado da Distância (IQD) do Instituto Nacional de Meteorologia. Todos 
os arquivos foram tratados no Software QGis 3.4.11 Ltr. Os resultados evidenciaram o 
aumento dos focos nos quatro últimos períodos estudados, possivelmente atribuídos ao 
El Niño e a variação dos índices pluviométricos nos períodos da pesquisa. A pesquisa 
teve como resposta a relação da biomassa e das ações antrópicas com a distribuição 
dos focos de calor, os dados obtidos demonstraram relação direta dos índices de 
pluviosidade, dentro de fatores como o período de maior incidência de focos de calor. 
PALAVRAS-CHAVE: incêndios florestais; densidade de Kernel; índice pluviométrico. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this paper is to analyze fire outbreaks by interpreting rainfall data and heat 
maps in the Carajás Mosaic, from 2012 to 2018. To design the study we selected vector 
data of fire outbreaks, available in Burning Database system obtained by NOAA-15 
satellite generating heat maps through the Kernel tool, the rainfall data were using the 
geostatistical interpolation method called Inverse of the Square of Distance (IQD) of the 
National Institute of Meteorology. All files were handled in the QGis 3.4.11 Ltr Software. 
The results evidenced the increase of outbreaks in the last four studied periods, possibly 
attributed to el niño and the variation of the rainfall indices in the research periods. The 
research had as response the relation of biomass and anthropological actions with the 
distribution of the heat foci, the obtained data showed a direct relation of the rainfall 
indices, within factors such as the period of higher incidence of heat foci. 
KEYWORDS: forest fires; kernel density; rainfall index. 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Umas das principais preocupações da atualidade é com o meio ambiente, o impacto 
causado pelas atividades humanas e a preservação do mesmo. Sendo uma das 
medidas tomadas, em função disso, a criação de áreas protegidas pelo poder público, 
com características naturais pertinentes objetivando a sua conservação, essas áreas 
são conhecidas como Unidades de Conservação (UC). 
Historicamente o movimento em prol da conservação iniciou-se, no Brasil, em 1911 com 
a criação da Reserva Florestal do Território do Acre, entretanto essa reserva não foi 
considerada o marco inicial das UC’s, uma vez que a sua criação não foi legalmente 
efetivada (RYLANDS, 2005). Desta forma o verdadeiro início foi na implantação do 
Código Florestal de 1934, que estabeleceu o marco legal dos parques nacionais 
(Decreto 23.793, de 23 de janeiro de 1934). Logo, o parque do Itatiaia, criado em 1937, 
foi a primeira UC brasileira, sendo localizado nas montanhas da Mata Atlântica do 
estado do Rio de Janeiro. Em 1970, o sistema federal de unidades de conservação 
compreendia 14 parques nacionais (na época, cobrindo 2.756.513 ha) e 12 florestas 
nacionais (257.756 ha), num total de 3.014.269 ha, ou 0,36% das terras brasileiras.  
O sudeste paraense é uma região localizada no arco do desmatamento, esta região 
pertence ao bioma Floresta Amazônica, mas devido às atividades económicas, tais 
como pecuária, agricultura e garimpo, vem sofrendo consideráveis perdas da cobertura 
vegetal, necessitando, assim, de UC’s que preservem a sua biodiversidade. Neste 
contexto, a Serra dos Carajás é um complexo montanhoso localizado nesta região, 
caracterizado pela riqueza de recursos minerais, relevo acidentado e presença de platôs 
de afloramentos de rochas ferruginosas isolados. Com a descoberta dos afloramentos 
ferríferos por geólogos da United States Steel, em 1967 a região da Serra dos Carajás 
tornou-se uma das maiores províncias minerais do mundo (FREITAS, 1986). 
Sendo assim, com o intuito, não somente, de preservar a natureza original da região, 
mas também para diminuir o impacto das atividades mineradoras na Floresta Nacional 
(FLONA) de Carajás foi criada em fevereiro de 1998. Posteriormente, outras unidades 
de conservação foram criadas no entorno da FLONA Carajás, sendo estabelecido o 
Mosaico de Carajás, que inclui também a FLONA de Itacaiúnas, FLONA do Tapirapé-
Aquiri, Reserva Biológica (REBIO) do Tapirapé, Área de Proteção Ambiental (APP) do 
Igarapé Gelado e Terra Indígena (TI) Xikrin do Cateté, somando aproximadamente 
12.000 km2 (VIANA et al., 2016). 
Uns dos principais problemas enfrentados nessas áreas preservadas são os incêndios 
florestais e as queimadas, atribuindo suas relações às causas naturais, como atesta 
Justino et al. (2002) “os incêndios são iniciados em função de condições meteorológicas 
propícias, tais como a falta de chuva, altas temperaturas, e baixa umidade do ar”. Sendo 
assim, a propensão de queimadas aumenta consideravelmente em períodos com baixa 
umidade do ar, visto que o ar mais seco acaba por forçar uma maior evapotranspiração 
dos vegetais em decorrência do aumento do déficit de pressão de vapor da atmosfera 
(MACHADO, 2014). Por conseguinte, a baixa umidade proporciona um déficit na 
formação de nebulosidade, favorecendo uma maior atuação da radiação solar sobre a 
superfície, que por sua vez eleva a temperatura do ar, o que também ajuda na 
propensão de ocorrência do fogo (TORRES, 2006). Estas condições são observadas na 
região do Mosaico de Carajás, o que pode potencializar os incêndios, representando 
assim um prejuízo para a biodiversidade. 
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Neste contexto, mapear os focos de calor e associá-los às condições climáticas de 
pluviosidade constituem como importantes ferramentas de monitoramento e prevenção 
aos incêndios nestas áreas de preservação.  
O objetivo do presente artigo é analisar os focos de incêndio, através da interpretação 
de dados pluviométricos e mapas de calor, no Mosaico de Carajás, no período de 2012 
a 2018. 
 
METODOLOGIA 
 
Tendo como área de estudo o Mosaico de Carajás composta por 6 UC’s e 1 TI. Desta 
forma, considera-se que cada meio possui características próprias de ocupação e 
preservação e, portanto, individualidades que amplificam ou diminuem a intensidade 
dos focos de queimadas.  
Para delineamento do estudo foi selecionado dados vetoriais de focos de queimadas 
em forma de Shapefile, disponível no sistema do Banco de Dados de Queimada 
(BDQUEIMADAS). Assim selecionado os dados dos anos de 2012 a 2018, obtidos pelo 
satélite NOAA-15 fornecido gratuitamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). Quanto aos dados de pluviometria foram obtidos os valores mensais 
para os anos de 2012 a 2018, no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Todos os 
arquivos foram tratados no Software QGis 3.4.11 Ltr. 
Quanto ao tratamento dos dados, foi usado a ferramenta mapa de calor (Kernel) da 
extensão do QGis. Segundo Câmara et al. (2004), o método simples (Estimador de 
intensidade) é eficaz para análise do comportamento de padrões de pontos, e calcula a 
ocorrência do evento espacial da área de estudo.  
Para os valores de Kernel foi gerado um mapa para cada ano com o uso da ferramenta 
no Qgis, sendo que para a identificação das regiões com focos de queimadas, foi 
utilizado a classificação: Baixa (verde), Média (amarelo) e Alta (vermelho) (RAMOS; 
NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2011).  
Para fins de monitoramento de precipitações, foram escolhidas 5 estações 
meteorológicas, as quais possuem um banco de dados no Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET), em volta do Mosaico de Carajás, sendo elas: Estações 
Meteorológicas de Marabá, Altamira, São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia e 
Tucuruí, todas localizadas na região sudeste do Pará. 
Desta forma, foram analisadas as medidas de 2012 a 2018, dos 12 meses de cada 
cidade monitorada, e por fim tirada as médias referentes aos dados de precipitação 
destes, para a montagem de um mapa demonstrativo. Assim, também foi elaborada 
uma tabela pluviométrica com níveis de densidades, sendo elas: baixa, média e alta. 
Com o intuito de evidenciar a influência das áreas com os quais modificam o clima e 
afetam o mosaico ao longo dos anos. 
Para aplicação dos valores pluviométricos utilizou o método geoestatístico de 
interpolação denominado Inverso do Quadrado da Distância (IQD) ou The Inverse 
Distance Weighted (IDW), que é um interpolador determinístico univariado de médias 
ponderadas, para as classes de intensidade foi usado as classificações: Baixa (branco), 
Média (azul claro) e Alta (azul forte) (BACANI et al., 2015). Por fim, foi calculada a área 
das classificações, expressas em quilômetros quadrados (Km2). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com os dados coletados, no período de 7 anos, pelo satélite NOAA-15, foram 
detectados 258 focos de calor nas unidades de conservação que compõem o Mosaico 
de Carajás. Sendo evidente um crescente aumento nos três últimos períodos estudados.  
Por conseguinte, verifica-se que o ano de 2017, com 141, apresentou maiores índices 
de foco de calor, nas três faixas de classificação de densidade, seguido pelos anos de 
2018 e 2016 com 51 e 44 respectivamente. Sendo que nos anos de 2012 a 2015 foram 
registrados poucos focos de calor, em contrapartida no ano de 2013 foram registrados 
uma densidade alta, o que aponta a intensidade dos focos registrados.  
A Figura 1A evidencia o padrão de focos de calor no Mosaico de Carajás, por 
conseguinte o mapa gerado fornece o quantitativo dos focos por meio da densidade de 
Kernel, esta técnica facilita a visualização por considerar a suavização das grandes 
concentrações de focos de calor em uma determinada área.  
Analisando visualmente o Mapa de Kernel (Figura 1A) é possível constatar o aumento 
dos focos nos quatros últimos anos estudados, outrossim o mapa nos permite, também, 
observar um padrão dos focos por área.  
A partir da análise visual do Mapa de Kernel é possível inferir algumas implicações. Há 
recorrência de focos de calor em determinadas regiões no Mosaico de Carajás, aponta-
se a TI Xikrin do Cateté como detentora dos maiores índices de focos de calor. Ainda 
que esta não seja classificada como unidade de conservação o propósito de uma terra 
indígena é preservar a cultura e os costumes indígenas da região. 
O Mapa de Kernel (Figura 1A) aponta grandes focos nas extremidades do Mosaico de 
Carajás, portanto, é interessante salientar que esta área de preservação é circundada 
por projetos de assentamentos de responsabilidade do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), sendo assim os pequenos agricultores ali 
assentados fazem uso do fogo como técnica de uso e manejo do solo (MARTINS et al., 
2016).  
A periodicidade recorrente dos focos de calor nos quatro últimos anos pode estar 
relacionada à quantidade de biomassa, haja vista que de 2012 a 2015 houve poucos 
focos, acumulando assim biomassa, gerando um ambiente propício para os focos de 
calor. Soares; Resende; Pereira (2016) aponta fenômeno semelhante na distribuição de 
focos de calor em UC’s de Minas Gerais, salienta que o acúmulo de material combustível 
dentro das UC’ torna-se mais suscetível a incêndios. Neste contexto, é imprescindível o 
órgão gestor das UC’s, ICMbio, fazer uso da técnica da queimada controlada.  
Ramos; Fonseca: Morello (2016) em seus estudos, avaliou a efetividade das brigadas 
de incêndios nas UC’s brasileiras, concluiu que houve um aumento da proteção a 
incêndios florestais quando comparada as densidades de interior e entorno destas 
áreas, mas não quando comparado a evolução das densidades de focos no interior 
destas áreas de proteção. Fenômeno semelhante é evidenciado no Mosaico de Carajás, 
sendo que fatores climáticos e antrópicos podem estar associados a essa evolução.  
A ocorrência de eventos El niño e La niña entre os anos de estudos, principalmente nos 
anos de 2016 e 2017 (Climate Prediction Center, 2019) enfatiza uma relação direta entre 
os índices pluviométricos e os focos de calor influenciados pela Zona de Convergência 
Intertropical (ZCIT). Os episódios e intensificações do El Niño podem aumentar os riscos 
de focos de incêndios, haja vista que este reduz os índices de chuvas e da umidade 
relativa do ar (FERNANDES, 2019). 
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Figura 1: Mapas de Kernel dos focos de Calor (A) e pluviometria (B) do Mosaico de 
Carajás no período de 2012 a 2018. 

 
Fonte: Autores (2019). 
 
Analisando os índices pluviométricos no período estudado é possível relacioná-los com 
os focos de calor encontrados no Mosaico de Carajás.  Sendo assim, foram registrados 
índices variados de pluviometria no período estudado, tendo os anos de 2015 e 2018 
registrados os menores índices. 
Neste contexto, a pluviometria influencia diretamente na umidade relativa do ar e na 
precipitação, fatores climáticos que podem intensificar os focos de incêndio. Esses 
índices preconizam uma oferta de condições favoráveis para o desenvolvimento do 
fogo, quer seja por ação antrópica quer seja pela ação natural, potencializando o 
desenvolvimento de incêndios. 
Na região amazônica, por exemplo, os focos de incêndio são prevalentes em época de 
estiagem e são intensificados principalmente em anos que ocorre o fenômeno El Niño 
(MENDOZA, 2002). Outrossim, Lopes et. al. (2017) ao analisar a distribuição de focos 
de calor no município de Novo Progresso, Pará, constatou a coincidência de período de 
maior ocorrência ligados ao fenômeno do El Niño. Da mesma forma, Salles (2019) 
evidenciou a influência desse fenômeno no crescente número de focos de calor em 
Paragominas, Pará.  
De posse dos índices pluviométricos e suas respectivas classificações, baixa, média e 
alta, foi possível gerar um mapa interpolando estas variáveis ao Mosaico de Carajás, 
deste modo foi possível visualizar a influência da precipitação nos focos de incêndios. 
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Analisando visualmente a Figura 1B podemos perceber que nos anos de 2015 a 2017 
as intensidades pluviométricas tiveram predomínio baixos. Por conseguinte, foram os 
períodos de maiores registros dos focos de calor. Deste modo, é possível inferir que a 
pluviometria está diretamente relacionada à quantidade de focos de calor. Outrossim, é 
notável também que a região onde ocorrem maiores focos de incêndios, são as regiões 
que registram índices pluviométricos baixos.   
Destarte, o ano de 2018 apresentou índices pluviométricos de média e alta intensidade, 
em contraste com o número de focos de calor registrados. Este fato pode ser explicado 
pela época recorrente dos focos, geralmente nos meses mais secos, entretanto os 
índices pluviométricos consideram a média anual de precipitação. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A pesquisa teve como resposta a relação da biomassa e das ações antrópicas com a 
distribuição dos focos de calor, de maneira que os dados obtidos demonstraram relação 
direta de panoramas dos mesmos com o índice de pluviosidade, dentro de fatores como 
o período de maior incidência em um intervalo de 7 anos.  
Com a simplificação de dados em forma de mapas, utilizando o método de Kernel, foi 
calculado a intensidade dos focos de calor dentro de um raio, englobando n eventos que 
foram comparados aos de interpolação de pluviosidade. Neste quesito, dentro dessa 
relação foi observado os seguintes importantes pontos: 

• A periodicidade dos focos de calor, onde nota-se aumentos notórios nos anos 
de 2015 a 2017 com uma diferença de 132 quando comparado ao primeiro ano 
de aumento evidente, sendo interrompido em 2018; 

• Os índices de incêndio e chuvas, observa-se que, de acordo com os mapas, os 
índices de focos de calor aumentaram, de forma cíclica em função dos anos, 
desta maneira os índices de pluviosidade também tenderiam a se concentrar 
nessa mesma área de incidência.  

• O método da observação de focos através de mapas se mostrou efetivo para a 
exemplificação de chuvas e incêndios, através de ferramentas de 
geoprocessamento, também pode ser usado como métodos de controle e 
fiscalização de queimadas, onde necessitaria a priori da base da educação 
ambiental antes de qualquer fiscalização ou sugestão de controle. 
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RESUMO 

 
O Brasil experimentou um crescimento populacional significativo nas últimas décadas, 
que se desdobrou em uma expansão significativa de sua geração e fornecimento de 
energia. Recentemente, o país promulgou leis que impulsionam uma maior participação 
das energias renováveis em sua matriz energética, particularmente com base no biogás, 
para diversificar o setor energético e aumentar a segurança e confiabilidade energética. 
Uma das fontes renováveis de energia mais prontamente disponíveis no país é a 
biomassa, mais especificamente, os resíduos agrícolas, dada a grande produção 
agrícola do país. Entretanto, este recurso ainda é pouco utilizado e não há informações 
suficientes na literatura sobre seus aspectos ambientais. Uma das tecnologias que pode 
gerar biogás a partir dos resíduos agrícolas é a digestão anaeróbia. A aplicação dos 
resíduos agrícolas como matéria-prima pode gerar energia renovável descentralizada, 
reduzir os impactos da gestão de resíduos e diminuir as emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) do setor energético no Brasil, atualmente responsável por 19% do total de 
emissões do país. Além disso, pode ajudar o Brasil a atingir seus objetivos no Acordo 
de Paris, contribuindo para a busca global de uma economia de baixo carbono. Dada a 
importância dos aspectos locais e climáticos sobre os impactos ambientais relacionados 
à energia renovável, é fundamental considerar os contextos particulares brasileiros ao 
realizar uma avaliação de impactos ambientais. A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é 
uma ferramenta ambiental amplamente utilizada em todo o mundo para avaliar os 
impactos ambientais nas cadeias de valor. Quando um estudo de ACV quantifica as 
emissões diretas e indiretas de gases de GEE, de um produto, é calculada sua pegada 
de carbono. No entanto, os estudos de ACV e de pegada de carbono baseados na ACV 
sobre tecnologias de geração de energia a partir de resíduos estão concentrados 
principalmente na Europa e na Ásia, o que constitui uma extensa lacuna de 
conhecimento sobre os impactos dessas tecnologias considerando as especificidades 
e contexto do Brasil. Utilizando a perspectiva do ciclo de vida e as normas NBR ISO 
14.040 e 14.044, este trabalho mapeou a cadeia de valor da geração de energia a partir 
da digestão anaeróbia de resíduos agrícolas no estado de Minas Gerais, identificando 
as etapas envolvidas e suas  potenciais fontes de emissão de GEE. Os resultados 
buscam subsidiar estudos de ACV e pegada de carbono dessas tecnologias, fornecendo 
informações necessárias para a avaliação de impactos ambientais da geração de 
energia renovável a partir de resíduos agrícolas no Brasil e sua viabilidade sob a 
perspectiva da mudança do clima. 
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ABSTRACT 
 

Brazil has experienced significant population growth in recent decades, which has 
unfolded into an important expansion of its energy generation and supply. Recently, the 
country has enacted laws that push for a greater share of renewable energy in its energy 
mix, particularly based on biogas, to diversify the energy sector and increase energy 
security and reliability. One of the most readily available renewable energy sources in 
the country is biomass, more specifically, agricultural residues, given the country's large 
agricultural production. However, this resource is still scarcely used and there is not 
enough information in the literature about its environmental aspects. One of the 
technologies that can generate biogas from agricultural waste is anaerobic digestion. 
The application of agricultural waste as a feedstock can generate decentralized 
renewable energy, reduce the impacts of waste management, and decrease greenhouse 
gas (GHG) emissions from the energy sector in Brazil, currently responsible for 19% of 
the country's total emissions. In addition, it can help Brazil achieve its goals in the Paris 
Agreement, contributing to the global pursuit of a low-carbon economy. Given the 
importance of local and climate aspects on environmental impacts related to renewable 
energy, it is critical to consider the Brazilian contexts when conducting an environmental 
impact assessment. Life Cycle Assessment (LCA) is an environmental tool widely used 
around the world to assess environmental impacts in value chains. When an LCA study 
quantifies the direct and indirect GHG emissions of a product, its carbon footprint is 
calculated. However, LCA and LCA-based carbon footprint studies on waste-to-energy 
technologies are mainly concentrated in Europe and Asia, which constitutes an extensive 
knowledge gap about the impacts of these technologies considering the specificities and 
context of Brazil. Using the life cycle perspective and the NBR ISO 14.040 and 14.044 
standards, this work mapped the value chain of energy generation from the anaerobic 
digestion of agricultural waste in the state of Minas Gerais, identifying the steps involved 
and their potential sources of GHG emissions. The results seek to subsidize LCA studies 
and carbon footprint of these technologies, providing information necessary for the 
assessment of environmental impacts of renewable energy generation from agricultural 
waste in Brazil and its viability from the perspective of climate change. 
KEYWORDS: Renewable energy, anaerobic digestion, biogas, agricultural waste, 
carbon footprint, life cycle assessment 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Nas últimas décadas, o mundo experimentou um crescimento importante em sua 
demanda por energia, da qual fontes fósseis representam a maior parte (ISMAIL; 
YUNUS; HASHIM, 2020). Especificamente no Brasil, esta preocupação tornou-se mais 
urgente, pois o país experimentou um crescimento no consumo de energia primária do 
país em mais de um terço nos últimos 20 anos (FREITAS et al., 2019). O Brasil possui 
um histórico de legislações que favorecem a introdução de energia renovável em sua 
matriz energética, como é o caso do PróAlcool, na década de 70, e o RenovaBio em 
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2017. Hoje, 83% da matriz energética do Brasil é renovável, sendo 77% desta oriunda 
de fontes hidrelétricas (EIA, 2021).  
Embora a hidroeletricidade seja uma fonte renovável, a dependência do país desse tipo 
de energia expõe a vulnerabilidade da matriz energética brasileira a fatores climáticos, 
como o regime de chuvas e a capacidade dos reservatórios (FREITAS et al., 2019). 
Esses fatores já ameaçaram a distribuição de energia no passado, como a crise das 
águas nos anos 50, o racionamento de eletricidade devido a secas em 2001. O nível 
dos reservatórios e suas consequências potenciais para a distribuição de energia 
continua a ameaçar os brasileiros em todo período de secas, que usualmente acontece 
entre março e outubro. Além disso, a construção de usinas hidrelétricas levanta conflitos 
ambientais e preocupações sociais, especialmente na região amazônica e em outros 
ecossistemas ambientalmente sensíveis (PORTUGAL-PEREIRA et al., 2015). 
Visando diversificar e aumentar a confiabilidade da matriz energética brasileira, foi 
desenvolvido o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050) (EPE, 2020). O PNE 2050 
também destaca o fato de que uma das fontes de energia mais prontamente disponíveis 
no Brasil é a biomassa. Como um dos maiores países agrícolas do mundo, o Brasil tem 
um grande potencial não utilizado de geração de energia a partir da biomassa, que inclui 
culturas especialmente dedicadas à geração de energia, mas o mais importante é a 
quantidade de resíduos agrícolas derivados da produção de culturas. Parte desses 
resíduos é classificada como biomassa lignocelulósica, devido à sua composição de 
celulose, hemicelulose e lignina, e suas características a tornam uma matéria-prima 
promissora para a produção de biogás (ZHENG et al., 2014). 
Segundo a Agência Internacional de Energia (EIA), a geração de energia a partir de 
biomassa e resíduos representou menos de 9% da geração total no Brasil em 2019 (EIA, 
2021). A geração de energia a partir do biogás produzido a partir da digestão de resíduos 
agrícolas tem o potencial de afetar positivamente diversas áreas problemáticas no 
Brasil. Em primeiro lugar, a possibilidade de gerar biogás diretamente das áreas 
agrícolas onde a matéria-prima é produzida pode reduzir o uso de combustíveis fósseis 
e criar empregos e renda dentro da vasta área rural do Brasil (BLEY JÚNIOR et al., 
2009), ao mesmo tempo em que atinge os objetivos do PNE 2050, aumentando a 
descentralização e a disponibilidade de energia. Em segundo lugar, tratar os resíduos 
agrícolas como um recurso reduziria os impactos ambientais da gestão de resíduos, que 
ainda possui uma grande parcela de destinação inadequada no Brasil, contribuindo para 
importantes impactos ambientais (ABRELPE, 2020). 
Nesse sentido, é necessário avaliar os impactos ambientais associados às diferentes 
formas de geração de energia. Uma das características inovadoras da RenovaBio é o 
uso de uma perspectiva de ciclo de vida para avaliar novas possibilidades energéticas. 
A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliar 
tecnologias energéticas e é particularmente útil para avaliar novas tecnologias, 
comparar cenários, entre outros. Esta analisa o ciclo de vida dos produtos e, através de 
todas as entradas e saídas de massa, energia, emissões, entre outros, consegue 
estimar os impactos ambientais potenciais relacionados a produtos e serviços. 
Quando um estudo de ACV se debruça apenas sobre o impacto de mudanças climáticas 
e se propõe a quantificar todas as emissões diretas e indiretas de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) de um produto, este estudo é chamado de Pegada de Carbono. O cálculo da 
pegada de carbono da geração de energia através de resíduos lignocelulósicos é 
fundamental para se conhecer melhor essas tecnologias e, assim, possivelmente auxilar 
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o Brasil a atingir os compromissos de redução de emissões feitos Acordo de Paris, 
adotado por quase todas as nações do mundo. 
Apesar da disponibilidade de resíduos agrícolas e biomassa em geral no Brasil, estudos 
de ACV/Pegada de Carbono para geração de energia através da biomassa são pouco 
frequentes na literatura brasileira, visto que a maioria dos estudos estão focados na 
Europa e Ásia (BACENETTI et al., 2016; MAYER; BHANDARI; GÄTH, 2019). Sendo 
assim, este trabalho mapeou a cadeia de valor da geração de energia a partir da 
digestão anaeróbia de resíduos agrícolas no estado de Minas Gerais, identificando as 
etapas envolvidas e seus potenciais fontes de emissão de GEE. Os resultados buscam 
subsidiar estudos de ACV e pegada de carbono dessas tecnologias, fornecendo 
informações necessárias para a avaliação de impactos ambientais da geração de 
energia renovável a partir de resíduos agrícolas no Brasil e sua viabilidade sob a 
perspectiva da mudança do clima. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O objetivo deste estudo mapear os fluxos de processo para a geração de energia a partir 
da digestão anaeróbica de três substratos lignocelulósicos no Brasil, em especial o 
bagaço de malte, bagaço de cana-de-açúcar e cascas de café. O escopo deste estudo 
inclui o pré-tratamento térmico da biomassa, o processo de digestão anaeróbica, a 
geração de energia em um processo de cogeração calor e energia e a destinação dos 
resíduos. O estudo considera dois cenários operacionais para cada substrato: geração 
de energia sem pré-tratamento da biomassa e geração de energia com pré-tratamento 
da biomassa. 
Como este trabalho se concentra na avaliação dos impactos da mudança climática das 
tecnologias de geração de energia, foi utilizada uma abordagem do portão ao túmulo, 
ou seja, excluindo-se a etapa de cultivo e considerando todos os aspectos desde a 
recepção do substrato lignocelulósico na planta de geração de energia até a destinação 
final dos resíduos gerados no processo. O processo de produção da cana, café e malte 
não foram incluídas nas fronteiras do sistema, partindo da premissa que os resíduos 
dessas culturas serão gerados independente da utilização destes para a geração de 
energia.  
Os fluxos de processo foram definidos através de pesquisa em literatura e conversa com 
representantes industriais e agrícolas dos substratos em questão. Parâmetros de 
processo e fontes de emissões das etapas de digestão anaeróbia e pré-tratamento 
foram identificadas em testes laboratoriais, em escala de bancada. Em relação ao 
transporte, adotou-se a premissa que a geração de energia ocorre nas proximidades do 
local de geração de resíduos, por ser adaptado a cenários industriais. A exceção são as 
cascas de café, cuja logística é particular devido às cooperativas de café, muito comuns 
no sul de Minas Gerais. Sendo assim, para esse substrato, adotou-se a distância média 
de 150 km visando refletir essa realidade. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na Figura 1, é possível observar o resultado do mapeamento do processo. A energia 
utilizada nos sistemas de pré-tratamento, digestão anaeróbia e no processo de 
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cogeração foram consideradas como abastecidas pelo próprio sistema de geração de 
energia, sob o princípio que o sistema possui eficiência energética suficiente para se 
manter.  
Foi incluído um cenário com o pré-tratamento antecedendo a digestão anaeróbia pois 
este aumenta a disponibilidade de celulose e hemicelulose para aumentar a taxa de 
degradação da biomassa e o rendimento do biogás, podendo potencialmente ser mais 
vantajoso para a pegada de carbono da geração de energia (CIRNE et al., 2007; ZHENG 
et al., 2014). O pré-tratamento térmico foi escolhido devido a sua viabilidade técnica e 
aplicabilidade para os resíduos lignocelulósicos, onde estudos mostraram um aumento 
de 7% a 220% na produção de metano com a aplicação dessa tecnologia (ZHENG et 
al., 2014). 
Foram consideradas emissões de GEE no digestor anaeróbico e sistema de cogeração, 
como uma premissa conservadora para considerar eventuais fugas de biogás. O 
digestado foi considerado produto evitado pela sua possibilidade de substituir 
fertilizantes químicos, o que pode resultar em impactos positivos para o sistema. A 
destinação do digestado é um aspecto importante de ser considerado, pois foi um dos 
principais fatores para a redução da pegada de carbono dos sistemas (TONINI; 
ASTRUP, 2012; VOSOOGHNIA et al., 2021).  
Por fim, considerou-se também a destinação do óleo residual do sistema de cogeração 
de energia e calor. Este resíduo foi considerado como destinado para incineração, e os 
impactos desse processo estão incluídos nas fronteiras do sistema, visto que o processo 
de geração de energia criou uma demanda adicional para esse passivo ambiental. 
 
Figura 1: Fluxo de processo para a geração de energia a partir de resíduos 
lignocelulósicos 
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CONCLUSÃO 
 
O fluxograma de processo desenvolvido buscou subsidiar estudos de ACV e pegada de 
carbono da geração de energia a partir da digestão anaeróbia de resíduos 
lignocelulósicos. Pesquisas sobre esse tema ainda são escassos no Brasil apesar do 
grande potencial de utilização dessa biomassa na matriz energética do país. 
Foram mapeadas as principais etapas para a utilização do bagaço de cana, bagaço de 
malte e cascas de café para a geração de energia, de acordo com estudos em literatura 
e conversas com representantes industriais e agrícolas. Foram definidos dois cenários, 
com e sem o pré-tratamento térmico da biomassa, e uma vez definidas as etapas, foram 
determinados os principais fluxos de matéria e energia em cada uma delas.  
Próximos passos para esse estudo incluem a quantificação dessas entradas e saídas 
identificadas e aferição do impacto de mudança do clima desses processos, visando 
contribuir para a política energética no Brasil e o atingimento das metas do Acordo de 
Paris. 
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RESUMO 
 

No Brasil, a Avaliação de Impactos Ambiental (AIA) apoia o processo de Licenciamento 
Ambiental levando informação para a tomada de decisão sobre a viabilidade ambiental 
de projetos potencialmente causadores de significativo impacto ambiental. O Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) é o elemento chave para esse processo e pode ser 
considerado a principal informação da AIA. Apesar de sua importância, a qualidade da 
informação apresentada nesses estudos é questionada em trabalhos científicos. Tendo 
em vista a demanda por evidências empíricas sobre qualidade de EIAs, esta pesquisa 
teve como objetivo analisar a qualidade de EIAs de gasodutos brasileiros. Para tanto, 
foram analisados todos os EIAs disponíveis no website do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A análise dos sete EIAs 
identificados foi feita aplicando o método “Lee and Colley Review Package”, comumente 
utilizado em pesquisas similares. Nenhum estudo foi considerado “satisfatório”, sendo 
que dois deles (28%) foram avaliados como “muito insatisfatórios”. As maiores 
deficiências se referem à identificação e avaliação dos impactos e à comunicação dos 
resultados. Os resultados são semelhantes a pesquisas anteriores que estudaram 
outras tipologias de empreendimentos brasileiros. Pode-se concluir que os EIAs de 
gasodutos brasileiros apresentam deficiências significativas em áreas essenciais para 
uma boa tomada de decisão pelo órgão ambiental, em relação à viabilidade ambiental 
desses empreendimentos.  
PALAVRAS-CHAVE: EIA; AIA; Qualidade 

 

ABSTRACT 
 

In Brazil, the Environmental Impact Assessment (EIA) supports the process of 
Environmental Licensing gathering data for decision making regarding the environmental 
viability of development activities which may strongly affect the environment. The 
Environmental Impact Study (EIS) is a key element for this process and can be 
considered EIA’s main information. Despite its importance, the quality of information 
presented in these studies has been questioned in scientific works. Due to empirical 
evidence demand concerning EIS quality, this paper aims to analyze Pipelines EIS 
quality. For this purpose, all the EIS documents available on the Brazilian Institute of 
Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) website. The analysis of 7 
documents was proceeded using Lee and Colley Review Package, chiefly used in similar 
studies. There weren’t any documents with a “just satisfactory” grade and two of them 
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(28%) were considered “fail”. Most of deficiencies are related to Identification and 
Evaluation of key impacts and Presentation of EIS and Communication. The results are 
similar to previous studies regarding other sector of development activities. The findings 
reveal many deficiencies observed in Brazilian Pipelines EIS especially in indispensable 
areas for the regulatory system decision-making whether the activity will be feasible.  
KEYWORDS: EIR; EIA; Quality 
 

INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 

No contexto do Licenciamento Ambiental, a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um 
processo que visa identificar os possíveis impactos que um projeto pode causar ao meio 
ambiente. Esse processo tem como objetivo proteger o meio ambiente levando 
informações para tomada de decisão no processo de Licenciamento Ambiental 
(SÁNCHEZ, 2013). Nesse sentido, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o documento 
técnico que apresenta a principal informação desse processo, sendo a qualidade desse 
documento fortemente associada à efetividade da AIA (CHANCHITPRICHA; BOND, 
2013). Apesar de sua importância, a qualidade da informação apresentada nesses 
estudos é questionada no Brasil (ALMEIDA; MONTAÑO, 2017; VERONEZ; MONTAÑO, 
2017), assim como em outras partes do mundo, como em Bangladesh (KABIR; 
MOMTAZ, 2013), na Irlanda (MCGRATH; BOND, 1997), na Alemanha e Reino Unido 
(PHYLIP-JONES; FISHER, 2013; BARKER; JONES, 2013) e na África do Sul 
(SANDHAM; PRETORIUS, 2008; SANDHAM; MOLOTO; RETIEF, 2008).  
Dentre as tipologias que necessitam da AIA no processo de Licenciamento Ambiental, 
estão os projetos de Gasodutos, cujas obras lineares fazem parte do setor de óleo e 
gás. Devido às características de dimensão e extensão desses projetos, os gasodutos 
costumam passar por diversas regiões com biodiversidade, diversidade morfológica, 
hídrica e todo tipo de ambiente que possa vir a ser afetado em sua construção e 
operação (SERRICCHIO et al., 2009). No Brasil, projetos dessa natureza tornaram-se 
ainda mais comum após a descoberta do pré-sal. 

Tendo em vista a demanda por evidências empíricas sobre qualidade dos EIAs 
(MONTAÑO; SOUZA, 2015), e considerando a importância dos projetos de gasodutos 
para o país (CALDAS, 2006), esta pesquisa teve como objetivo analisar a qualidade de 
EIAs de gasodutos brasileiros. 

 

METODOLOGIA 

Utilizando uma abordagem qualitativa, este trabalho foi realizado em duas etapas: (i) 
seleção dos estudos ambientais disponíveis para análise e (ii) avaliação da qualidade 
dos estudos ambientais. A primeira etapa foi desenvolvida a partir de pesquisa por EIAs 
completos, realizada no website do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). A segunda etapa foi realizada por meio de análise 
documental do conteúdo dos estudos. Para essa etapa foi aplicado o método 
Environmental Statement Review Package (ESRP), conhecido como Lee and Colley 
Review Package e adaptado para estudos feitos no Brasil por Veronez (2018). Foram 
analisados os sete EIAs disponíveis de forma completa, listados no Quadro 1. 
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Conforme o método Lee and Colley Review Package, para fins de análise, os estudos 
ambientais são divididos em quatro áreas: descrição do projeto e do ambiente afetado 
(Área 1); identificação e avaliação de impactos-chave (Área 2); consideração de 
alternativas e medidas mitigadoras (Área 3); e comunicação dos resultados (Área 4). 
Cada área é dividida em categorias e, então, em subcategorias. O método emprega 52 
subcategorias (critérios) e utiliza conceitos (de A a F) para avaliação (LEE; COLLEY, 
1992), de acordo com o Quadro 2. Para mais informações sobre o método veja o 
protocolo completo com as 52 subcategorias em Lee e Colley (1992). 
 
Quadro 1 – EIAs de gasodutos disponíveis de forma completa no website do Ibama 

EIA Ano Sigla Nome do gasoduto 
EIA1 1997 GasBol Gasoduto Bolívia-Brasil 
EIA2 2005 GasCav Gasoduto Cabiúnas-Vitória 
EIA3 2005 GasCac Gasoduto Cacimbas-Catu 
EIA4 2006 GasTau Gasoduto Caraguatutuba-Taubaté 
EIA5 2010 GasPara Gasoduto do Pará 
EIA6 2011 GSNC Gasoduto Sul Norte Capixaba 
EIA7 2014 Rota3 Gasoduto Rota 3 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Quadro 2 – Conceitos de avaliação - Lee and Colley Review Package 

Conceito Explicação do conceito 
A Questões relevantes foram bem abordadas, questões importantes não foram esquecidas 

e não estão incompletas. 
B No geral, satisfatório e completo, apenas pequenas omissões e inadequações. 
C Pode ser considerado apenas satisfatório devido a omissões e/ou inadequações. 

D Partes são bem atendidas, mas como um todo pode ser considerado insatisfatório devido 
a omissões e/ou inadequações. 

E Não satisfatório, omissões ou insuficiências significativas. 
F Muito insatisfatório, importantes questões foram mal abordadas ou não atendidas. 

N/A Não se aplica. 
ND Não disponível no site do Ibama 

Fonte: adaptado de Lee e Colley (1992). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado global da revisão de qualidade dos EIAs é apresentado no Quadro 3. 
Nenhum EIA foi considerado satisfatório, sendo a "melhor" nota = D que se refere a um 
estudo que possui partes bem atendidas, porém, como um todo, pode ser considerado 
insatisfatório, devido a omissões e inadequações. Os resultados também parecem 
indicar uma melhoria da qualidade dos estudos ao longo do tempo, ainda que o número 
de casos analisados seja pequeno. 
 
Quadro 3 – Avaliação global dos EIAs analisados 

EIA’S GASBOL GASCAV GASCAC GASTAU GASPARA GSNC ROTA3 
ANO 1997 2005 2005 2006 2010 2011 2014 

Nota final F F E E D D D 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A Figura 1 apresenta a distribuição de notas em cada área de análise do método (LEE; 
COLLEY, 1992). Nota-se que as áreas 2 e 4 apresentam os piores resultados, 
semelhante aos resultados indicados em estudos similares, a exemplo de Kabir e 
Momtaz (2013) e Veronez e Montaño (2017). Apesar de ser uma das áreas mais 
importantes do EIA, relacionada a identificação e avaliação dos impactos, a Área 2 
apresentou as piores notas com 29% de suas notas sendo F. Por sua vez, a Área 4, 
apesar de não apresentar nenhuma nota geral satisfatória, também não apresentou 
nenhuma nota geral F. 
 
Figura 1 – Resultado da análise por área  

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
A seguir, os resultados da análise serão discutidos para cada uma das áreas. Cabe 
destacar que para essa análise foram considerados os pontos fortes e fracos dos 
estudos. Para tanto, foram considerados pontos fortes os tópicos com mais que 50% 
das notas entre A-B e pontos fracos tópicos aqueles com mais que 50% das notas entre 
E-F, de acordo com Sandham et al. (2013). As notas consideradas satisfatórias foram 
aquelas com mais de 50% de notas entre A e C. 
 
Área 1  
 
Na área 1, das 18 subcategorias analisadas, 15 obtiveram notas satisfatórias. Foram 
identificados dois pontos fracos: as subcategorias 1.1.5 e 1.3.3, ambas com 71% de 
notas E-F. A subcategoria 1.1.5 está relacionada à descrição da natureza e quantidade 
de matérias-primas necessárias tanto durante a construção quanto na fase de operação, 
informação importante para definir o tratamento dos resíduos que serão gerados a partir 
do empreendimento. Veronez e Montaño (2017) também atribuíram à subcategoria 
1.3.3 o pior resultado dessa área quando analisaram EIAs do estado do Espírito Santo, 
com 71% das notas dessa subcategoria entre D e F. A subcategoria 1.3.3 está 
associada à metodologia utilizada para definir as quantidades de resíduos. As duas 
subcategorias estão conectadas entre si pois dizem respeito a geração de resíduos. Os 
estudos de Sandham, Moloto e Retief (2008) também apresentaram esses pontos fracos 
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para projetos na África do Sul. De forma semelhante, Aversa (2018) também identificou 
essas subcategorias como pontos fracos para EIAs de Projetos de Energia Eólica no 
Ceará, apresentando 71% e 100% de notas E-F, respectivamente. Uma deficiência 
semelhante foi identificada por Demori (2019) para os sistemas de transmissão de 
energia elétrica, apresentando 100% e 76% de notas E-F, respectivamente. 
As demais subcategorias da Área 1 apresentaram, em sua maioria, notas altas. A 
subcategoria melhor avaliada foi a 1.1.2, relacionada à descrição do empreendimento, 
utilizando diagramas, planos ou mapas, obtendo 100% de notas A. A análise de Veronez 
e Montaño (2017) revelou 76% de notas A para essa subcategoria. Para Aversa (2018), 
essa categoria resultou em 90% de notas satisfatórias e para Demori (2019) 86%. Kabir 
e Momtaz (2013) e Sandham, Moloto e Retief (2008) também relatam notas altas. Para 
Kabir e Momtaz (2013), tópicos diretos referentes à descrição do ambiente costumam 
ter notas boas pois sua análise se torna muito subjetiva. 
 
Área 2 
 
Das 15 subcategorias da Área 2, 10 apresentaram resultados satisfatórios. A Área 2 
apresentou dois pontos fracos: os tópicos 2.1.4 e 2.4.3, sendo o primeiro considerado a 
subcategoria mais mal avaliada em todos os documentos analisados, pois recebeu 86% 
de notas E-F. Nos estudos de Aversa (2008) essas duas subcategorias apresentaram 
97% de notas entre D e F. A subcategoria 2.1.4 também foi considerada a pior na análise 
de Sandham e Pretorius (2008), com apenas 29% de notas satisfatórias. A subcategoria 
2.1.4 determina que os impactos devem ser apresentados como um desvio das 
condições da baseline, ou seja, a diferença entre as condições futuras com e sem a 
implantação do empreendimento. A descrição da baseline, de acordo com a 
subcategoria 1.5.3 obteve 57% das notas insatisfatórias, portanto a descrição dos 
impactos considerando condições futuras foi um ponto fraco em muitos deles. A 
subcategoria 2.4.3 diz respeito à previsão da magnitude dos impactos, devendo ser 
expressa em quantidades mensuráveis com faixas de medição e/ou os limites de 
confiança, conforme apropriado. Alguns EIAs apresentavam uma tabela descritiva para 
magnitude como “pequeno”, “médio” e “grande”, porém não apresentavam critérios para 
cada um deles. O mesmo ocorreu nos resultados dos estudos de Sandham, Moloto e 
Retief (2008).  
As subcategorias 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2 e 2.3.3 apresentaram pontos fortes, com 57% 
a 71% das notas entre A e B. Dentre essas, Aversa (2008) só identificou pontos fortes 
para a subcategoria 2.1.3 (52% das notas A-B). Por outro lado, Sandham e Pretorius 
(2008) identificaram a subcategoria 2.1.3 como uma das piores da área 2. Kabir e 
Momtaz (2013) avaliaram os tópicos 2.2.1 e 2.2.2 com notas baixas, pois houve 
inadequação na descrição dos impactos, na explicação do método utilizado para prever 
impactos e falha para incluir a comunidade no processo de AIA.  
 
Área 3  
 
A Área 3 apresentou somente um ponto fraco; a subcategoria 3.2.3, sobre efetividade 
das medidas mitigadoras.  A maioria dos EIAs não apresentou efetividade das medidas, 
e quando apresentava era de forma subjetiva, assim como identificado por Barker e 
Jones (2013), que declaram quase não ter identificado essa informação. 
Das 8 subcategorias, 3 foram consideradas pontos fortes e 5 obtiveram notas 
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satisfatórias. A subcategoria 3.2.2, que trata das informações sobre modificações do 
projeto, compensação e a utilização de instalações alternativas, bem como o controle 
da poluição nas medidas mitigadoras, obteve 57% de notas A-B e 100% de notas 
satisfatórias. O estudo de Aversa (2018) apresentou 52% de notas satisfatórias nessa 
subcategoria. 
 
Área 4 
 
A Área 4 não apresentou pontos fracos e somente o tópico 4.4.2 não foi considerado 
ponto forte. A subcategoria 4.4.2 diz respeito ao Relatório de Impacto Ambiental (Rima, 
que deve abranger todas as principais questões discutidas no EIA e conter pelo menos: 
uma breve descrição do projeto e do ambiente, um relato das principais medidas de 
mitigação a serem realizadas pelo empreendedor, e uma descrição de quaisquer 
impactos residuais significativos. Também devem ser incluídas: uma breve explicação 
sobre os métodos pelos quais esses dados foram obtidos e uma indicação da confiança 
que pode ser depositada neles.  
Devido ao fato de o Rima ser um resumo não técnico do EIA, alguns pontos cruciais 
para a avaliação da subcategoria 4.4.2 é que o Rima apresente impactos residuais 
significativos e a confiança dos métodos utilizados. Essas foram deficiências comuns 
em todos os documentos analisados, seja no EIA ou no Rima. A nota D é atribuída 
quando o Rima não apresenta a confiança dos métodos utilizados ou impactos 
residuais. Cabe destacar que, dentre os 7 projetos, dois não apresentaram Rima, sendo 
atribuído, então, nota F, e os demais receberam nota D. 
 
 
CONCLUSÃO 

A análise revela que, considerando o método utilizado, nenhum estudo analisado foi 
satisfatório.  O estudo conclui que as lacunas de informação apresentadas nos EIAs de 
gasodutos submetidos ao licenciamento ambiental federal são semelhantes aos 
resultados obtidos em estudos semelhantes, realizados para outras tipologias no Brasil 
e em outros países. Tal panorama reafirma a necessidade de melhoria da qualidade da 
informação que a AIA tem levado ao licenciamento ambiental, que compromete a 
tomada de decisão de projetos com potencial de causar significativos impactos 
ambientais.  
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RESUMO 
 

A etapa de Análise de Alternativas (AA) é fundamental na Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA). Apesar de sua importância, a AA é tida como uma fraqueza da AIA. 
Nesse sentido, há uma clara demanda por pesquisas nessa área, em especial 
relacionadas a projetos de grande potencial poluidor/degradador. Esta pesquisa teve 
objetivo de analisar como a AA locacionais tem sido apresentada em Estudo de impacto 
Ambiental (EIA) de Portos. Utilizando o estado do Espírito Santo como contexto de 
estudo, foram analisados todos os oito EIAs de novos empreendimentos portuários 
submetidos ao licenciamento ambiental desde 2002, ano de criação do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado do Espírito Santo (Iema). A 
análise documental foi realizada utilizando sete indicadores baseados em boas práticas 
em AA, identificadas na literatura do campo da AIA. Os indicadores foram relacionados 
aos seguintes assuntos: análise de alternativas possíveis e viáveis, utilização de 
critérios ambientais, análise da alternativa zero, descrição dos métodos utilizados, usos 
de pesos para os diferentes critérios, análise de impactos positivos e negativos das 
alternativas e justificativa da escolha da melhor alternativa. A análise possibilitou 
identificar fraquezas na AA locacionais dos estudos analisados, desde a seleção e 
análise de alternativas não possíveis/viáveis e a ausência de utilização de critérios 
ambientais, até́ lacunas nos procedimentos metodológicos que deveriam dar suporte à 
escolha da melhor alternativa. Os resultados revelam que nenhum EIA analisado 
atendeu a todos os indicadores utilizados na pesquisa. Um dos estudos não apresentou 
AA locacional e, consequentemente, não atendeu a nenhum dos indicadores utilizados 
nesta pesquisa. Dos oito estudos, três (38%) incluíram, na AA locacional, áreas não 
possíveis/viáveis. Em relação aos critérios utilizados na AA, dois estudos (25%) 
analisaram as alternativas sem utilizar critérios ambientais. Nenhum estudo incluiu na 
AA a alternativa de não implantação do empreendimento, e nenhum estudo apresentou 
detalhamento metodológico suficiente para comparar os impactos positivos e negativos 
de cada alternativa. Apenas quatro estudos (50%) apresentaram justificativa para a 
escolha da melhor alternativa. Por fim, conclui-se que os EIAs de Portos do estado do 
Espírito Santo apresentam uma AA locacional frágil e subjetiva, não havendo a 
profundidade necessária para avaliar a viabilidade ambiental das alternativas. Os 
resultados são semelhantes aos achados de estudos anteriores em outros contextos, 
que observaram deficiências técnicas e metodológicas que podem pôr em risco a 
definição da melhor alternativa locacional. 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de Alternativas; EIA; Portos. 
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ABSTRACT 
The Alternative Analysis (AA) stage is fundamental in the Environmental Impact 
Assessment (EIA). Despite its importance, AA is seen as a weakness of the AIA. In this 
sense, there is a clear demand for research in this area, especially related to projects of 
high polluting/degrading potential. This research aimed to analyze how locational AA has 
been presented in the Environmental Impact Study (EIS) of Port. Using the Espírito 
Santo state as a context of the study, all eight EIS of new port enterprises submitted to 
environmental licensing since 2002, the year of creation of the State Institute of 
Environment and Water Resources of the Espírito Santo state (Iema) were analyzed. 
The documental analysis was performed using seven indicators based on good practices 
in AA, identified in the literature of the Field of AIA. The indicators were related to the 
following subjects:  analysis of possible and viable alternatives, use of environmental 
criteria, analysis of the zero alternative, description of the methods used, uses of weights 
for the different criteria, analysis of positive and negative impacts of the alternatives, and 
justification of the best alternative. The analysis made it possible to identify weaknesses 
in the locational AA of the analyzed studies, from the selection and analysis of non-
possible / viable alternatives and the absence of use of environmental criteria to gaps in 
methodological procedures that should support the choice of the best alternative. The 
results reveal that no EIS analyzed met all the indicators used in the research. One of 
the studies did not present locational AA and, consequently, did not meet any of the 
indicators used in this research. Of the eight studies, three (38%) of them included in the 
AA non-possible/viable areas. Concerning the criteria used in AA, two studies (25%) 
alternatives without using environmental criteria. No study included in AA the alternative 
of non-implementation of the enterprise, and no study presented sufficient 
methodological details to compare the positive and negative impacts of each alternative. 
Only four studies (50%) presented justification for choosing the best alternative. Finally, 
it is concluded that the EIAs of Ports of the state of Espírito Santo present a fragile and 
subjective AA, not having the necessary depth to evaluate the environmental viability of 
the alternatives. The results are similar to the findings of previous studies, which 
observed technical and methodological deficiencies that may jeopardize the definition of 
the best locational alternative. 
KEYWORDS: alternative analysis; EIA; ports 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) pode ser definida como “o processo de identificar 
as consequências futuras de uma ação presente ou proposta” (SÁNCHEZ, 2013, p.42). 
No Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), define a AIA como um de seus 
instrumentos para atingir seu objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade 
ambiental propícia à vida (BRASIL, 1981). No contexto do licenciamento ambiental de 
projetos com potencial de causar impactos ambientais significativos, a AIA leva 
informação para a tomada de decisão quanto a viabilidade ambiental das ações 
propostas. 
Apesar de sua importância, a Análise de Alternativas (AA) é considerada uma das 
etapas mais fracas da AIA (STEINEMANN, 2001). Além disso, ainda há uma clara 
demanda por pesquisas nessa área no Brasil (MONTAÑO; SOUZA, 2015).  Este 
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trabalho analisa as AA locacionais apresentadas em Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA) de projetos portuários do estado do Espírito Santo. A escolha da atividade se 
justifica por seu potencial de causar impactos significativos e o contexto do estado por 
sua aptidão para receber esse tipo de projeto. Assim, considerando a importância da 
análise de AA para EIAs de portos, o objetivo deste trabalho foi avaliar as AA locacionais 
apresentadas nos EIAs de portos licenciados no estado do Espírito Santo, utilizando 
como referência sete indicadores estabelecidos com base em boas práticas 
internacionais. 
 
METODOLOGIA 
 
Utilizando uma abordagem predominantemente qualitativa, a pesquisa foi realizada por 
meio de análise documental dos EIAs licenciados no Estado do Espírito Santo. Foram 
analisados todos os oito EIAs de novos projetos portuários propostos de 2002 a 2019.  
Assim, a pesquisa pode ser considerada um Estudo de Casos Múltiplos, onde cada EIA 
representa um caso incluído no mesmo contexto do estado do Espírito Santo (Yin, 
2009). Os estudos analisados são apresentados no Quadro 1. A análise do conteúdo 
dos estudos permitiu identificar como as alternativas têm sido apresentadas e 
analisadas nos EIAs. Em seguida, os resultados foram cotejados com sete indicadores, 
baseados em boas práticas internacionais em AIA, conforme apresentado no Quadro 
2.  
Quadro 1 – EIAs de empreendimentos portuários propostos de 2002 a 2019 

EIA Ano do EIA Empreendimento 
EIA 1 2002 Terminal Norte Capixaba 
EIA 2 2007 TABR 
EIA 3 2011 Estaleiro Jurong Aracruz 
EIA 4 2012 Imetame Logística Ltda. 
EIA 5 2012 Itaoca Terminal Marítimo Itapemirim 
EIA 6 2014 Base de apoio Logístico Offshore Itapemirim 
EIA 7 2014 Terminal São Mateus  Liquiport 
EIA 8 2018 Petrocity 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 
Quadro 2 – Indicadores de boas práticas para análise de alternativas locacionais 
(continua) 
A análise de alternativas deve: Referências 

IN 1 - Avaliar alternativas possíveis. Steinemann (2001); DEAT (2004); Harbulakova et al. (2018); 
Sánchez (2013). 

IN 2 - Considerar critérios ambientais. Jesus (2015); Steinemann (2001); DEAT (2004); Harbulakova 
et al. (2018); Sánchez (2013). 

IN 3 - Incluir a alternativa de não 
implantação do projeto. 

Steinemann (2001); DEAT (2004); Jesus (2015); Harbulakova 
et al. (2018); Sánchez (2013); European  Comission (2001). 

IN 4 - Descrever a metodologia de 
comparação de cada alternativa. 

Steinemann (2001); DEAT (2004); Harbulakova et al. (2018); 
Fischer (2014); Jesus (2015); European Comission (2001). 

IN 5 - Considerar pesos diferentes para os 
critérios utilizados. Harbulakova et al. (2018). 
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Quadro 2 – Indicadores de boas práticas para análise de alternativas locacionais 
(continuação) 
A análise de alternativas deve: Referências 
IN 6 - Considerar impactos positivos e 
negativos de cada alternativa. Fischer (2014); Jesus (2015); DEAT (2004). 

IN 7 - Justificar os motivos da eliminação 
das alternativas não escolhidas e da 
escolha da melhor alternativa. 

Steinemann (2001); DEAT (2004); Harbulakova et al. (2018); 
Fischer (2014); Jesus (2015); Sánchez (2013); European 
Comission (2001). 

Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Para a análise do atendimento aos indicadores, foi utilizada uma escala binária 
(atendido/não atendido), representado respectivamente pelas cores verde/vermelho, 
conforme apresentado no Quadro 3. 
Quadro 3 – Parâmetros de análise dos indicadores 
Resultado IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 

 
Atendido 

 
  

Considerou 
áreas 

possíveis 

Considerou 
critérios 

ambientais 

Incluiu a 
alternativa de 

não 
implantação 
do projeto 

Descreveu a 
metodologia 
utilizada para 
comparar as 

áreas 

Considerou 
pesos 

diferentes 
para cada 

critério 

Considerou 
impactos 

positivos e 
negativos de 

cada área 

Justificou 
a escolha 
da melhor 
alternativa 

 
Não 

Atendido 
 
  

Considerou 
áreas não 
possíveis 

Não 
considerou 

critérios 
ambientais 

Não incluiu a 
alternativa de 

não 
implantação 
do projeto 

Não 
descreveu a 
metodologia 
utilizada para 
comparar as 

áreas 

Não 
considerou 

pesos 
diferentes 
para cada 

critério 

Não 
considerou 
impactos 

positivos e 
negativos de 

cada área 

Não 
justificou a 
escolha da 

melhor 
alternativa 

IN1 - Avaliar alternativas possíveis; IN2 - Considerar critérios ambientais; IN3 - Incluir a alternativa de não implantação do 
projeto; IN4 - Descrever a metodologia de comparação de cada alternativa; IN5 - Considerar pesos diferentes para os critérios 
utilizados; IN6 - Considerar impactos positivos e negativos de cada alternativa; IN7 - Justificar os motivos da eliminação das 
alternativas não escolhidas e da escolha da melhor alternativa. 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da aplicação dos indicadores são apresentados no Quadro 4.  
 
Quadro 4 – Resultado da aplicação dos indicadores (continua) 

EIA ANO EMPRESA DE 
CONSULTORIA IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5 IN 6 IN 7 

EIA 1 2002 Consultoria 1 
      

   

EIA 2 2007 Consultoria 2 
      

 

EIA 3 2009 Consultoria 3 
    

   

EIA 4 2011 Consultoria 4 
      

 

EIA 5 2012 Consultoria 3 
       

EIA 6 2012 Consultoria 3 
       

EIA 7 2014 Consultoria 5 
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Quadro 4 – Resultado da aplicação dos indicadores (continuação) 
EIA ANO EMPRESA DE 

CONSULTORIA IN 1 IN 2 IN 3 IN 4 IN 5 IN 6 IN 7 

EIA 8 2018 Consultoria 5        

IN1 - Avaliar alternativas possíveis; IN2 - Considerar critérios ambientais; IN3 - Incluir a alternativa de não 
implantação do projeto; IN4 - Descrever a metodologia de comparação de cada alternativa; IN5 - Considerar 
pesos diferentes para os critérios utilizados; IN6 - Considerar impactos positivos e negativos de cada 
alternativa; IN7 - Justificar os motivos da eliminação das alternativas não escolhidas e da escolha da melhor 
alternativa 
Fonte: elaborado pelos autores. 

Como pode ser observado no Quadro 4, nenhum EIA atendeu a todos os indicadores 
utilizados nesta pesquisa. O pior desempenho foi relacionado ao EIA 1, que não 
apresentou AA locacional e, consequentemente, não atendeu a nenhum dos demais 
indicadores. Dos oito estudos, três EIAs (38%) não atenderam ao indicador que se 
refere à análise de alternativas possíveis e viáveis. Tal resultado compromete toda AA, 
uma vez que considera alternativas inviáveis (IN1), contrariando os fundamentos da AA 
(DEAT, 2004; HARBULAKOVA et al., 2018; SÁNCHEZ, 2013; STEINEMANN, 2001). 
Em relação aos critérios utilizados na AA (IN2), dois estudos (25%) analisaram as 
alternativas sem considerar qualquer critério ambiental. Assim, apesar de apresentar 
um capítulo destinado à AA, pode-se afirmar que esses estudos não tratam essa análise 
conforme às boas práticas que consideram fundamental analisar a viabilidade de 
alternativas considerando aspectos ambientais, sociais, técnicos, econômicos, 
regulatórios e jurisdicionais (JESUS, 2015). 
Nenhum estudo incluiu na AA a alternativa de não implantação do empreendimento 
(alternativa zero) (IN3). Embora dois estudos tenham citado os impactos da não 
implantação do empreendimento, essa alternativa não é considerada na AA. De acordo 
com Steinemann (2001), a análise da alternativa zero é importante para fornecer 
condições básicas para avaliar e comparar as outras alternativas. Sendo assim, sua 
ausência impacta negativamente o resultado da análise. 
O método escolhido para a AA também é muito importante para o sucesso da escolha 
da melhor alternativa. Uma análise multicritério, considerando pesos relativos é uma 
boa prática para essa definição (HARBULAKOVA, et al., 2018). Esse procedimento foi 
avaliado considerando os métodos utilizados (IN4), o uso de pesos (IN5), a análise de 
pontos positivos e negativos de cada alternativa (IN6) e a justificativa da escolha da 
alternativa (IN7). Esses três indicadores também tiveram um baixo atendimento, sendo 
que nenhum estudo analisou os pontos positivos e negativos de cada alternativa. 
Embora dois estudos (EIA 7 e EIA 8) tenham citado impactos positivos, não 
contemplaram análise de impactos negativos das alternativas. Segundo Jesus (2015), 
impactos ambientais positivos e negativos precisam ser previstos na AA e essas 
previsões necessitam estar em conformidade com as questões-chave do local onde se 
pretende implantar o projeto. Apenas quatro estudos (50%) apresentaram justificativa 
para a escolha da melhor alternativa, o que também compromete o resultado final da 
AA, que pode ser tendenciosa (STEINEMANN, 2001). 
A análise de conteúdo realizada para a aplicação dos indicadores também permitiu 
analisar a qualidade das informações apresentadas. Em geral, pode-se afirmar que a 
AA locacionais apresentadas nos EIAs fica muito aquém do que estabelecem as boas 
práticas em AIA. Um exemplo dessa análise é o EIA 4, que, apesar de ser o estudo que 
mais considerou áreas na etapa de AA, apresenta uma análise duvidosa que não dá 
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suporte à alternativa escolhida. Outro exemplo se refere ao EIA 6, onde a AA apresenta 
inconsistências quanto à clareza da metodologia utilizada e a análise apresentada não 
dá suporte à justificativa dada para escolha da melhor alternativa. 
Os resultados revelam a necessidade de aprimorar a AA dessa tipologia, considerando 
apenas alternativas possíveis (incluído a alternativa de não implantação do projeto), que 
sejam analisadas utilizando critérios ambientais e apoiada em uma metodologia 
claramente definida (incluindo critérios claros, relacionados ao contexto e considerando 
pontos positivos e negativos). Por fim, a AA deve incluindo uma justificativa para a 
alternativa escolhida (justificativa essa amparada pelos critérios e metodologia 
utilizada). Cabe destacar que é importante que os critérios ambientais considerem os 
principais impactos ambientais da tipologia descritos na literatura, como: a interferência 
na biota marinha (BARSIENE, 2002; CAGNAZZI et al., 2013; GRECH et  al., 2013; 
TAMAR, 2017), a perda de habitat de fauna (ANTAQ, 2020; CAGNAZZI et al., 2013; 
GRECH et al., 2013; TAMAR, 2017), a alteração da qualidade do ar (ANTAQ, 2020); 
AULT et al., 2009; BORREGO et al., 2007; CHEN et al., 2017; GRECH et al., 2013; 
HAY; KITCHER, 2004; LIAO et al., 2010; LONATI; CERNUSCHI; SIDI, 2010; TANG et 
al., 2017), a Contaminação ambiental (TAMAR, 2017) , o Conflito com atividade 
pesqueira (ANTAQ, 2020) e o Incômodos à população (ANTAQ, 2020; HAY; KITCHER, 
2004). 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados revelam que a AA locacionais apresentadas nos estudos analisados não 
atendem às boas práticas da AIA. Foi possível identificar fraquezas específicas no 
processo de AA locacionais dos estudos analisados em especial em relação à questões 
conceituais e metodológicas. Assim, conclui-se que os EIAs de Portos analisados 
apresentam uma AA locacional frágil e subjetiva, não havendo a profundidade 
necessária para avaliar a viabilidade ambiental das alternativas. Pode-se afirmar que, 
em alguns casos a AA locacional é tendenciosa, por incluir alternativas não 
possíveis/viáveis na análise.  
Os resultados são semelhantes aos achados de estudos anteriores, que observaram 
deficiências técnicas e metodológicas que podem pôr em risco a definição da melhor 
alternativa locacional. 
Sugere-se que os indicadores utilizados nesta pesquisa sejam considerados na etapa 
de elaboração do escopo de Estudos de Impacto Ambiental de novos empreendimentos 
portuários. Espera-se, assim, contribuir para uma melhor informação para a tomada de 
decisão de novos projetos dessa natureza. 
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RESUMO 
 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é um importante instrumento de gestão e 
política ambiental presente em diversos países, inclusive no Brasil. O processo de AIA 
de um empreendimento que possui potencial de significativa degradação ambiental 
envolve, dentre outros documentos, a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA). Dentre as atividades técnicas a serem desenvolvidas no EIA, estão o diagnóstico 
da área de influência do projeto, a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas 
alternativas, a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e a 
elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. O 
monitoramento visa validar a previsão dos impactos, além de fornecer a base de 
informações sobre o desempenho do empreendimento e sobre o comportamento do 
meio. No entanto, a literatura indica deficiências na proposição dos programas de 
monitoramento e acompanhamento nos EIAs, o que pode comprometer todo o processo 
de AIA de um determinado projeto. Um documento comum nos processos de AIA é o 
Plano de Controle Ambiental (PCA). Ele contém os planos e projetos para prevenir e/ou 
controlar os impactos ambientais decorrentes da instalação e da operação do 
empreendimento, além de detalhar, em programas específicos, todas as ações de 
monitoramentos previstos pelo EIA. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade dos 
programas de monitoramento propostos por empreendimentos no estado de Minas 
Gerais. Para tanto, 10 EIAs e seus respectivos PCAs foram selecionados. A análise 
técnica foi feita por meio de uma lista de verificação, elaborada com base em critérios 
legais e técnicos. Apesar da maioria dos estudos indicar os objetivos e os componentes 
ambientais a serem monitorados, nenhum deles atendeu integralmente aos critérios de 
verificação propostos. Dentre os principais critérios não atendidos pelos estudos, 
destacam-se a divisão clara de tarefas e responsabilidades, cronogramas de 
acompanhamento bem definidos e os indicadores de monitoramento de impactos 
sociais e econômicos. O não atendimento a todos os critérios de qualidade dos 
programas de monitoramento expõe a insegurança no real controle dos impactos 
ambientais gerados pelas atividades avaliadas, expondo de forma clara esta 
vulnerabilidade no processo de AIA. 
PALAVRAS-CHAVE: Indicadores ambientais; Licenciamento ambiental; Qualidade 
ambiental  

 
ABSTRACT 

 
The Environmental Impact Assessment (EIA) is an important instrument of 
environmental management and policy present in several countries, including Brazil. The 
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EIA process of an enterprise that has the potential for significant environmental 
degradation involves, among other documents, the preparation of an Environmental 
Impact Study (EIA). Among the technical activities to be developed in the EIA are the 
diagnosis of the project's area of influence, the analysis of the project's environmental 
impacts and its alternatives, the definition of mitigating measures for negative impacts 
and the preparation of the monitoring and monitoring program for the impacts. Monitoring 
aims to validate the forecast of impacts, in addition to providing the basis for information 
on the project's performance and on the behavior of the environment. However, the 
literature indicates deficiencies in the proposition of monitoring and follow-up programs 
in the EIAs, which can compromise the entire EIA process of a given project. A common 
document in EIA processes is the Environmental Control Plan (PCA). It contains the 
plans and projects to prevent and/or control the environmental impacts arising from the 
installation and operation of the project, in addition to detailing, in specific programs, all 
the monitoring actions provided for by the EIA. The objective of this work was to evaluate 
the quality of monitoring programs proposed by enterprises in the state of Minas Gerais. 
Therefore, 10 EIAs and their respective PCAs were selected. The technical analysis was 
carried out through a checklist, elaborated based on legal and technical criteria. Although 
most studies indicate the objectives and environmental components to be monitored, 
none of them fully met the proposed verification criteria. Among the main criteria not met 
by the studies, the clear division of tasks and responsibilities, well-defined monitoring 
schedules and indicators for monitoring social and economic impacts stand out. Failure 
to meet all the quality criteria of monitoring programs exposes the insecurity in the actual 
control of the environmental impacts generated by the evaluated activities, clearly 
exposing this vulnerability in the EIA process 
KEYWORDS: Environmental indicators; Environmental licensing; Environmental Quality 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
No Brasil, com a implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, através da Lei 
No 6.938/1981, e da Constituição Federal de 1988, a avaliação de impacto ambiental 
(AIA) tornou-se instrumento necessário para a regularização ambiental de atividades 
causadoras de significativa degradação ambiental. A Resolução CONAMA No 01/1986 
(BRASIL, 1986), que descreve as diretrizes gerais da AIA, estabelece as tipologias de 
empreendimentos que dependem da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para o licenciamento ambiental de 
suas atividades. Dentre as atividades técnicas a serem desenvolvidas no EIA, está a 
elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, que visa validar a 
previsão dos impactos, além de fornecer uma base de informações sobre o desempenho 
do empreendimento e sobre o comportamento do meio. Para atingir seus objetivos, o 
programa de monitoramento deve ser adequadamente planejado e estruturado ainda na 
fase dos estudos. Um documento comum nos processos de AIA é o Plano de Controle 
Ambiental (PCA), que deve conter os planos e projetos para prevenir e/ou controlar os 
impactos ambientais decorrentes do projeto, além de detalhar, em programas 
específicos, todas as ações de monitoramentos previstos pelo EIA. O programa de 
monitoramento dos impactos deve ser implementado na fase operacional e pós-
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operacional do empreendimento, sendo de suma importância para garantir a eficácia da 
AIA do projeto (SÁNCHEZ, 2013). 
Alguns autores reportaram deficiências nos programas de monitoramento e 
acompanhamento estabelecidos em estudos ambientais realizados no Brasil e no 
mundo. Proposições de monitoramentos para complementar o diagnóstico ambiental 
realizado no EIA, ausência de programas de monitoramentos de impactos específicos, 
proposição de monitoramento insuficiente, prazos de monitoramento incompatíveis com 
épocas de ocorrência de impactos, deficiências no estabelecimento de 
responsabilidades, ausência de participação pública na etapa de acompanhamento e 
monitoramento menos frequente de impactos sociais são alguns exemplos das falhas 
reportadas (AHAMMED & NIXON 2006; JALAVA et al. 2015; CIEZA & MONTAÑO, 
2016; DUARTE & SÁNCHEZ, 2018). 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade dos programas de monitoramento 
propostos em EIAs e PCAs de alguns empreendimentos licenciados em Minas Gerais, 
uma vez que não há estudos que reportem a análise deste tema no Estado. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O trabalho consistiu na análise de 10 EIAs e seus respectivos PCAs, elaborados no 
período de 2010 a 2020. Estes estudos correspondem a diversas atividades licenciadas 
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado 
de Minas Gerais (SEMAD) (Tabela 1). Os estudos foram obtidos através da ferramenta 
on-line do Sistema Integrado de Informações Ambientais do Estado de Minas Gerais 
(SIAM, 2021).  
A análise da qualidade dos programas de monitoramento foi feita por meio de uma lista 
de verificação, elaborada com base em critérios legais, técnicos e melhores práticas 
descritas na literatura (Quadro 1). A avaliação de cada critério foi definida por conceitos, 
que variaram de “A” a “C”. O conceito “A” significa que os estudos atenderam 
integralmente ao critério de análise. O conceito “B” significa que os estudos atenderam 
parcialmente ao critério de análise. O conceito “C” significa que os estudos não 
atenderam ao critério de análise.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados indicam que nenhum empreendimento atendeu integralmente a todos os 
critérios de qualidade dos programas de monitoramento propostos nos estudos (Figura 
1). 
Apesar da maioria dos estudos indicar os objetivos dos programas de monitoramento 
(critério 1), uma parcela significativa deles (40%) não abordou esse tema (Figura 1). O 
não entendimento e aplicação dos objetivos da etapa de acompanhamento e 
monitoramento pode comprometer a capacidade da AIA em fazer previsões válidas. Isso 
significa que os impactos reais de um empreendimento podem não ser verificados, além 
de mudanças não previstas serem ignoradas.   
A maioria dos estudos apresentou os componentes ambientais a serem monitorados 
(critério 6), mas o foco concentrou-se nos indicadores físicos e biológicos, incluindo as 
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localizações e periodicidades desses monitoramentos (critério 7; critério 8; Figura 1). 
Informações (a maioria insuficientes) a respeito das técnicas de coleta e análises das 
amostras foram fornecidas em somente 5 dos 10 projetos analisados (critério 9; Figura 
1). A grande maioria dos projetos (80%) não planejou o monitoramento de impactos 
sociais e econômicos (critério 10; Figura 1).  
Apenas um projeto (Anglo Gold Ashanti) considerou o monitoramento em todas as fases 
operacionais (critério 2, Figura 1). Os demais estudos focaram seus planos de 
monitoramento apenas na fase de operação dos empreendimentos. Ressalta-se que os 
empreendimentos aos quais todas as fases não são legitimamente aplicadas, como os 
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental corretivo, onde a etapa de 
implantação é suprimida nos estudos ambientais (Tabela 1), não incluíram o 
acompanhamento e monitoramento na fase de desativação.  
 
Tabela 1 - Processos de licenciamento ambiental de empreendimentos localizados no 
estado de Minas Gerais cujos Estudos de Impacto Ambiental e Planos de Controle 
Ambiental foram selecionados para análise. 

No Empreendimento Tipo de Atividade Tipo de Licença Processo 

I Mineração Água 
Fortuna de Minas 

Captação, extração e envase 
de água mineral LP+LI1 13294/2014/001/2014 

II Mineração Corcovado 
de Minas Ltda 

Lavra a céu aberto sem 
tratamento - rochas 
ornamentais e de 

revestimento (Granito) 

LP+LI 12194/2012/003/2016 

III São Jorge Siderurgia 
Ltda 

Siderurgia e elaboração de 
produtos siderúrgicos LOC2  

14308/2018/001/2020 

IV 
Infraero - Aeroporto de 
Belo Horizonte - Carlos 

Prates 
Operação e Instalação de 

Aeroporto LOC 11497/2011/001/2014 

V 
Linha de Transmissão 
Jaboticatubas - Pedro 

Leopoldo 3 

Linha de Transmissão de 
Energia elétrica LP+LI 21491/2008/001/2011 

VI 
Anglogold Ashanti 
Córrego Do Sítio 
Mineração S/A 

Barragem de Contenção de 
Resíduos ou Rejeitos da 

Mineração 
LP+LI 00089/1985/051/2016 

VII Termoambiental 
Energia Ltda 

Tratamento térmico de 
resíduos tais como 

incineração, pirólise, 
gaseificação e plasma 

LP+LI 25781/2016/002/2019 

VIII 

Fabricação de 
Fermento-Ribeirão 

Soledade e Fazendas 
Boa Vista, Santo 

Antonio da Boa Vista, 
Paciencia 

Culturas anuais, semiperenes 
e perenes, silvicultura e 

cultivos agrossilvipastoris 
LOC 17088/2014/001/2015 

IX Eco135 Concessionária 
de Rodovias S.A. 

Implantação ou Duplicação de 
Rodovias ou Contornos 

Rodoviários 
LP+LI+LO3 18176/2018/001/2019 

X Arcelormittal Brasil S/A Lavra a Céu Aberto - Minério 
de Ferro LP+LI+LO 00366/1990/038/2017 

1LP+LI: Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação; 2LOC: Licença de Operação 
Corretiva; LP: Licença Prévia; 3LP+LI+LO: Licença Prévia concomitante com Licença de 
Instalação e Licença de Operação. 
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Quadro 1 - Critérios gerais para avaliação da qualidade dos programas de 
monitoramento ambiental descritos nos Estudos de Impacto Ambiental e Planos de 
Controle Ambiental selecionados para análise. 

Critério Descrição 
1 O estudo deixou claro sobre os objetivos do monitoramento? 

2 O plano de monitoramento contempla todas as fases operacionais dos processos de 
implantação, funcionamento e desativação? 

3 Foram estabelecidas a divisão clara de papéis, tarefas e responsabilidades? 

4 O plano de monitoramento contempla os recursos financeiros que serão necessários para 
sua execução? 

5 O plano de monitoramento possui um cronograma de acompanhamento bem definido? 

6 Foram estabelecidos os indicadores ou parâmetros físicos e biológicos a serem 
monitorados? 

7 Os parâmetros propostos a serem monitorados possuem localização bem definida? 

8 Houve definição sobre a periodicidade em que as amostragens dos parâmetros físico-
biológicos devem ocorrer? 

9 O plano contempla as técnicas de coleta, preservação e metodologia de análise das 
amostras que serão utilizadas? 

10 O plano estabelece indicadores para monitoramento de impactos sociais e econômicos? 

11 Há indicação de um plano de atendimento a emergências ou medidas corretivas em casos de 
contingência? 

12 Há o estabelecimento de indicadores de desempenho e comunicação com as partes 
interessadas sobre a eficácia do plano de monitoramento? 

13 O plano de monitoramento prevê a inclusão de parcerias entre as partes envolvidas: o 
empreendedor, as autoridades e a comunidade local? 

14 Foi avaliada no plano monitoramento a necessidade de acompanhamento pós-operacional 
do empreendimento? 

15 Em caso de necessidade para o planejamento da etapa pós-operacional, foram 
estabelecidos quais os parâmetros físico-biológicos a serem monitorados? 

Fonte: BRASIL (1986); GLASSON et al. (2005); MORRISON-SAUNDERS et al. (2005); SÁNCHEZ (2013). 
 
De uma forma geral, a divisão de tarefas e responsabilidades não estavam claras nos 
estudos (critério 3). Quando presentes, as responsabilidades pelos monitoramentos 
concentravam-se somente nos funcionários das empresas, não sendo previstas 
parcerias com comunidades ou poder público (critério 13, Figura 1). Isto indica que os 
empreendedores vislumbraram, em seus planos de monitoramento, uma postura 
“passiva’’, preocupando-se somente com o repasse de informações às partes 
interessadas, e não uma postura pró ativa e dinâmica que se interessa em envolver 
tanto a comunidade local como o poder público em suas atividades. 
De forma geral, os cronogramas de monitoramento, quando presentes nos estudos, não 
foram bem definidos (critério 5; Figura 1). A maioria dos estudos apresentou um conjunto 
de diferentes programas de gestão e acompanhamento. O planejamento do 
monitoramento, quando existente, foi descrito com informações insuficientes. Dentre 
esses diversos programas propostos, somente metade dos projetos indicaram um plano 
de atendimento a situações de emergências e/ou gerenciamento de riscos (critério 11; 
Figura 1).  
Os resultados indicaram que a grande maioria dos programas de monitoramento 
analisados (90%) não incluíram informações a respeito dos recursos financeiros 
necessários para sua implementação (critério 4). Além disto, os estudos não 
apresentaram alguma forma comunicação com as partes interessadas a respeito do 
desempenho ambiental dos empreendimentos (critério 12). Acompanhamento e 
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monitoramento em fase pós-operacional dos projetos também não foi um tema 
abordado em 9 dos 10 empreendimentos analisados (critério 14; critério 15; Figura 1). 
De forma geral, observou-se que as deficiências encontradas nos planos de 
monitoramento dos empreendimentos analisados estão em linha com aquelas 
reportadas em outros estudos (AGRA FILHO et al., 2012; MPF, 2004), que ponderaram 
que as deficiências nos planos de monitoramento é um dos principais fatores 
relacionados à baixa qualidade dos estudos ambientais no Brasil. 

 
Figura 1 - Percentual de atendimento dos programas de monitoramento aos critérios de 
qualidade (A: atende integralmente o critério; B: atende parcialmente; C: não atende). 

 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados deste estudo expõem a baixa qualidade dos planos de monitoramento 
propostos nos EIAs e PCAs apresentados nos processos de licenciamento ambiental 
dos empreendimentos selecionados. O não atendimento a todos os critérios de 
qualidade estabelecidos para os programas de monitoramento conduzem a 
questionamentos sobre a segurança no real controle dos impactos ambientais gerados 
pelas atividades analisadas, fatores estes que podem tornar seus processos de AIA 
vulneráveis. 
Um adequado plano de monitoramento visa verificar os impactos reais de um 
empreendimento, compará-los com as previsões, além de detectar mudanças não 
previstas e corrigi-las preventivamente. Logo, se o plano de monitoramento não é 
elaborado com base nessas diretrizes, a gestão do processo de AIA poderá não 
acontecer de forma adequada, colocando em cheque o desempenho das medidas 
mitigadoras e favorecendo a ocorrência de impactos ambientais adversos. 
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RESUMO 
 

No âmbito da avaliação de impactos ambientais (AIA) de Linhas de Transmissão de 
energia, a etapa de análise de alternativas locacionais para o traçado envolve diferentes 
variáveis e critérios que, quando aplicados apropriadamente, fornecem subsídios à 
tomada de decisão e conduzem a melhorias no projeto. Assim, compreender este 
componente dos estudos ambientais é um caminho para perceber o processo de 
aprimoramento ambiental desses empreendimentos, bem como para prospectar 
melhores práticas na elaboração de estudos. Desta forma, o objetivo deste trabalho é 
examinar os critérios utilizados em estudos de impactos ambientais para o 
desenvolvimento e comparação de alternativas locacionais de linhas de transmissão no 
Brasil. Foram avaliados 21 estudos disponíveis no repositório eletrônico do Ibama, 
associados a projetos em licenciamento ambiental no órgão federal. O universo da 
pesquisa contemplou projetos localizados nos biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica 
e Amazônia desenvolvidos entre os anos de 2008 e 2020, totalizando 11.253 km de 
linhas de transmissão. Os resultados alcançados evidenciaram pouca clareza na 
explicitação dos critérios aplicados à elaboração de alternativas, já que 57,14% dos 
estudos avaliados não apresentaram de forma objetiva esta informação. Por outro lado, 
observou-se um maior detalhamento na enunciação dos critérios de análise comparativa 
das alternativas e seleção da diretriz preferencial de traçado. No geral, essa etapa foi 
subsidiada por metodologias de comparação ponderada inter-criterial, em que variaram 
os pesos e a hierarquização da análise conforme o empreendimento. Grande parte dos 
estudos desenvolveram e avaliaram 3 alternativas locacionais, com algumas exceções 
que apresentaram mais alternativas na avaliação (até 5). Observou-se uma tendência 
conceitual de considerar a primeira alternativa como aquela proposta em relatórios de 
planejamento setorial, e as demais como alternativas formuladas a partir do 
aprimoramento da proposta inicial sob o ponto de vista social e ambiental. Ou seja, a 
proposta de diretriz preferencial elaborada na etapa de planejamento tem sido a 
referência para os estudos nesta etapa da AIA, cenário que consolida a relevância 
estratégica do planejamento no licenciamento ambiental brasileiro. Identificou-se ainda 
baixa correlação entre os critérios utilizados na elaboração e avaliação das alternativas 
de traçado apresentadas nos estudos e os impactos ambientais reconhecidos pela 
literatura, o que indica que a discussão de alternativas locacionais desta tipologia ainda 
é engessada por critérios técnicos e não tem sido orientada pelos impactos 
socioambientais. Assim, sugere-se um rol de oportunidades de melhoria desta etapa de 
avaliação de projetos de transmissão e, adicionalmente, questiona-se o papel dos 
Termos de Referência na orientação desta etapa, considerando debates e pesquisas 
sobre o nível de padronização ideal para a qualificação ambiental dos 
empreendimentos. 
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PALAVRAS-CHAVE: alternativas locacionais, critérios, transmissão de energia. 
 
 

ABSTRACT 
 

Within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) of power transmission 
lines, the stage of location alternatives analysis for the route involves different variables 
and criteria that, when properly applied, provide support for decision-making and lead to 
project improvements. Thus, comprising this component of environmental studies is a 
way to understand the process of suiting projects under environmental criteria, as well 
as to prospect EIA best practices. Thus, this work aims to examine the criteria used in 
environmental impact studies for the development and comparison of alternative 
locations for transmission lines in Brazil. For that, 21 studies available in Ibama's 
electronic repository, associated with projects submitted to environmental licensing at 
the federal agency (due to impacts in 2 or more states), were evaluated. The universe of 
research included projects located in the Cerrado, Caatinga, Atlantic Forest and Amazon 
biomes and developed between 2008 and 2020, totaling 11,253 km of transmission lines. 
The results achieved showed little clarity in the explanation of the criteria applied to 
alternatives propositions, since 57.14% of the evaluated studies did not objectively 
present this information. On the other hand, there was greater detail in the enunciation 
of the criteria for comparative analysis of alternatives and selection of the preferred 
guideline for tracing. In general, this step was supported by weighted inter-criterial 
comparison methodologies, in which the weights and hierarchy of the analysis varied 
according to the project. Most of the studies developed and evaluated 3 locational 
alternatives, with some exceptions that presented more alternatives in the evaluation (up 
to 5). There was a conceptual tendency to consider the first alternative as the one 
proposed in sectoral planning reports, and the others as alternatives formulated from the 
improvement of the initial proposal from a social and environmental point of view. In other 
words, the preferential guideline proposal elaborated in the planning stage has been the 
reference for studies in this stage of the EIA, a scenario that consolidates the strategic 
relevance of planning in Brazilian environmental licensing. It was also identified a low 
correlation between the criteria used in the preparation and evaluation of the route 
alternatives presented in the studies and the environmental impacts recognized in the 
literature, which indicates that the discussion of locational alternatives of this typology is 
still plastered by technical criteria and has not been guided by social and environmental 
impacts. Thus, a list of opportunities for improvement of this stage of evaluation of 
transmission projects is suggested and, additionally, the role of the Terms of Reference 
in guiding this stage is questioned, considering debates and research on the ideal level 
of standardization for qualification environmental impact of the projects. 
KEYWORDS: alternatives, criteria, power transmission. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A expansão sustentável do Sistema Interligado Nacional (SIN), complexo que engloba 
empresas e instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Brasil, 
demanda decisões em nível estratégico e operacional (execução de projetos) que 
contemplem uma ampla diversidade de variáveis e critérios. 
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A título de exemplo, O Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 – PDE 2030 elenca 
três desafios socioambientais estratégicos para a expansão da energia no país: 
compatibilização da geração e transmissão de energia com a conservação da 
biodiversidade, compatibilização da geração de energia com o uso da água e gestão 
das emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas à produção e ao uso de 
energia (MME/EPE, 2021). 
A transmissão de energia possui um papel de destaque neste contexto, face às 
dimensões continentais do país e às características territoriais e às relações espaciais 
entre o parque gerador predominante, composto principalmente por hidrelétricas, 
localizado na região amazônica ou no sudeste/sul, e a região consumidora (regiões 
sudeste e sul). Esta configuração promove desafios tecnológicos e socioambientais ao 
planejamento da expansão da rede, incluindo a necessidade de instalação de extensas 
linhas de transmissão (LTs). 
Há na literatura trabalhos que discorrem sobre os impactos socioambientais na 
implantação e operação de LTs (ANDREWS, 1990; LAURANCE; YENSEN, 1991; KING 
et al, 2009; ASKINS; FOLSOM-O'KEEFE; HARDY, 2012; SÖDERMAN, 2006; 
(HADRIAN; BISHOP; MITCHELTREE, 1988; SOINI et al, 2011; BIASOTTO, KINDEL, 
2018) e na escala temporal do ciclo de um projeto de transmissão, a etapa de definição 
locacional se apresenta com relação direta à AIA, já que a localização do 
empreendimento indicará as áreas influência direta e indireta das intervenções do 
projeto. 
Assim, o objetivo deste trabalho é examinar os critérios utilizados em estudos de 
impactos ambientais para o desenvolvimento e a comparação de alternativas 
locacionais de linhas de transmissão no Brasil. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada no presente trabalho envolveu 3 estágios: estabelecimento de 
questões iniciais de análise, extração e organização da base de dados e análise quali-
quantitativa. 
A partir dessa delimitação de escopo, definiu-se um roteiro de questões de interesse, 
que guiaria a etapa de extração e organização da base de dados, sobre as etapas de 
formulação e comparação de alternativas locacionais apresentadas nos Estudos de 
Impacto Ambiental (EIAs). A Tabela 1 apresenta as questões iniciais de análise que 
subsidiou a etapa seguinte da pesquisa. 
Por fim, a partir da estruturação das informações, promoveram-se análises quali-
quantitativas e discussões sobre os dados produzidos. 
Os dados foram coletados por meio de consulta a EIAs de 21 projetos de transmissão 
licenciados entre os anos de 2008 e 2019 na esfera federal. O universo da pesquisa 
contemplou projetos localizados nos biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e 
Amazônia, totalizando 11.253,28 km de linhas de transmissão. 
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Tabela 1. Variáveis coletadas durante a análise dos EIAs de 21 linhas de transmissão 
de energia licenciadas no Ibama entre 2008 e 2019 

Variável Tipo Descrição 

Número de alternativas 
locacionais propostas 

Quantitativa 
numérica 

Quantidade de alternativas locacionais formuladas 
(propostas) e comparadas no EIA 

Lista de critérios utilizados 
na formulação e 
comparação de 
alternativas locacionais 

Qualitativa 
Lista com todos os critérios claramente elencados 
no EIA para formulação e comparação de 
alternativas locacionais 

Número de critérios 
utilizados na formulação e 
comparação de 
alternativas locacionais 

Quantitativa 
numérica 

Quantidade de critérios utilizados na formulação e 
comparação de alternativas locacionais 

Clareza na apresentação 
dos critérios utilizados na 
formulação e comparação 
de alternativas locacionais 

Quantitativa 
binária 

(dummy) 

Sim (1) = critérios apresentados de forma clara do 
EIA; 
Não (0) = critérios não apresentados de forma clara 
no EIA. Nesse caso, o número de critérios 
utilizados na formulação e comparação de 
alternativas locacionais foi considerado igual a 
zero. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram identificados um total de 96 e 391 critérios qualitativos e quantitativos utilizados, 
respectivamente, na formulação e na comparação de alternativas locacionais para os 
traçados, os quais puderam ser agrupados em 36 categorias conforme seus objetivos 
ou temas e 8 categorias conforme o componente ambiental ou técnico com os quais se 
relacionam (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Relação de temas e componentes ambientais dos critérios utilizados na 
formulação e comparação de alternativas locacionais para o traçado das 21 linhas de 
transmissão analisadas nesse estudo (continua) 

Tema/objetivo técnico e 
socioambiental 

Componente 
técnico e 

socioambiental 
Tema/objetivo técnico e 

socioambiental 
Componente 

técnico e 
socioambiental 

Aeródromos e grandes 
edificações 

Técnico-
econômico/Socio-

econômico 

Pequenas propriedades 
rurais Socioeconômico 

Áreas de importância 
biológica Biótico 

Planos e programas de 
desenvolvimento setoriais e 
governamentais 

Socioeconômico 
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Tabela 2. Relação de temas e componentes ambientais dos critérios utilizados na 
formulação e comparação de alternativas locacionais para o traçado das 21 linhas de 
transmissão analisadas nesse estudo (continuação) 

Tema/objetivo técnico 
e socioambiental 

Componente 
técnico e 

socioambiental 
Tema/objetivo técnico e 

socioambiental 
Componente 

técnico e 
socioambiental 

Áreas já declaradas 
como de utilidade 
pública 

Socioeconômico Poligonais de processos 
minerários 

Técnico-
econômico/Socioe

conômico 

Áreas úmidas e 
alagáveis Biótico 

Proximidade com a 
infraestrutura viária 
(acessibilidade) e abertura 
de novos acessos 

Técnico-
econômico/Físico 

Aspectos geológicos e 
geotécnicos Físico Relevo acidentado Físico 

Exigências regulatórias 
(ANEEL) 

Técnico-
econômico 

Restrições operacionais 
(segurança) 

Técnico-
econômico 

Extensão da linha de 
transmissão 

Técnico-
econômico Rotas de aves migratórias Biótico 

Interferência em 
infraestrutura existente 

Técnico-
econômico/Socio-

econômico 

Supressão de vegetação 
nativa Biótico 

Interferência em áreas 
urbanas e povoados 
rurais 

Socioeconômico Suscetibilidade à erosão Físico 

Interferência em 
atividades produtivas Socioeconômico Susceptibilidade a 

incêndios florestais 
Técnico-

econômico 

Interferência em corpos 
d’água Biótico/Físico 

Terras indígenas, 
quilombolas e 
comunidades tradicionais 

Socioeconômico 

Interferência em projetos 
de assentamentos 
rurais 

Socioeconômico 
Total de propriedades 
rurais e benfeitorias 
interceptadas 

Socioeconômico 

Interferência na 
paisagem cênica 

Socioeconômico/ 
Físico 

Unidades de Conservação 
e zonas de amortecimento Biótico 

Inutilização de áreas por 
critérios de segurança 
operacional da LT 

Socioeconômico Uso e ocupação do solo Socioeconômico 
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Tabela 2. Relação de temas e componentes ambientais dos critérios utilizados na 
formulação e comparação de alternativas locacionais para o traçado das 21 linhas de 
transmissão analisadas nesse estudo (continuação) 

Tema/objetivo técnico 
e socioambiental 

Componente 
técnico e 

socioambiental 
Tema/objetivo técnico e 

socioambiental 
Componente 

técnico e 
socioambiental 

Número de municípios 
afetados Socioeconômico Viabilidade técnica e 

econômica 
Técnico-

econômico 

Paralelismo e integração 
com infraestruturas 
lineares existentes 

Técnico-
econômico/Socio-

econômico 

Zonas cársticas e 
patrimônio espeleológico Biótico/Físico 

Patrimônio histórico e 
cultural Socioeconômico Zonas de desertificação Biótico/Físico 

Patrimônio arqueológico 
e paleontológico Socioeconômico - - 

 
Nos 21 estudos ambientais analisados verificou-se uma maior clareza na listagem e 
descrição dos critérios utilizados na comparação de alternativas locacionais em 
detrimento da formulação, tendo em vista que em todos os casos os critérios de 
comparação estavam bem evidenciados, enquanto que apenas 38,1% dos projetos 
apresentaram os critérios de formulação de forma objetiva.  Em média, foram utilizados 
quase cinco vezes mais critérios para a comparação de alternativas de traçado (-̅ = 
16,7; /" = 6,4; 4 ≤ - ≤ 32) do que para a formulação (-̅ = 3,5; /" = 4,9; 0 ≤ - ≤ 14), o que 
pode ser explicado pelo fato de que as alternativas são geralmente formuladas a partir 
do aprimoramento da proposta inicial d=elaborada no planejamento setorial da EPE. 
A Figura 2 abaixo demonstra que há indícios de uma evolução temporal na quantidade 
de critérios utilizados na comparação de alternativas locacionais, embora o mesmo 
padrão não tenha sido observado no tocante aos critérios de formulação. No entanto, 
essa hipótese deve ser melhor avaliada a partir de uma amostra mais representativa de 
estudos ambientais. 
Verificou-se uma predominância no componente socioeconômico dentre os critérios 
utilizados nos EIAs tanto para a formulação quanto de comparação de alternativas 
locacionais (respectivamente, 34,4% e 33,2%), seguido pelo componente biótico (16,7% 
e 18,9%, respectivamente) (Figura 3). Entretanto, os critérios técnicos e econômicos 
também adquiriram peso relevante: 23,5% dos critérios identificados estão total ou 
parcialmente relacionados a esse componente. 
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Figura 2. Evolução temporal no número de critérios na formulação e comparação de alternativas 
locacionais para o traçado de linhas de transmissão licenciadas pelo Ibama entre 2008 e 2019. 

 
 
Figura 3. Distribuição dos critérios utilizados na formulação e comparação de 
alternativas locacionais para o traçado de linhas de transmissão dentre os 8 
componentes socioambientais e técnico-econômicos, considerando uma amostra de 21 
projetos licenciados pelo Ibama entre 2008 e 2019. 
 

 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados alcançados no universo de estudos de impacto ambientais avaliados no 
presente trabalho, evidenciaram tendências acerca do estado da arte de critérios 
utilizados na AIA de projetos de transmissão de energia no Brasil. 
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Em geral, o traçado de linhas de transmissão é construído a partir do corredor 
estabelecido no relatório R3 de planejamento setorial elaborado pela EPE e as 
alternativas apresentadas nos EIAs, representam versões aprimoradas deste. 
Algumas questões de relevo foram apontadas no presente trabalho e suscitam estudos 
e pesquisas mais amplas, de forma a responder questionamentos adicionais como: i) 
qual seria a relação dos critérios utilizados na formulação e comparação de alternativas 
locacionais de LTs com o seu custo de implantação e operação? ii) Qual o nível de 
sobreposição entre os critérios, como subsídio à tomada de decisão locacional? e ainda, 
considerando a legislação ambiental atual, iii) quais critérios estão ancorados por 
normas legais e quais demandariam, ou não, uma previsão legal para a sua inclusão na 
AIA de linhas de transmissão do país? 
Por fim destaca-se a necessidade de melhor aprofundamento sobre a etapa de 
formulação de alternativas locacionais, em virtude do menor número de critérios 
observados no estudo. 
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RESUMO 

 
A Determinação da Significância dos Impactos Ambientais é apontada como questão 
central dos processos de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), pois assegura o foco 
no essencial durante as múltiplas etapas de AIA, determinando, a cada momento, o que 
realmente importa e exige aprofundamento e atenção por parte dos estudos. Sendo 
assim, entende-se que ela deve se fazer presente em todas as etapas da AIA, desde a 
Triagem até a etapa de Acompanhamento dos Impactos, garantindo que o processo não 
deixe de considerar nenhum impacto significativo e, por outro lado, não se perca em 
impactos insignificantes, o que proporciona maior êxito na aplicação do instrumento. 
Entretanto, embora haja relativo consenso na literatura a respeito do papel central 
ocupado pela Determinação da Significância dos Impactos, os estudos ainda apontam 
que há uma distância considerável entre o que se apregoa na literatura e o que tem sido 
observado na prática.  A partir disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
estado da prática da Determinação da Significância dos Impactos Ambientais na etapa 
específica do processo de AIA de elaboração dos estudos ambientais, tendo como 
objetivos específicos compreender como está sendo realizado o julgamento da 
significância dos impactos ambientais nos estudos e sistematizar suas divergências e 
convergências com o conjunto de boas práticas internacionais. Para isso, foram 
aleatoriamente coletados e analisados 35 Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) dos 
estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e de âmbito Federal, 
contemplando diferentes tipologias de projetos, sendo posteriormente submetidos a 
uma análise de conteúdo e sistematização de padrões encontrados. A partir da 
categorização realizada, foi possível observar que há considerável diversidade na forma 
como é tratada a questão da significância dos impactos no conteúdo dos EIAs, sendo, 
porém, comum haver falhas conceituais importantes, não tendo sido encontrado 
nenhum estudo alinhado com o apregoado pela literatura entre os casos estudados, 
sendo descritas categorias em que: i - o termo significância acaba por não assumir o 
caráter central que deveria ter para a AIA; ii – tenta-se estabelecer uma combinação de 
atributos dos impactos para determinar a significância, ignorando aspectos contextuais; 
iii – apresenta uma determinação de significância sem oferecer qualquer tipo de 
explicação para os resultados; e iv – não aborda o termo. Todos os estudos analisados 
foram enquadrados em pelo menos uma dessas categorias, demonstrando a distância 
entre o que apregoa a literatura e as normas internacionalmente e o que se tem 
praticado nos EIAs brasileiros analisados. Apesar disso, a análise sugere que o 
julgamento da importância dos impactos pode estar presente por meio de outros termos 
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ou por julgamentos implícitos, o que poderá ser explorado em novos estudos sobre o 
tema. 
PALAVRAS-CHAVE: Determinação de Significância, Avaliação de Impacto Ambiental, 
Estudo de Impacto Ambiental 
 

 
ABSTRACT 

 
The Determination of the Significance of Environmental Impacts is pointed out as a 
central issue in Environmental Impact Assessment (EIA) processes, because it ensures 
the focus on the essential during the multiple stages of EIA, determining, at each 
moment, what really matters and requires in-depth studies and attention. Thus, it is 
understood that it must be present in all stages of the EIA, from Screening to the 
Monitoring of Impacts stage, ensuring that the process does not fail to consider any 
significant impact and, on the other hand, does not get lost in insignificant impacts, which 
provides greater success in applying the instrument. However, although there is relative 
consensus in the literature about the central role occupied by the Determination of 
Significance of Impacts, studies still pointing out that there is a considerable gap between 
what is preached in the literature and what has been observed in practice.  Based on 
this, the present work aimed to evaluate the state of the practice of Determining the 
Significance of Environmental Impacts in the specific stage of the EIA process of 
preparing environmental studies, with the specific objectives of understanding how the 
judgment of the significance of environmental impacts is being made in the studies and 
systematize their divergences and convergences with the set of international best 
practices. For this, 35 Brazilian Environmental Impact Statements (EISs) from the states 
of São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina and of the Federal sphere were 
randomly collected and analyzed, contemplating different types of projects, and then 
submitted to a content analysis and systematization of patterns found. From the 
categorization performed, it was possible to observe that there is considerable diversity 
in the way the issue of significance of impacts is addressed in the content of EISs, being, 
however, common to have major conceptual flaws, not having been found any study 
aligned with the proclaimed by literature among the cases studied, being described 
categories in which:  i - the term significance ends up not assuming the central character 
it should have for EIA; ii - an attempt is made to establish a combination of attributes of 
the impacts to determine significance, ignoring contextual aspects; iii - a determination 
of significance is presented without offering any kind of explanation for the results; and 
iv - the term is not addressed at all. All the studies analyzed was categorized in at least 
one of these categories, demonstrating the distance between what the literature and the 
international standards preach and what has been practiced in the Brazilian EIAs 
analyzed. Nevertheless, the analysis suggests that the judgment of the importance of 
impacts may be present through other terms or by implicit judgments, which can be 
explored in new studies on the subject. 
KEYWORDS: Determination of Significance, Environmental Impact Assessment, 
Environmental Impact Statement 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um Instrumento de Política Ambiental 
altamente difundido mundialmente (MAREDDY, 2017), tendo papel destacado na 
análise da viabilidade ambiental de projetos e na inserção da variável ambiental para a 
tomada de decisão em programas, planos e políticas (GLASSON; THERIVEL; 
CHADWICK, 2013; MALVESTIO; FISCHER; MONTAÑO, 2018). 
A Determinação da Significância dos Impactos Ambientais é apontada como questão 
central para a tomada de decisão nos processos de Avaliação de Impacto Ambiental 
(CANTER; CANTY, 1993; LAWRENCE, 2007a; EHRLICH; ROSS, 2015; FONSECA; DE 
BRITO; GIBSON, 2020), sendo essa determinação responsável por assegurar o foco no 
essencial durante as múltiplas etapas de AIA, delimitando a cada momento do processo 
o que realmente importa e exige aprofundamento (LAWRENCE, 2007a).  
Entende-se, portanto, que a determinação da significância está presente em todas as 
etapas da AIA, desde a Triagem até a etapa de Acompanhamento dos Impactos 
(CANTER; CANTY, 1993), funcionando como um espectro que orienta a percepção dos 
tomadores de decisão a respeito da importância dos impactos potenciais associados ao 
processo (EHRLICH; ROSS, 2015), garantindo que não se deixe de considerar impactos 
significativos e que não se perca em insignificantes (LAWRENCE, 2007b).  
Para garantir que seu papel seja cumprido, é fundamental uma correta definição da 
Significância dos Impactos, sendo essa tarefa complexa, pois é preciso ir além da 
denotação do termo (LAWRENCE, 2007a). A Significância dos Impactos deve ser 
entendida como a composição entre dois fatores: a Caracterização do Impacto (sua 
magnitude) e a Importância do Impacto (valor associado, dependente do contexto) 
(JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016), portanto sendo a Determinação da 
Significância dos Impactos dependente do contexto de ocorrência. 
Visando oferecer subsídios para aperfeiçoar a prática da AIA, a Associação 
Internacional de Avaliação de Impacto (IAIA), publicou os “Princípios das Boas Práticas 
em Avaliação de Impacto Ambiental” (SENÉCAL et al., 1999). 
Dentre os princípios de boas práticas em AIA apregoados pela IAIA está contemplada 
a Determinação da Significância dos Impactos, tendo para os autores o papel de 
determinar a importância e a aceitabilidade dos impactos, sobretudo dos residuais, que 
não podem ser mitigados (SENÉCAL et al., 1999).  
Nesse mesmo diapasão, Lawrence (2007b) sugere que a própria Determinação da 
Significância de Impactos possui boas práticas, destacando, entre outras questões que 
é fundamental que o processo seja focado, tenha descrição clara e explícita, possua 
embasamento técnico e científico, seja lógico e fundamentado em seus argumentos, 
integre conhecimentos, seja efetivamente um subsídio para a tomada de decisões, seja 
democrático e participativo, e que leve em consideração os elementos contextuais. 
Entretanto, embora haja relativo consenso na literatura a respeito do papel central 
ocupado pela Determinação da Significância dos Impactos e apontamentos de boas 
práticas para a sua execução, os estudos ainda relatam desafios para que sua aplicação 
prática ocorra de forma a garantir todo seu potencial de colaboração no processo de 
AIA (FONSECA; DE BRITO; GIBSON, 2020; JHA-THAKUR; FISCHER, 2016). 
Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o estado da prática da 
Determinação da Significância dos Impactos Ambientais na etapa específica do 
processo de AIA de elaboração dos estudos ambientais, tendo como objetivos 
específicos compreender como está sendo realizado o julgamento da significância dos 
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impactos ambientais nos estudos e sistematizar suas divergências e convergências com 
o conjunto de boas práticas internacionais. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Visando atender aos objetivos elencados para o trabalho, foram aleatoriamente 
coletados 35 Estudos de Impactos Ambientais (EIAs) apresentados aos órgãos 
ambientais dos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e de 
âmbito Federal entre os anos de 2016 e 2020, contemplando diferentes tipologias de 
projetos, sendo todos obtidos das páginas eletrônicas oficiais dos órgãos ambientais. 
Os estudos coletados foram submetidos a uma análise de conteúdo contemplando as 
etapas de pré-análise, exploração do material e de interpretação dos resultados 
(BARDIN, 2010), sendo todos os EIAs enquadrados nas categorias da Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Síntese da Análise de Conteúdo com as categorias para enquadrar os EIAs 
(continua) 

Categorias de 
enquadramento 

Elementos de boas práticas 
associados 

Critérios para o enquadramento 

i - o termo significância acaba 
por não assumir o caráter 
central que deveria ter para a 
AIA 

A Determinação da Significância é 
central para o processo de AIA, 
devendo gerar subsídios para a 
tomada de decisões em suas 
múltiplas etapas, mostrando quais 
impactos devem ser alvo de maior 
preocupação por parte dos 
avaliadores e quais não (CANTER; 
CANTY, 1993; EHRLICH; ROSS, 
2015; LAWRENCE, 2007a). 

- O EIA identifica a existência de 
impactos significativos, porém lida 
com eles de forma protocolar, não 
oferecendo papel destacado na 
continuidade do estudo. 
- O EIA julga a significância como 
mais um atributo do impacto, sem 
qualquer relação com os demais 
atributos nem com o contexto. 

ii - tenta-se estabelecer uma 
combinação de atributos dos 
impactos para determinar a 
significância, ignorando 
aspectos contextuais 

A Determinação da Significância é 
dependente do contexto de 
ocorrência dos impactos e a sua 
determinação não pode se basear 
em padronizações que ignorem o 
contexto ou tratem a significância 
como uma consequência de 
múltiplos fatores que prescinda de 
um julgamento por parte dos 
avaliadores (FONSECA; DE 
BRITO; GIBSON, 2020; JONES; 
MORRISON-SAUNDERS, 2016; 
LAWRENCE, 2007b). 

- O EIA apresenta a avaliação dos 
impactos baseado em método que 
classifica os atributos dos 
impactos, resultando da 
Caracterização do Impacto, porém 
não avalia a Importância do 
Impacto, deixando de fora o 
componente contextual da 
Determinação da Significância. 
- A Significância é determinada por 
meio de uma conta matemática, 
retirando do avaliador a 
possibilidade da incorporação do 
contexto. 

Iii - apresenta uma 
determinação de 
significância sem oferecer 
qualquer tipo de explicação 
para os resultados 

A Determinação da Significância 
deve ser feita de forma 
transparente, explicitando de 
forma clara os fundamentos e 
critérios adotados no julgamento 
da importância de cada impacto 
(LAWRENCE, 2007b; WOOD, 
2008). 

- Os resultados da Determinação 
da Significância são expostos de 
forma sumária, sem qualquer 
fundamentação. 
- O EIA apresenta uma escala de 
significância, sem explicar critérios 
e consequências de cada nível de 
significância que o impacto 
poderia assumir. 
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Tabela 1 - Síntese da Análise de Conteúdo com as categorias para enquadrar os EIAs 
(continuação) 
Categorias de 
enquadramento 

Elementos de boas 
práticas associados 

Critérios para o 
enquadramento 

iv – não aborda o termo A Determinação da 
Significância deve estar 
presente em todas as 
etapas do processo de AIA, 
sendo responsável por 
garantir o enfoque do 
procesos no que é essencial 
(CANTER; CANTY, 1993; 
WOOD, 2008). 

- O EIA não faz qualquer 
menção ao termo 
Significância ou Importância 
de Impacto. 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os 35 estudos coletados contemplaram empreendimentos de Aeródromo, Aterro 
Sanitário, Centro Logístico, Complexo de geração eólica, Indústria Química, Linha de 
transmissão, Mineração, Parcelamento de solo, Pequena Central Hidrelétrica, Rodovia 
e Termelétrica, constituindo uma vasta gama de tipologias de empreendimentos, que se 
apresentam na resolução CONAMA 237/97 como potenciais causadoras de significativa 
degradação do meio e, consequentemente potencialmente detentoras de potenciais 
Impactos Significativos (CONAMA, 1997). 
Entretanto, todos os estudos analisados foram enquadrados em pelo menos uma das 
categorias elencadas na Tabela , sendo que a maioria foi enquadrada em mais de uma 
categoria, tendo sua distribuição final descrita pelo  
Gráfico 1: 
 
Gráfico 1 - Enquadramento dos EIAs por categoria 

 
 
Destacam-se nos resultados que apesar da literatura oferecer à Determinação da 
Significância dos Impactos papel central para o processo de AIA e da resolução 
CONAMA 237/97 explicitamente falar em significativa degradação 6 estudos dos 35 
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analisados não citam o termo, corroborando a gravidade dos problemas encontrados na 
qualidade dos estudos de impacto ambiental relatados pela literatura (CANELAS et al., 
2005).  
Além disso, 24 dos 35 EIAs utilizaram métodos de padronização que acabam por tentar 
padronizar a determinação da significância, deixando de considerar elementos 
contextuais (JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016) e, por vezes, eximindo o 
avaliador de um julgamento consciente da significância dos impactos (LAWRENCE, 
2007b), sendo esse um problema que corrobora os desafios descrito por Fonseca, de 
Brito e Gibson (2020) ao relatarem as dificuldades do uso de padronizações em AIA. 
Chamou atenção ainda que 4 desses estudos não trazem o termo significância, porém 
fazem a Determinação da Significância utilizando outros termos como Relevância dos 
Impactos, tendo sido esse fato percebido, pois se aplicou a outro termo o papel que 
deveria ser da significância. 
De modo complementar, 20 EIAs determinam a significância dos impactos, porém, não 
oferecem qualquer justificativa para os resultados a que chegaram, deixando assim de 
contemplar a transparência e a fundamentação, elementos de boas práticas para a 
Determinação da Significância (LAWRENCE, 2007b; WOOD, 2008). 
Por fim, 19 EIAs não dão centralidade para a Significância dos Impactos (CANTER; 
CANTY, 1993), sendo que os impactos classificados como significativos não contam 
com desdobramento no EIA com o nível atenção preconizado pela literatura quando se 
encontram impactos tidos como significativos (EHRLICH; ROSS, 2015). 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Nenhum EIA analisado estava em acordo com o conjunto inicial de boas práticas 
elencadas pela literatura para subsidiar o comparativo entre o que é apregoado pela 
literatura e realizado pela prática de AIA. 
A maioria dos estudos analisados se utiliza de métodos padronizados para a 
determinação da significância, deixando de considerar elementos contextuais, que são 
descritos como chave na literatura para a correta Determinação da 
Significância(JONES; MORRISON-SAUNDERS, 2016).  
Os EIAs analisados se encontram em sua maioria em desacordo com o apregoado pelas 
boas práticas encontradas internacionalmente na literatura, gerando uma hipótese de 
que a prática da Determinação da Significância se encontra defasada no processo de 
AIA no contexto brasileiro. 
Chamou atenção que 4 estudos realizaram a Determinação da Significância utilizando 
outros termos para designar essa prática, sendo possível que a significância possa estar 
sendo julgada por meio de outros termos, ou até mesmo implicitamente no processo de 
AIA como um todo, sendo recomendadas maiores investigações sobre essa hipótese. 
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RESUMO 

 
A demanda por recursos naturais causa problemas para todo o ecossistema, além de 
afetar diretamente o meio antrópico. O presente estudo tem por objetivo analisar a 
efetividade processual do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com fins à implantação 
da UTE Nossa Senhora de Fátima, no Município de Macaé no Estado do Rio de Janeiro. 
Para a verificação do atendimento dos critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA 
nº 01/1986, utilizou-se a metodologia proposta por Sadler (1996) e Prado (2017) para 
avaliar se os critérios foram devidamente atendidos. Através da análise do EIA, 
constatou-se que o mesmo apresentou 11 critérios satisfatoriamente atendidos (73%), 
2 critérios atendidos parcialmente (14%) e 2 critérios considerados não satisfatórios 
(13%) dos 15 critérios propostos. Nessa conjuntura, concluiu-se que o EIA do 
empreendimento em questão, não realizou o cumprimento de todos os critérios e 
diretrizes estabelecidas pelo CONAMA nº 01/1986, fragilizando o estudo, uma vez que 
atender todos os critérios e diretrizes da legislação é necessário para evitar conflitos e 
proceder com efetividade nas licenças para implantação e operação do projeto. 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Impactos; Política Ambiental; Usina Termelétrica. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
Demand for natural resources causes problems for the entire ecosystem and directly 
affects the anthropogenic environment. This study aims to analyze the procedural 
effectiveness of the Environmental Impact Study (EIA), with a view to the implementation 
of the Nossa Senhora de Fátima TPP, in the city of Macaé in the state of Rio de Janeiro. 
To verify compliance with the criteria established by CONAMA Resolution No. 01/1986, 
the methodology proposed by Sadler (1996) and Prado (2017) was used to assess 
whether the criteria were properly met. Through the analysis of the EIA, it was found that 
it presented 11 satisfactorily met criteria (73%), 2 partially met criteria (14%) and 2 criteria 
considered unsatisfactory (13%) of the 15 proposed criteria. At this juncture, it was 
concluded that the EIA of the project in question did not fulfill all the criteria and guidelines 
established by CONAMA No. 01/1986, weakening the study, since meeting all the criteria 
and guidelines of the legislation is necessary to avoid conflicts and proceed effectively 
with licenses for project implementation and operation. 
KEYWORDS: Impact Assessment; Environmental Policy; Thermoelectric Plant 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A demanda por recursos naturais causa problemas para todo o ecossistema, além de 
afetar diretamente o meio antrópico. Nessa conjuntura, infere-se que a industrialização 
e seus processos produtivos através da utilização incorreta dos recursos naturais, são 
fatores preponderantes para a modificação do meio ambiente (BORGES; REZENDE; 
PEREIRA, 2009).  
A Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano em Estocolmo, foi 
considerada um marco histórico, afinal discutia-se questões ambientais atreladas aos 
fatores políticos, sociais e econômicos. Conseguinte à isso, inúmeras leis, decretos, 
regulamentações, dentre outros instrumentos de normatização foram aprovados, com o 
intuito de minimizar os impactos causados pela ação humana sobre o meio ambiente, 
examinando melhores direções para uma política ambiental ideal e respectivamente o 
desenvolvimento sustentável (OLIVEIRA, 2008).  
De acordo com SÁNCHEZ (2013), a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um 
instrumento de política ambiental formado por um conjunto de procedimentos que tem 
por objetivo identificar, prever, interpretar e comunicar as informações referente às 
consequências de uma ação sobre a saúde e o bem-estar da humanidade, ou seja, é o 
processo de identificar as consequências futuras de uma ação presente ou proposta. 
Na busca incessante por melhores condições de vida, a sociedade evolui 
constantemente, o que ocasiona no aumento da demanda de energia elétrica em todo 
o mundo. Nessa perspectiva, impactos negativos contrapõe à preservação dos recursos 
naturais. A necessidade dessa melhoria, principalmente em países em 
desenvolvimento, como o Brasil, está atrelada ao aumento do consumo de energia 
elétrica, especialmente às fontes não renováveis, como é o caso dos combustíveis 
fósseis, que são responsáveis pela emissão de poluentes indesejáveis para o meio 
ambiente (STAMM, 2003). 
As usinas termelétricas (UTE) geram energia através da queima de um combustível. 
Além do combustível principal, no processo de geração participam combustíveis 
auxiliares com ar, água e alguns produtos químicos que, através da sua interação, 
produzem efluentes causadores de impactos ao meio ambiente (CASTRO; ALMEIDA; 
RODRIGUES, 2012) 
Conforme a Resolução CONAMA 01/1986, atividades modificadoras do meio ambiente, 
bem como, usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte primária, acima 
de 10 MW, devem ser submetidas à aprovação do órgão estadual competente, e do 
IBAMA, dependendo assim, da elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para dar continuidade às fases de 
implantação e operação do projeto. 
Este trabalho tem por objetivo analisar a efetividade técnica e processual do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA), com fins à implantação de Usina Termelétrica (UTE), no 
Município de Macaé no Estado do Rio de Janeiro, procedeu-se a análise comparativa 
do EIA com a Resolução CONAMA 01/1986, submetido a obtenção da licença prévia, 
considerando as responsabilidades, critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e 
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. 
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METODOLOGIA 
 
O presente estudo buscou analisar o EIA de uma usina termelétrica projetada para uma 
parcela de solo no município de Macaé, na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, 
com o intuito de verificar se os critérios estabelecidos por Sadler (1996) e Prado (2017) 
foram devidamente atendidos. Os critérios verificados são com base nos artigos 5°, 6° 
e 9° da Resolução CONAMA n° 01/1986. 
 
Quadro 1 – Conjunto de critérios para análise de efetividade processual do EIA. 

Critérios Descrição Embasamento 
CONAMA 01/86 

C1 EIA Alternativas tecnológicas Art. 5º, inc. I 

C2 EIA Alternativas locacionais Art. 5º, inc. I 

C3 EIA Hipótese de não implantação do empreendimento Art. 5º, inc. I 

C4 EIA Avalição dos impactos nas fases de implantação e operação Art.5º, inc. II 
 

C5 EIA Área de influência direta Art.5º, inc. III 

C6 EIA Área de influência indireta Art.5º, inc. III 

C7 EIA Planos e programas governamentais e compatibilidade Art.5º, inc. IV 

C8 EIA Diagnóstico ambiental do meio físico Art.6º, inc. I 

C9 EIA Diagnóstico ambiental do meio biológico Art.6º, inc. I 

C10 EIA Diagnóstico ambiental do meio antrópico Art.6º, inc. I 

C11 EIA Identificação dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas Art.6º, inc. II 

C12 EIA Previsão de magnitude dos impactos ambientais de projeto e de suas 
alternativas Art.6º, inc. II 

C13 EIA Interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes Art.6º, inc. II 

C14 EIA Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos Art.6º, inc. III 

C15 EIA Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos Art.6º, inc. IV 
Fonte: Adaptado de Sadler (1996) e Prado (2017). 
 
Com o intuito de expor os resultados da análise realizada, utilizou-se uma escala 
quantitativa como proposto por Oliveira e Cabral (2018), em que a cor verde indica os 
critérios satisfatórios atendidos com base a Resolução CONAMA nº 01/1986, a cor 
amarela designa os critérios parcialmente atendidos e a cor vermelha representa os 
critérios em não conformidade com os critérios básicos e diretrizes gerais para a 
elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental - EIA. Nessa perspectiva, elaborou-se 
um gráfico a fim de demonstrar percentualmente os critérios em conformidade ou não 
de um EIA de uma Usina Termelétrica, no Município de Macaé no Estado do Rio de 
Janeiro, de acordo os critérios da Resolução CONAMA nº 01/1986. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Em relação à apresentação geral do conteúdo, contemplam completamente: 
alternativas tecnológicas (C1), alternativas locacionais (C2), avaliação dos impactos nas 
fases de implantação do empreendimento e operação (C4), área de influência direta e 
indireta (C5 e C6 respectivamente), diagnóstico ambiental do meio físico, biológico e 
antrópico (C8, C9 e C10 respectivamente), identificação dos impactos ambientais do 
projeto e suas alternativas locacionais (C11), previsão de magnitude dos impactos 
ambientais e suas alternativas (C12), definição de medidas mitigadoras dos impactos 
negativos (C14). No entanto, a hipótese de não implantação do empreendimento (C3) 
bem como os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos (C15) 
foram apresentados de forma parcialmente satisfatória, uma vez que não foram 
evidenciados de maneira clara e concisa. Já o critério (C7) que determina os planos e 
programas governamentais e compatibilidade, assim como a interpretação da 
importância dos prováveis impactos relevantes (C13) foi considerado insatisfatório. 
Através da Análise do EIA, constatou-se que o mesmo apresentou 11 critérios 
satisfatoriamente atendidos (73%), 2 critérios atendidos parcialmente (14%) e 2 critérios 
considerados não satisfatórios (13%) (Figura 01). 

Figura 01 – Percentual de critérios em conformidade ou não no EIA de uma UTE 

 
Fonte: Autores, 2020. 

 
Critérios satisfatórios atendidos 
 
Nessa conjuntura, (C1) que diz respeito às alternativas tecnológicas, demonstrou estar 
em concordância com a Resolução CONAMA nº 01/1986. A análise do Estudo de 
Impacto Ambiental da termelétrica disponibiliza alternativas tecnológicas para com o 
projeto em que prevê a utilização de três (03) módulos de geração completamente 
independentes, em que cada um é constituído por uma turbina a gás com chaminé de 
bypass, uma caldeira de recuperação e uma turbina a vapor, permitindo tanto a 
operação em ciclo aberto ou em ciclo combinado para melhor eficiência e baixos níveis 
de emissões atmosféricas no meio ambiente.  
Outro critério em conformidade com a legislação foi (C2) que aborda a apresentação de 
alternativas locacionais para com a implantação do empreendimento. Este critério foi 
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atendido, pois o estudo exibe duas alternativas locais e regionais para com a 
implantação do empreendimento, bem como descarta duas regiões de baixa 
inviabilidade.  
O critério 4 foi devidamente atendido, pois o estudo avaliou os impactos nas fases de 
implantação e operação do projeto, especificando cada impacto ocasionado em cada 
componente físico, biótico e socioeconômico do meio ambiente ao longo das fases. 
Nesse sentido, verificou-se que os autores identificaram e selecionaram os impactos, 
descrevem os efeitos dos meios físico, biótico e antrópicos nas etapas, aplicam métodos 
apropriados e tratam também a frequência, durabilidade e probabilidade de ocorrência 
de cada impacto. 
Nessa análise, destacam-se os critérios (C5) e (C6) do EIA que foram considerados 
como satisfatórios, visto que retrata a descrição contundente da área de influência direta 
e indireta, respectivamente. Observou-se que o estudo, definiu adequadamente os 
limites da área diretamente afetada considerando a bacia hidrográfica na qual a área de 
implantação do empreendimento está localizada como é estabelecido pela Resolução 
CONAMA em seu artigo 5º, inciso III. 
Os critérios (C8, C9 e C10) foram atendidos adequadamente, posto que o estudo de 
forma objetiva e clara apresenta detalhadamente o diagnóstico nos meios físicos, 
bióticos e antrópicos, respectivamente. Durante o diagnóstico é possível perceber que 
o estudo faz todo o levantamento de dados com relação às áreas de influência direta e 
indireta, bem como realizou estudos de disponibilidade hídrica, pesquisas de águas 
subterrâneas na bacia, analisou a questão do assoreamento de cursos d’água, faz 
análises de qualidade da água e ar, dentre outros diversos estudos do meio físico. 
Quando ao meio biótico o estudo faz levantamento da fauna e peixes da bacia, faz 
análise da vida reprodutiva destes, estuda a biologia trófica, realizou o levantamento da 
ictiofauna de sistemas alagadiços e de drenagem artificial nas proximidades da bacia, 
dentre outros estudos relevantes, o que torna o estudo rico com relação a esse tipo de 
informações. 
Com relação ao meio antrópico os autores fazem a caracterização da área de estudo 
quanto aos aspectos de dinâmica da população, fatores culturais, dados sociais e 
econômicos, além disso, é possível perceber que o estudo descreve toda a população 
que vai ser beneficiada com o projeto e que podem ser impactadas negativamente com 
a implantação deste. 
A partir da análise do critério (C14), constatou-se que o estudo atendeu 
satisfatoriamente o item requerido pela legislação, que contempla a definição das 
medidas mitigadoras dos impactos negativos, tanto na fase de implantação quanto na 
fase de operação do empreendimento. Este critério foi atendido para todos os 
componentes dos meios físico, biótico e antrópico, evidenciando principalmente 
medidas com relação à fauna, flora, solo, recurso hídrico e população direta e 
indiretamente afetada com a execução do projeto. As medidas mitigadoras propostas 
pelos autores visam evitar, minimizar, compensar e recuperar, além de propor medidas 
a fim de valorizar os impactos positivos com a implantação do empreendimento. 
 
Critérios parcialmente atendidos 
 
O critério (C3) foi atendido parcialmente, pois este se refere à consideração da hipótese 
de não implantação do empreendimento, confrontando-a com as alternativas 
tecnológicas e locacionais. O estudo não atende adequadamente a esse critério, pois 
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este apresenta a hipótese de não execução do projeto, evidenciando os pontos 
negativos e positivos de não implantação do empreendimento, porém, não é 
confrontado com as alternativas tecnológicas e locacionais do projeto, como estabelece 
a Resolução CONAMA nº 01/1986. Nesse sentido seria importante que os autores 
descrevessem mais as várias alternativas em relação aos processos tecnológicos 
disponíveis e fizesse a comparação das alternativas, além de comparar com as 
prováveis condições ambientais futuras sem o projeto, explicar as razões pelas quais 
algumas alternativas foram descartadas, bem como os critérios utilizados para a 
escolha, levando em consideração as principais vantagens e desvantagens. 
O critério (C15) está associado aos programas de acompanhamento e monitoramento 
dos impactos que foi parcialmente atendido pelo projeto com base na Resolução 
CONAMA nº 01/1986, uma vez que os planos e programas descritos no estudo 
apresentam pouca eficiência para acompanhar e monitorar todos os impactos causados 
pelo empreendimento. O estudo não foi aprofundado nesse tópico, dado que somente 
cita as medidas de acompanhamento e programas e não abordam a magnitude e 
significância do impacto. 
 
Critérios não atendidos 
 
O critério (C7) foi considerado como insatisfatório ou critério não atendido, uma vez que 
o estudo não faz a correlação dos programas governamentais que tem ligação direta 
com a proposta do empreendimento.  
Com relação à (C13), pôde-se constatar que o estudo não atendeu devidamente a esse 
critério, pois o projeto não contempla a interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes do EIA, uma vez que ele cita os impactos em vários momentos do 
estudo, exibe propostas para mitigação dos impactos gerados na fase de implantação 
e operação do empreendimento, mas não menciona a importância dos impactos 
considerados pelos autores mais relevantes. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O EIA do empreendimento em questão não realizou o cumprimento de todos os critérios 
e diretrizes estabelecidas pelo CONAMA nº 01/1986, uma vez que esses critérios 
considerados insatisfatórios fragiliza o estudo, pois é necessário que o estudo esteja em 
concordância com a resolução e aos critérios presentes nela. Após a pesquisa, 
observou-se que 73% dos critérios foram atendidos de maneira satisfatória, o que 
mostra que o estudo realizado para a UTE foi considerado um bom percentualmente, 
no entanto, observaram-se algumas falhas e ausência de alguns critérios como o (C7 e 
C13), além de outros critérios como (C3 e C15) que foram atendidos de forma parcial, 
visto que estes citam os critérios ao longo do EIA, mas não especificam de forma clara 
e consistente. 
Nessa perspectiva, a ferramenta de efetividade processual realizada nesse estudo é de 
extrema importância para verificar a qualidade da avaliação dos impactos ambientais, 
principalmente em atividades modificadoras do meio ambiente e com alto grau de 
significância como a da UTE Nossa Senhora de Fátima. Sendo assim, esse instrumento 
da política de gestão ambiental visa o desenvolvimento sustentável e não o impasse no 
progresso dos projetos de engenharia, para que os danos causados no meio ambiente 
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sejam os mínimos possíveis, não afetando direta ou indiretamente os recursos naturais, 
a fauna e a saúde da população ao entorno. 
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São Paulo), Marcelo Montaño (Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade 

de São Paulo) 
 

RESUMO 
 

A avaliação de impacto ambiental (AIA) é um instrumento de política ambiental aplicado 
de modo sistemático que visa informar o processo decisório sobre os possíveis impactos 
ambientais de um projeto de forma prévia à sua implantação. Para que seja efetiva, a 
AIA deve levar em conta as melhores alternativas tecnológicas e locacionais e apontar 
para a melhor configuração para o projeto, assegurando um nível adequado de proteção 
ao ambiente. A avaliação de alternativas constitui uma das etapas da AIA com 
reconhecida importância e tem sido objeto de intenso debate ao longo dos anos, o que 
denota a existência de um arcabouço conceitual e um conhecimento de base empírica 
consolidados sob a forma de princípios internacionais de efetividade, havendo ainda a 
necessidade de compreender as especificidades nos diferentes contextos de utilização 
da AIA. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo identificar as lacunas 
existentes entre a teoria e a prática na elaboração de estudos de alternativas no 
contexto brasileiro, a partir da avaliação da qualidade dos estudos de alternativas em 
30 estudos de impacto ambiental (EIA) encaminhados ao processo de AIA no Brasil (nos 
diferentes níveis, federal e estaduais). Para tanto, foram definidos critérios para 
avaliação do conteúdo dos EIA baseados em princípios internacionais de efetividade 
extraídos da literatura, adaptados ao contexto brasileiro e estruturados conforme a 
ferramenta para revisão da qualidade de estudos de impacto preconizada por Lee e 
Colley (1992), amplamente empregada no contexto global. Os resultados permitem 
identificar um distanciamento verificado na prática, em relação ao preconizado para 
estudos de alternativas, com 29 estudos de impacto apresentando desempenho 
insatisfatório. Dentre os pontos a serem destacados, encontram-se a ausência de 
definição da linha de base para a comparação das alternativas, e a falta de consideração 
de alternativas razoáveis. A partir dos resultados alcançados, foi possível identificar os 
aspectos a serem fortalecidos nos estudos de alternativas para que possam ser supridas 
as deficiências encontradas, o que pode ser útil para a definição de estratégias 
específicas voltadas para a efetividade da prática da AIA no país. 
PALAVRAS-CHAVE: estudos de alternativas; qualidade do estudo; efetividade da AIA. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The Environmental Impact Assessment (EIA) is a management tool used in 
environmental politics in a systematic manner that allows giving to the decision making 
process prior information about the potential environmental consequences of a project. 
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In order to be effective, the EIA should take into account the best locacional and 
technological alternatives and point out the project’s best conception, ensuring an 
adequate level of protection to the environment. Alternatives assessment constitutes one 
of the EIA most important phases which has been object of an intense debate over the 
years, which denotes the existence of a conceptual framework and empirically based 
knowledge consolidated in international effectiveness principles, still demanding 
understanding about the local specificities in the different contexts of its usage. Thus, 
the objective of the present article is to identify the gaps between theory and practice of 
alternatives assessment in brazilian context, from the assessment of quality in 30 
environmental impact statements (EIS) forwarded to the EIA process in Brazil (in the 
different levels, federal and state). Therefore, assessment criteria were developed to 
evaluate the EIS contents based on international effectiveness principles extracted from 
literature, adapted to the Brazilian context and structured according to the tool 
recommended by Lee and Colley (1992) to review the quality of EIS, widely employed in 
the global context. The results allow the identification of a distance verified in the practice 
of EIA regarding the recommendations for alternative studies, with 29 EIS showing 
unsatisfactory performance. Among the points to be highlighted is the lack of definition 
of the baseline conditions for comparing the alternatives, and the lack of consideration 
of the reasonable alternatives. From the results achieved, it was possible to identify the 
aspects to be strengthened in the alternative studies in order to supply the deficiencies 
found, which can be useful to the defining specific strategies directed to improving the 
practice effectiveness in EIA in this country. 
KEYWORDS: alternative studies; study quality; effectiveness of EIA. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A AIA é um instrumento da política ambiental definido também como ferramenta de 
planejamento e processo sistemático com o intuito de informar o processo decisório de 
forma prévia das possíveis consequências ambientais de um projeto. Assume de forma 
complementar o papel de comunicação entre os principais atores dentro do contexto 
específico de uma ação pretendida (CANTER, 1996; NOBLE, 2006; GLASSON; 
THERIVEL; CHADWICK, 2012; SÁNCHEZ, 2013). 
Segundo os autores, a AIA é um procedimento metodológico composto por atividades 
específicas organizadas de forma lógica e concatenada. A estrutura da AIA apresenta 
certa linearidade, porém é imprescindível o espaço para retroalimentação entre cada 
atividade específica. O resultado deste procedimento deve ser a melhor concepção 
possível para o projeto em estudo, conforme indicado pela Figura 1. 
Uma das tarefas obrigatórias no processo de AIA é o estudo de alternativas, na qual é 
aberto o espaço para que se atinja os objetivos definidos pela proposta de ação de 
desenvolvimento não apenas por uma única abordagem (STEINEMANN, 2001; NOBLE, 
2006; GLASSON, THERIVEL e CHADWICK, 2012). Caso contrário, seria resumida em 
avaliar se a única concepção definida é aceitável impossibilitando o cumprimento do 
principal objetivo do sistema de AIA. A literatura mostra consenso ao defender a 
inserção da criatividade nesta tarefa para que seja possível propor alternativas aos 
projetos executados de formas tradicionais com as mesmas soluções técnico-
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econômicas (CANTER, 1996; NOBLE, 2006; GLASSON; THERIVEL e CHADWICK, 
2012; SÁNCHEZ, 2013). 
No entanto, Steinemann (2001), Androulidakis e Karakrassis (2006), Pope et al. (2013) 
e Kamijo e Huang (2016), reportam que a prática do estudo de alternativas apresenta 
deficiências sistemáticas passíveis de serem identificadas em diferentes contextos de 
aplicação. Com este fato, constata-se a evidência de que na prática de AIA realiza-se o 
mínimo para que o empreendimento seja aprovado, o que, por sua vez, ratifica o 
desempenho no patamar mínimo. 
Com isso, o objetivo deste estudo é identificar as lacunas existentes entre a prática e a 
teoria aplicada aos estudos de alternativas no processo de AIA permitindo que seja 
proposta melhorias no sistema de AIA com vistas à promoção da efetividade sistêmica 
e, portanto, assegurar o patamar de qualidade ambiental desejado pela sociedade. 
 
Figura 5: O processo de AIA estabelecido pela NEPA. 

 
Fonte: Adaptado de JAIN et al. (2014) 
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METODOLOGIA 
 
O estudo foi dividido em quatro etapas metodológicas: definição dos critérios de boas 
práticas; adaptação da ferramenta apresentada por Lee e Colley (1992) e aplicação com 
cinco EIA; realização de workshop com especialistas para validar aplicação e 
capacidade de resposta da ferramenta adaptada e aplicação com o conjunto de 30 EIA. 
A Figura 2 indica a metodologia. 
A primeira etapa metodológica consistiu na síntese de 14 componentes das boas 
práticas, Tabela, para o estudo de alternativas a partir das literaturas internacional e 
nacional focadas na etapa de estudo de alternativas. Na segunda etapa metodológica, 
a ferramenta preconizada por Lee e Colley (1992) foi adaptada partindo dos critérios 
estabelecidos e aplicada em um conjunto inicial de cinco EIA, escolhidos de forma 
aleatória. Na terceira etapa, correções foram realizadas na ferramenta com as 
observações oriunda da aplicação inicial e usou-se a ferramenta para aplicação em um 
workshop organizado com 12 especialistas da área. Os resultados do workshop incluem 
a revisão da ferramenta e a construção de uma base de referências sobre o uso dela, 
importante para a aplicação com o conjunto final. Na última etapa, seguiu-se para a 
aplicação da ferramenta, com base nos resultados do workshop, no conjunto de 30 EIA 
obtidos em banco de dados disponíveis na web e escolhidos, também, de forma 
aleatória. 

 
Tabela 1: Conjunto de boas práticas para os estudos de alternativas. 

Boas práticas para estudo de alternativas 
Reafirmação dos objetivos do projeto. 
Consolidação da abordagem adotada na construção da linha de base 
Estabelecimento de critérios ambientais para seleção das alternativas 
Reafirmação da hierarquia de medidas de mitigação 
Ampliação dos processos participativos resultando na incorporação de distintas 
visões 
Consolidação de metodologias focadas no contexto da aplicação 
Incorporação dos “princípios das melhores práticas” e “princípios operacionais” 
Estímulo à criatividade e inovação em oposição à adoção de soluções tradicionais 
Oferecer um caminho para o gerenciamento dos impactos durante a operação com 
redução de custos 
Estreitar a relação necessária entre as tarefas obrigatórias do escopo e estudo de 
alternativas 
Fortalecimento do tiering ao considerar questões relevantes exploradas em níveis 
hierárquicos superiores 
Considerar as consequências da não instalação como base comparativa 
Não selecionar alternativas deliberadamente menos viáveis se comparadas com 
aquela de predileção. 
Documentar o processo de estudo das alternativas contendo todas justificativas, 
considerações e limitações 

Fonte: ERICKSON et al., 1994; GILPIN, 1995; CANTER, 1996; IAIA, 1999; BARKER; WOOD, 1999; 
STEINEMANN, 2001; BAKER; MCLELLAND, 2003; MPF, 2004; NOBLE, 2006; GLASSON; THERIVEL; 
CHADWICK, 2012; SÁNCHEZ, 2013; POPE et al., 2013; IAIA, 2015. 
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As componentes das boas práticas indicam a necessidade da reafirmação dos objetivos 
do projeto e sua compatibilização com os objetivos da AIA para que os critérios 
utilizados na seleção de alternativas sejam focados em atender aos objetivos e 
princípios da AIA. 
A construção da linha de base deve ser guiada pelas componentes identificadas como 
relevantes para o contexto, bem como as ações mitigadoras deve ser pautadas na 
síntese das informações relevantes oriundas da avaliação das alternativas. 
Coloca-se como imprescindível que o estudo de alternativas esteja alinhado com os 
resultados obtidos nas avaliações ambientais dos níveis de planejamento estratégicos: 
políticas, planos e programas. 

 
Figura 2: Fluxograma das quatro etapas metodológicas. 

 
Fonte: Autores (2021). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O Quadro 61 apresenta os resultados da avaliação da qualidade dos estudos de 
alternativas, com base na ferramenta adaptada de Lee e Colley (1992), do conjunto de 
30 EIA escolhidos de forma aleatória. Vale ressaltar que dentre os estudos avaliados, 
são da esfera federal os seguintes: 16, 18, 19, 22, 23 e 30. 
Os tipos de alternativas razoáveis variam de acordo com o projeto e o contexto 
específico da implantação o que denota a importância do estabelecimento de critérios 
ambientais de seleção focados nos contextos e amparados pelos objetivos. 
Os resultados obtidos a partir do conjunto final de 30 EIA indicam 29 EIA com 
desempenho insatisfatório na avaliação final dos estudos. A ferramenta permite avaliar 
etapas específicas dos EIA e, com isso, apresentar o desempenho para cada uma de 
forma individual. A subcategoria sobre os critérios ambientais (1.2) indica desempenho 
insatisfatório em 28 EIA. As subcategorias referentes às alternativas locacionais (1.6) e 
às alternativas tecnológicas (1.7) apontam desempenho insatisfatório em, 
respectivamente, 28 EIA e 29 EIA. Estes resultados insatisfatórios na construção dos 
critérios ambientais para seleção das alternativas verificado no conjunto analisado 
denota uma lacuna na prática de AIA no contexto brasileiro frente ao que está apontado 
na literatura: o uso de critérios ambientais deve ser explícito e demonstrar o esforço 
para eliminar possíveis efeitos adversos ao ambiente (STEINEMANN, 2001). 
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Quadro 6: Resultados da aplicação da ferramenta adaptada de Lee e Colley (1992). 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
 
As subcategorias seguintes estão relacionadas com a apresentação de metodologia 
rigorosa para a avaliação das alternativas locacionais (1.8) e tecnológicas (1.9) 
indicando desempenho insatisfatórios em 29 EIA. A subcategoria relacionada com o 
encadeamento com níveis estratégicos superiores (1.10) aponta desempenho 
insatisfatório em todos EIA avaliados. Estes resultados insatisfatórios no uso de 
metodologias rigorosas para avaliação das alternativas, encadeamento com níveis 
hierárquicos superiores verificado no conjunto analisado denota uma lacuna na prática 
de AIA no contexto brasileiro frente ao que está apontado na literatura: o processo deve 
ser documentada para que seja possível identificar a construção de uma metodologia 
robusta, indicando as relações com os níveis hierárquicos superiores (CANTER, 1996; 
NOBLE, 2006; GLASSON;THERIVEL;CHADWICK, 2012; SÁNCHEZ, 2013). 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O trabalho permite concluir que o sistema de AIA no contexto brasileiro apresenta 
deficiências sistemáticas que perpetuam a aprovação de EIA de baixa qualidade sob o 
ponto de vista adotado, referencial teórico das boas práticas consolidadas a nível 
internacional, resultando na não manutenção do nível de qualidade ambiental desejado 
pela sociedade. 
Estas deficiências citadas estão intimamente relacionadas com as lacunas identificadas 
entre a teoria e a prática de AIA: ausência de critérios ambientais utilizados na seleção 
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das alternativas a fim de que quaisquer possíveis efeitos negativos sejam eliminados 
(STEINEMANN, 2001) e deficiências severas na documentação do processo do estudo 
de alternativas resultando na não identificação da metodologia rigorosa utilizada na 
avaliação das alternativas (CANTER, 1996; NOBLE, 2006; 
GLASSON;THERIVEL;CHADWICK, 2012; SÁNCHEZ, 2013). 
O trabalho pode concluir também que se faz imprescindível atuar nestas lacunas 
identificadas para que as boas práticas verificadas em literatura sejam incorporadas na 
prática de AIA no contexto brasileiro. 
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Espírito Santo), Ghislain Mwamba Tshibangu (Impact Assessment Agency of 

Canada), Fernanda Aparecida Veronez (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo) 

 
RESUMO 

 
Rodovias são empreendimento geradores de impactos ambientais e por isso seus 
projetos necessitam de Licenciamento Ambiental (LA), sendo em alguns casos 
necessária a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Quando a AIA é necessária, o 
estudo mais comum para essa tipologia é o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). A 
identificação dos possíveis impactos ambientais do projeto é uma informação 
fundamental apresentada nos EIAs pois permite a análise dos impactos futuros com e 
sem o empreendimento. Este estudo teve como objetivo conhecer a prática de EIAs de 
rodovias brasileiras, e assim, produzir uma lista com os possíveis impactos ambientais 
oriundos de rodovias. O método adotado consistiu em uma pesquisa documental a todos 
os EIAs de rodovias submetidos ao licenciamento ambiental federal e disponíveis no 
website do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), no período de 2011 a 2020. Foram analisados todos os 12 EIAs identificados, 
representando empreendimentos disseminados em todo território brasileiro. A análise 
dos EIAs permitiu identificar um total de 57 impactos ambientais, sendo desses a grande 
maioria (82%) relacionada a impactos negativos (47 impactos), e 91% oriundos da fase 
de implantação do projeto. Além disso, observou-se que a maior parte dos impactos 
ambientais é relacionada ao meio socioeconômico (47%), enquanto foram identificados 
25% relacionados ao meio físico e 28% ao meio biótico. A lista irá auxiliar na 
identificação dos impactos preliminares em projetos de rodovias, colaborando com o 
processo de LA e com a efetividade da AIA de projetos de rodovias no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: impacto ambiental; EIA; AIA. 
 

ABSTRACT 
 

Highways are projects that generate environmental impacts and therefore their projects 
require Environmental Licensing (EL), and in some cases an Environmental Impact 
Assessment (EIA) is required. When EIA is required, the most common study for this 
typology is the Environmental Impact Study (EIS). The identification of the project's 
possible environmental impacts is crucial in the EISs, as it allows the analysis of future 
impacts of the project. This study aimed to understand the practice of EISs on Brazilian 
highways, and thus produce a list of possible environmental impacts arising from 
highways. The method adopted consisted of a documentary research of all EISs for 
highways submitted to federal environmental licensing and available on the website of 
the Brazilian Institute for the Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA), 
in the period from 2011 to 2020. A total of 12 EISs were analyzed, which provides an 
overview of projects spread throughout the Brazilian territory. The analysis of the EISs 
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allowed the identification of out of 57 impacts, of which the great majority (82%) were 
related to negative impacts (47 impacts) and 91% originated from the project 
implementation phase. In addition, it was observed that most impacts are related to the 
socioeconomic environment (47%), while 25% are related to the physical environment 
and 28% to the biotic environment. The list will support the identification of preliminary 
impacts on highway projects, supporting the EL process and the effectiveness of the EIA 
of highway projects in Brazil. 
KEYWORDS: Environmental Impact; EIS; EIA. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Rodovias são empreendimentos causadores de significativo impacto ambiental, que 
comumente são: aumento de ruído, poeira e partículas; supressão da vegetação, 
alteração dos hábitos da fauna; aceleração da erosão do solo; mudança do modo de 
vida da população; entre outros (DNIT, 2010; PROSUL, 2019).  
Assim, além das várias etapas que necessitam a serem executadas, para propiciar 
condições de fluidez do tráfego, segurança e conforto do usuário, além da durabilidade 
da rodovia, projetos dessa natureza devem ser considerar a minimização dos impactos 
negativos sobre o meio ambiente (DER-SÃO PAULO, 2005). Portanto, projetos de 
implantação e ampliação de rodovias necessitam de Licenciamento Ambiental, sendo 
em alguns casos necessária a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que leva 
informação sobre a viabilidade ambiental do projeto. 
O Licenciamento Ambiental e a AIA são instrumentos de política ambiental 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei Federal 
n° 6.938 de 31 de agosto de 1981. A AIA tem o objetivo de levar informação para a 
tomada de decisão quanto a viabilidade ambiental de projetos, dentre eles projetos de 
rodovias (SÁNCHEZ, 2020). Segundo Sánchez (2020, p. 162), “o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) é o documento mais importante de todo o processo de AIA. É com base 
nesse estudo que serão tomadas as principais decisões para viabilidade ambiental de 
um projeto”. É no EIA que serão previstos os impactos das diversas fases do projeto e 
também onde poderão ser previstas medidas para eliminar ou mitigar os impactos 
adversos (GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2012). 
O termo Impacto Ambiental pode ser definido como “qualquer ação no meio ambiente 
em um ou mais de seus componentes, provocada por uma ação” (SÁNCHEZ, 2020, p. 
28). Também pode ser definido como “a mudança de um parâmetro ambiental, num 
determinado período e numa determinada área, que resulta de uma dada atividade, 
comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada” 
(SÁNCHEZ, 2020, p. 28).  
Um EIA deve ser estruturado e organizado utilizando a identificação preliminar dos 
prováveis impactos (SÁNCHEZ, 2020). É a identificação de impactos que permite que 
a equipe multidisciplinar organize o entendimento acerca das relações entre os vários 
componentes do empreendimento e os elementos e processos ambientais que podem 
ser alterados pelo projeto (SÁNCHEZ, 2020). Nesse sentido, a falta de identificação 
preliminar dos prováveis impactos atrapalha a tomada de decisão e consequentemente, 
a efetividade da AIA (SÁNCHEZ, 2020; GLASSON; THERIVEL; CHADWICK, 2012). 
O planejamento do conteúdo do EIA é realizado na etapa de escopo da AIA que inclui 
a definição do termo de referência (TR). Esse planejamento deve levar em consideração 
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as características do projeto e a sensibilidade do meio que ele quer se instalar. Assim, 
essas informações, juntamente com a identificação preliminar dos impactos são 
utilizadas na determinação do TR e na elaboração do plano de trabalho do EIA 
(SÁNCHEZ, 2020). 
Dessa forma, a identificação preliminar dos prováveis impactos é a base para estruturar 
e organizar os EIAs. É, também, através dela que a equipe multidisciplinar que vai 
realizar o estudo pode se organizar na elaboração do projeto a fim de ter o melhor 
diagnóstico. Consequentemente, um estudo bem feito pode acelerar o processo de 
licenciamento, já que muitos estudos ambientais são entregues incompletos ao órgão 
ambiental, que necessita de requerer uma complementação desses estudos 
(SÁNCHEZ, 2020). Assim, é a identificação preliminar dos impactos que permite o 
entendimento inicial e provisório das possíveis consequências do projeto, levando em 
conta todas as fases da vida do empreendimento (SÁNCHEZ, 2020). 
Diante da importância da etapa de escopo (Borioni et al., 2017), da relevância de se 
considerar os potenciais impactos ambientais nessa etapa, e da carência de estudos 
dessa natureza no Brasil (MONTAÑO; SOUZA, 2015), este trabalho propõe, com base 
em estudos anteriores, uma lista de impactos para auxiliar o aprimoramento do 
licenciamento ambiental de projetos rodoviários. Espera-se que a lista proposta 
contribua para a elaboração de estudos melhores, colaborando com o processo de 
licenciamento ambiental e com a efetividade da AIA de projetos de rodovias no Brasil.  
 
METODOLOGIA 
 
Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa documental nos EIAs de rodovias 
submetidos ao Licenciamento Ambiental federal. Optou-se por analisar todos os estudos 
submetidos entre 2011 e 2020, conforme apresentado no Quadro 1.  
Quadro 1– EIAs analisados na pesquisa 

EIA Ano Empreendimento Local de 
implantação 

Empresa responsável pela elaboração 
do estudo 

EIA 1 2011 BR101 ES - Duplicação Estr. 
BR-262 - DIV. ES-RJ ES-RJ STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A. 

EIA 2 2014 Rodovias/BR 163, MS - Lote 
06 - Duplicação MS JGP Consultoria e Participações Ltda 

EIA 3 2012 Rodovia Contorno Norte de 
Curitiba/PR PR CONSILIU Meio Ambiente e Projetos 

EIA 4 2011 Contorno Rodoviário de 
Florianópolis SC MPB Engenharia 

EIA 5 2017 Duplicação da Rodovia 
BR101-ES-BA ES-BA CONCREMAT ambiental 

EIA 6 2019 BR-262, trecho MG-ES - 
regularização e duplicação MG-ES PROSUL 

 
EIA 7 2017 BR -365, trecho MG-GO MG-GO STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A. 
EIA 8 2018 BR - 386/RS RS MRS Estudos Ambientais Ltda 
EIA 9 2015 BR 040 - DF GO MG DF-GO STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A. 

EIA 10 2016 BR 101 BA - Regularização 
e Duplicação BA PROSUL 

EIA 11 2018 BR - 116 MG/EIA MG STE Serviços Técnicos de Engenharia S.A. 

EIA 12 2013 BR-135- Trecho Manga, MG 
– Itacarambi, MG MG 

CSL - Consultoria de Engenharia e 
Economia S/C Ltda e a MAGNA Engenharia 
Ltda 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Foram analisados todos os 12 estudos identificados como disponíveis para download 
em busca realizada no website (https://www.ibama.gov.br/laf/consultas) de banco de 
dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), no dia 14/07/2020. 
Utilizou-se uma planilha no Microsoft Office Excel para dispor e organizar as 
informações coletadas em cada EIA. Cada EIA teve sua própria planilha contendo: o 
nome do impacto citado no estudo, o meio a qual o impacto pertence, a fase do 
empreendimento que ocorre o impacto (quando definida no EIA), seu grau de 
significância (quando analisada no EIA) e a natureza do impacto. Após a coleta de dados 
foi realizada uma análise de conteúdo das listas para a categorização e agrupamento 
dos impactos e, posteriormente para a elaboração da lista única com os impactos. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O trabalho resultou na identificação de 57 impactos ambientais diferentes, provenientes 
de projetos rodoviários, apresentados em função do meio (físico, biótico e 
socioeconômico), conforme apresentado nos Quadro 2, 3 e 4. 
 
Quadro 2- Lista de Impactos ambientais do meio físico 

Impacto Fase Natureza 
Aumento da Geração de Efluentes Líquido Implantação Negativa 
Interferência em Áreas de Processos Minerários Implantação Negativa 

Desestabilização de encostas, taludes e aterros Implantação e 
Operação Negativa 

Início ou Aceleração de Processos Erosivos Implantação e 
Operação Negativa 

Alteração da qualidade dos Recursos Hídricos Implantação e 
Operação Negativa 

Alteração da qualidade do ar Implantação e 
Operação Negativa 

Alteração dos níveis de ruído e vibração Implantação e 
Operação Negativa 

Alteração do Regime de Escoamento Superficial Implantação e 
Operação Negativa 

Risco de Contaminação dos Solos  Implantação e 
Operação Negativa 

Aumento da compactação e impermeabilização do solo Implantação e 
Operação Negativa 

Alteração do relevo Implantação e 
Operação Negativa 

Acúmulo de Águas com Alagamentos Indesejáveis Implantação e 
Operação Negativa 

Alteração da Paisagem Implantação e 
Operação Negativa 

Aumento da Geração de Resíduos Sólidos Implantação e 
Operação Negativa 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Durante a análise foi verificada uma grande variação na forma em que o mesmo impacto 
era descrito nos diferentes EIAs. Assim, a lista de impactos foi elaborada mediante 
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categorização da descrição, considerando a frequência em que são apresentados, 
mantendo uma descrição clara e objetiva, conforme orienta Sánchez (2020). 
Assim, a lista contém um total de 57 impactos ambientais, sendo desses a grande 
maioria (82%) relacionada a impactos negativos (47 impactos), e 91% oriundos da fase 
de implantação do projeto. Além disso, observou-se que a maior parte dos impactos 
ambientais é relacionada ao meio socioeconômico (47%), enquanto foram identificados 
25% relacionados ao meio físico e 28% ao meio biótico (Quadro 2, 3 e 4).  
De forma geral, também pode-se afirmar que os impactos identificados são coerentes 
com os impactos de empreendimentos rodoviários citados por Sánchez (2020), nos 
relatórios técnicos do DNIT (2010) e do DER (2005), e também em artigos científicos, a 
exemplo de Banerjee e Ghose (2017). Apenas três impactos foram citados em todos os 
EIAs analisados, são eles: Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos, Geração de 
Emprego e Renda, e Interferência com Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico. 
Tais resultados também são frequentemente citados na literatura, como por exemplo os 
trabalhos de Banerjee; Ghose (2017) e Sebastian et al (2018).  
Cabe destacar que, para a elaboração da lista, foram descartados alguns impactos 
citados em EIAs, cujo impacto “positivo” se refere às medidas mitigadoras propostas. 
São exemplos dessa situação os impactos: “Ampliação do conhecimento sobre a fauna 
da região” e “Aumento do conhecimento técnico e científico”. 
 
Quadro 3 - Lista de Impactos ambientais do meio biótico 

Impacto Fase Natureza 
Supressão de vegetação Implantação Negativa 

Interferências em Áreas de Preservação Permanente e/ou 
Unidades de Conservação 

Implantação e 
Operação 

Negativa 

Aumento do risco de atropelamento de Animais Silvestres Implantação e 
Operação 

Negativa 

Afugentamento da Fauna Implantação  Negativa 
Interferência na fauna terrestre Implantação e 

Operação 
Negativa 

Redução na Diversidade de Espécies da Fauna e de 
Ecossistemas 

Implantação e 
Operação 

Negativa 

Alteração e/ou Redução de Habitats da Fauna Aquática Implantação e 
Operação 

Negativa 

Alteração, fragmentação e perda de habitats terrestre Implantação e 
Operação 

Negativa 

Aumento de Atividades de Caça, Pesca e Comércio Ilegal 
de Animais Silvestres 

Implantação  Negativa 

Afetação de Corredores Ecológicos Implantação e 
Operação 

Negativa 

Aumento do Risco de Incêndios Implantação e 
Operação 

Negativa 

Disseminação de Doenças Transmitidas por Insetos; Implantação e 
Operação 

Negativa 

Incremento à Densidade de Animais Domésticos e Exóticos Implantação  Negativa 
Diminuição no número de indivíduos de espécies 
endêmicas, raras ou ameaçadas; 

Implantação  Negativa 

Perda de diversidade biológica da flora Implantação  Negativa 
Fragmentação de Vegetação Nativa Implantação  Negativa 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Quadro 4- Lista de Impactos ambientais do meio socioeconômico 
Impacto Fase Natureza 
Dúvidas e Incertezas em Relação às Implicações do 
Empreendimento; 

Implantação  Negativa 

Interferências com o tráfego local Implantação e 
Operação 

Negativa 

Interrupções temporárias de serviços públicos Implantação  Negativa 
Aumento na incidência de animais peçonhentos na região Implantação  Negativa 
Risco do aumento do índice de DSTs na região Implantação  Negativa 
Geração de Emprego e Renda Implantação e 

Operação 
Positiva 

Danos patrimoniais Implantação e 
Operação 

Negativa 

Valorização Imobiliária Planejamento, 
Implantação e 
Operação 

Positiva 

Melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade Operação Positiva 
Melhoria no escoamento de produtos Operação Positiva 
Ocupações Irregulares na Faixa de Domínio Implantação Negativa 
Reassentamento e Desapropriações Planejamento 

 
Negativa 

Melhoria das condições de segurança e redução do risco de 
acidentes 

Operação Positiva 

Interferência no Fluxo de Veículos e Pedestres e Ocorrência de 
Acidentes 

Implantação e 
Operação 

Negativa 

Interferência com Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico Implantação Negativa 
Crescimento da ocupação na região Implantação e 

Operação 
Negativa 

Dinamização da economia local e regional Implantação e 
Operação 

Negativa 

Aumento da arrecadação fiscal Implantação e 
Operação 

Positiva 

Interferência no Fluxo de Veículos e Pedestres e Modificação 
da Malha Viária 

Implantação  Negativa 

Alteração das condições de conforto e bem-estar da população Implantação e 
Operação 

Negativa 

Aumento do Fluxo Populacional para a Região Implantação  Negativa 
Melhoria do Tráfego e Aumento da Segurança dos Usuários Operação Positiva 
Aumento da demanda de infraestrutura e serviços públicos Implantação e 

Operação 
Negativa 

Alterações no uso econômico do solo Implantação e 
Operação 

Negativa 

Mobilização do Poder Público e da Sociedade Civil Implantação e 
Operação 

Positiva 

Geração de expectativa na população Planejamento e 
Implantação  

Positiva 

Atração de novos investimentos Implantação e 
Operação 

Positiva 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Este trabalho apresenta uma lista de referência contendo 57 diferentes impactos 
ambientais que podem ser gerados por projetos de rodovias. Espera-se que essa lista 



                                                       
 

521 
 

 

auxilie analistas de órgãos ambientais e de empresas de consultoria e contribua para a 
elaboração de melhores estudos ambientais relacionados à projetos de rodovias. Assim, 
espera-se também contribuir para melhoria da efetividade da AIA e para o 
aprimoramento do processo de LA de projetos de rodovias no Brasil. 
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RESUMO 
 

Na Região Amazônica predomina o clima equatorial quente e úmido, com forte atividade 
convectiva entre o período de fevereiro e março. Contudo, nos meses de julho e agosto 
ocorre o período de menor precipitação. Alguns Estudos de Impactos Ambientais – EIA 
e Termos de Referências – TR, vem indicando o Impacto Ambiental Cíclico - IAC como 
um dos parâmetros para classificar as alterações da qualidade ambiental, que na 
maioria das vezes está associado às questões climatológicas e sazonais. Considerando 
que a Região Amazônica possui dinâmica de precipitação específica, a presente 
pesquisa teve como objetivo identificar IAC associados à climatologia e sazonalidade, 
descritos no meio físico, biótico e socioeconômico como forma de contribuir para 
avaliação da qualidade do estudo técnico. Foram avaliados 11 EIAs de Terminais 
Portuários disponíveis no website da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade- 
SEMAS/PA compreendendo aos seguintes anos por quantidade de estudo: 2008 (um 
estudo), 2011 (um estudo), 2012 (três estudos), 2013 (um estudo), 2014 (dois estudos), 
2015 (um estudo), 2016 (um estudo) e 2018 (um estudo). Houve a identificação dos 
EIAs que detectaram IAC. Destacaram-se os estudos que haviam identificado IAC 
associado à climatologia e sazonalidade. Posteriormente, verificou-se a quantidade de 
impactos ambientais e a quantidade de IAC por compartimento ambiental: Meio Físico - 
MF, Meio Biótico- MB e Meio Socioeconômico - MS. Os resultados mostram que dos 11 
EIAs, 4 não apresentaram IAC, 2 apresentaram IAC sem associação com algum fator e 
5 estudos identificaram IAC associados a climatologia/sazonalidade. Dentre esses 
estudos, IAC com climatologia/sazonalidade, um corresponde ao ano de 2012 (MF total 
de 8 impactos, MB 5 impactos e MS 17 impactos, sendo 1 IAC no MB), um estudo de 
2013 (MF total de 8 impactos, MB 5 impactos, MS 17 impactos, sendo 1 IAC no MB), 
dois estudos de 2014 (cada um apresentou: MF total de 8 impactos, MB 3 impactos e 
MS 15 impactos, cada estudo apresentou 1 IAC no MB) e um estudo de 2018 (MF 6 
impactos, MB 10 impactos e MS 14 impactos, sendo 2 IAC no MF e 1 IAC no MS). Diante 
do exposto, verificou-se que nem todos os EIAs apresentaram IAC, e nem todos os IACs 
foram associados a climatologia/sazonalidade. Porém sugere-se a importância em 
considerar o IAC a fatores climatológicos e sazonais, em EIAs de Terminais Portuários 
na Região Amazônica, como forma de contribuir para qualidade do estudo, entendendo 
que alguns impactos poderão ser modificados no período de maior e/ou menor 
precipitação durante todo o ano. Além disso, faz-se necessário compreender que vários 
impactos ambientais poderão ser avaliados pelo IAC e que por isso, há a necessidade 
de ampliar o debate para o MF, MB e MS, pois dentre os impactos identificados nesta 
pesquisa, os IACs foram concentrados no MB. 
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ABSTRACT 

 
In the Amazon region, the hot and humid equatorial climate predominates, with strong 
convective activity between February and March. However, in July and August there is 
the period of lower rainfall. Some Environmental Impact Studies (EIS and Terms of 
References - TR) have been indicating the Cyclical Environmental Impact - CEI as one 
of the parameters for classifying changes in environmental quality, which is most often 
associated with climatological and seasonal issues. Considering that the Amazon 
Region has specific precipitation dynamics, the present research aimed to identify CEI 
associated with climatology and seasonality, described in the physical, biotic and 
socioeconomic environment as a way to contribute to the evaluation of the quality of the 
technical study. We evaluated 11 EIS of Port Terminals available on the website of the 
Secretariat of Environment and Sustainability - SEMAS/PA comprising the following 
years by amount of study: 2008 (one study), 2011 (one study), 2012 (three studies), 2013 
(one study), 2014 (two studies), 2015 (one study), 2016 (one study) and 2018 (one 
study). The EIS that detected CEI were identified. Studies that had identified CEI 
associated with climatology and seasonality stood out. Subsequently, the amount of 
environmental impacts and the amount of CEI per environmental compartment were 
verified: Physical Environment - MF, Biotic Medium- MB and Socioeconomic 
Environment - MS. The results show that of the 11 EIS, 4 did not present CEI, 2 
presented CEI without association with some factor and 5 studies identified CEI 
associated with climatology/seasonality. Among these studies, CEI with 
climatology/seasonality, one corresponds to the year 2012 (Total MF of 8 impacts, MB 5 
impacts and MS 17 impacts, of which 1 CEI in MB), a 2013 study (Total MF of 8 impacts, 
MB 5 impacts, MS 17 impacts, being 1 CEI in MB), two studies from 2014 (each 
presented: Total MF of 8 impacts, MB 3 impacts and MS 15 impacts, each study 
presented 1 CEI in MB) and one study of 2018 (MF 6 impacts, MB 10 impacts and MS 
14 impacts, 2 CEI in MF and 1 CEI in MS). In view of the above, it was found that not all 
EIAs presented CEI, and not all CEIs were associated with climatology/seasonality. 
However, it is suggested the importance of considering the CEI to climatological and 
seasonal factors, in EIAs of Port Terminals in the Amazon Region, as a way to contribute 
to the quality of the study, understanding that some impacts may be modified in the 
period of higher and/or lower precipitation throughout the year. In addition, it is necessary 
to understand that several environmental impacts can be evaluated by the CEI and that 
therefore, there is a need to expand the debate to the MF, MB and MS, because among 
the impacts identified in this research, the CEIs were concentrated in the MB. 
KEYWORDS: Climatology and Seasonality; Environmental Impacts Study; Quality of 
technical study. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A Amazônia encontra-se na faixa equatorial, onde predomina o clima quente e úmido 
(FISCH; MARENGO; NOBRE; 1998).  
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A dinâmica pluviométrica da região está estabelecida em um ciclo anual, com forte 
atividade convectiva entre o período de fevereiro e março (chegando a 9mm/dia). 
Contudo, nos meses de julho e agosto ocorre o período de menor precipitação (atingindo 
entre 2,6 e 2,2 mm/dia). Em relação às médias sazonais, verifica-se que o período 
chuvoso na Amazônia ocorre nos trimestres do verão e outono e o menos chuvoso no 
inverno e primavera (DE SOUZA et al, 2016).  
A precipitação corresponde ao aspecto climatológico de significativa variação espaço-
temporal, que pode auxiliar na tomada de decisão (SOARES et al, 2016), envolvendo 
por exemplo, o planejamento para proteção de ecossistemas (HOFFMANN et al, 2018), 
coordenação de políticas públicas e privadas (LYRA et al, 2014), desenvolvimento local 
(AMANAJÁS; BRAGA, 2012), assim como definições das medidas mitigadoras aos 
impactos significativos no cenário de abundância ou escassez de chuva (LIRA et al, 
2020). 
Alguns Estudos de Impactos Ambientais – EIA, como os Terminais Portuários 
apresentados ao órgão ambiental no Estado do Pará, vem indicando o Impacto 
Ambiental Cíclico - IAC como um dos parâmetros para classificar as alterações da 
qualidade ambiental, que na maioria das vezes está associado às questões 
climatológicas e sazonais. 
Considerando que a Região Amazônica possui dinâmica de precipitação específica, a 
presente pesquisa teve como objetivo identificar IAC associados à climatologia e 
sazonalidade, descritos em EIAs de Terminal Portuário na Amazônia paraense, como 
forma de contribuir para avaliação da qualidade do estudo técnico. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O presente trabalho foi estruturado a partir de uma análise documental (FIGUEIREDO, 
2007) direcionado a Estudos de Impactos Ambientais, disponíveis no website da 
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, o qual indica que o 
processo de licenciamento ambiental ocorreu ou foi iniciado no referido órgão ambiental.  
Selecionou-se 11 EIAs de Terminais Portuários localizados no Estado do Pará, 
compreendendo aos seguintes anos por quantidade de estudo: 2008 (EIA “A”), 2011 
(EIA “B”), 2012 (EIAs “C”, “D” e “E”), 2013 (EIA “F”), 2014 (EIAs “G” e “H”), 2015 (EIA 
“I”), 2016 (EIA “J”) e 2018 (EIA “K”).  
Realizou-se um levantamento da quantidade de impactos ambientais identificados e sua 
distribuição por compartimento ambiental: Meio Físico - MF, Meio Biótico- MB e Meio 
Socioeconômico - MS. 
Posteriormente, as amostras foram analisadas, buscando evidências de utilização do 
parâmetro Impacto Ambiental Cíclico – IAC na classificação dos impactos, seguindo da 
apuração da quantidade de estudos que haviam identificado IAC associado à 
climatologia e sazonalidade, por compartimento ambiental.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi observado que o total de impactos previstos em cada EIA, assim como sua 
distribuição por componentes ambientais, mostrou-se em grande parte diferenciado. 
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A quantidade total de impactos ambientais identificados por estudo apresentou-se 
variada, sendo poucas previsões com representações semelhantes (EIAs “E”, “F” e “K” 
e os EIAs “G” e “H”), mas indicando os EIAs “I” e “J” como os que mais identificaram 
impactos. (QUADRO 1). Sabe-se que algumas variáveis incidem no processo de 
previsão de impactos ambientais a ser apresentado no EIA/RIMA, ainda que a atividade 
em questão seja semelhante e a localização seja direcionada ao mesmo município.  
Compreende-se, portanto, que o porte do empreendimento idealizado nas amostras 
envolve infraestrutura, tipos, volume e frequência de material estocado, movimentado, 
embarcado/desembarcado distinto, que influenciam na previsão de impactos. Além 
disso, a composição e dinâmica ambiental a ser interceptada pelas atividades, 
metodologia de previsão de impactos e experiência da equipe técnica da consultoria, 
são um dos componentes que também devem ser considerados e que justificam essas 
diferenças.  
Dentre os estudos com previsão semelhante, foi observado que os EIAs “E” e “F” foram 
elaborados pela mesma consultoria, para atividade localizada no mesmo município, 
apresentando a mesma quantidade de impactos, contudo o ano de protocolo e os 
empreendimentos foram diferenciados. Os EIAs “H” e “G” indicam mesma consultoria, 
ano de protocolo, município e quantidade de impactos, alterando apenas o 
empreendimento. Sugere-se, que nesses casos específicos, experiência de uma 
mesma consultoria foi a variável mais destacada no processo de previsão de impactos 
em EIAs distintos. 
 
Quadro 1: Quantidade total de impactos previstos na amostra. 

EIA Ano Município Impactos Totais 
A 2008 Santarém 38 
B 2011 Itaituba 48 
C 2012 Itaituba 29 
D 2012 Barcarena 33 
E 2012 Itaituba 30 
F 2013 Itaituba 30 
G 2014 Rurópolis 26 
H 2014 Rurópolis 26 
I 2015 Santarém 41 
J 2016 Barcarena 59 
K 2018 Abaetetuba 30 

Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis no órgão ambiental. 
 
Dentre os componentes ambientais, percebeu-se a expressividade dos impactos 
identificados no MS, principalmente no EIA “J”, o que sugere a preocupação em se 
abordar e detalhar as interferências nas populações, incluindo as ribeirinhas, evitando 
implicações no processo de licenciamento ambiental. Em contrapartida, verifica-se que 
em alguns EIAs (“G” e “H”) o MB mostrou-se com reduzida identificação de impactos. 
(FIGURA 1). Tal fato sugere que estudos com essa apresentação devam ter sido 
questionado pelo órgão ambiental, já que os terminais portuários com significativo 
impacto ambiental podem afetar, por exemplo, ecossistemas aquáticos na fase de 
implantação e operação, dependendo do tipo de carga a ser movimentada e sem os 
devidos cuidados, em diferentes períodos do ano (mais chuvoso e menos chuvoso na 
região). Ressalta-se que independentemente da quantidade dos impactos, deve haver 
análise mais detalhada para identificar possíveis distorções relacionadas a 
generalidades e/ou subjetividades. 
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Destaca-se que conforme ocorreu na quantidade total de previsão por EIA, a distribuição 
de impactos por componentes ambientais entre os EIAs “H” e “G” (MF 8, MB 3 e MS 15) 
e “E” e “F” (MF 8, MB 5 e MS 17) continuam apresentando semelhanças, confirmando 
que a variável experiência da consultoria se estabeleceu como destaque nesse 
processo.  
 
Figura 1: Quantidade de impactos ambientais apurada na amostra, por componente 
ambiental. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis no órgão ambiental. 
 
Em relação ao quantitativo de IAC na amostra, os resultados indicam que 4 EIAs (“A”, 
“B”, “I” e “J”) não utilizaram o parâmetro para classificar os impactos previstos. 
(QUADRO 2). Apesar o EIA “J” não ter apresentado IAC, em sua metodologia de 
previsão de impactos esse parâmetro está associado ao tipo de duração. 
Tal ausência pode não ser considerada uma lacuna para o estudo em função de não 
ser mencionada na Resolução do CONAMA 01/86 conforme os demais parâmetros 
exigidos, contudo caso tenha sido solicitado em Termo de Referência – TR, essa 
ausência passa a ser considerada uma lacuna que representa o afastamento em relação 
às orientações fornecidas pelo órgão ambiental para composição do EIA, o qual poderá 
ser questionado no processo de licenciamento ambiental.  
Dentre os EIAs que utilizaram o parâmetro AIC, verificou-se 7 estudos (“C”, “D”, “E”, “F”, 
“G”, “H” e “K”), entretanto não foi possível perceber se a motivação desta utilização 
estava associada a obrigatoriedade definida pelo TR ou por iniciativa da equipe 
responsável pela elaboração do estudo por já trabalhar essa perspectiva na metodologia 
de predição de impactos.  
Dentre os 7 EIAs, apenas 2 (“C” e “D”) apresentaram IAC sem associar com algum fator 
e 5 estudos (“E”, “F”, “G”, “H” e “K”) indicaram IAC relacionado a 
climatologia/sazonalidade. 
 
Quadro 2: Existência/ausência de IAC na amostra e associação ao fator 
climatologia/sazonalidade (continua). 

EIAs Sem IAC Com IAC IAC sem fator 
associado 

IAC associado a 
climatologia/sazonalidade 

A X    
B X    
C  X X  
D  X X  
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Quadro 2: Existência/ausência de IAC na amostra e associação ao fator 
climatologia/sazonalidade (continuação). 

EIAs Sem IAC Com IAC IAC sem fator 
associado 

IAC associado a 
climatologia/sazonalidade 

E  X  X 
F  X  X 
G  X  X 
H  X  X 
I X    
J X    
K  X  X 

 Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis no órgão ambiental. 
 
O quantitativo de IAC por componente ambiental mostrou-se da seguinte forma: Os EIAs 
“C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” apresentaram, cada um, 1 IAC no MB, e o EIA “K” indicou 2 
IAC no MF e 1 IAC no MS. (FIGURA 2) 
 
Figura 2: Quantidade de IAC identificado na amostra, por compartimento ambiental. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis no órgão ambiental. 
 
Apesar de alguns estudos apontarem a utilização desse parâmetro, a classificação dos 
impactos se mostra bastante reduzidas nesse contexto. Tal situação indica que nem 
todo impacto foi analisado sob a perspectiva do IAC, assim como nem todo componente 
ambiental foi considerado nesse contexto. Além disso, nem todo IAC foi associado à 
climatologia/sazonalidade.  
Apesar da reduzida quantidade de impactos mencionados no componente MB, 
verificou-se que é justamente nesse grupo é que se encontram a maior parte dos 
impactos classificados nesse parâmetro. 
Diante do exposto, levanta-se a necessidade de debates sobre conceitos, relevâncias e 
utilização do IAC no EIA visando contribuir para qualidade do estudo, visto que é um 
parâmetro já incorporado à metodologia de previsão em alguns estudos, não há base 
legal que regulamente o uso, e alguns TRs já vem solicitando o referido parâmetro. 
A Amazônia apresenta uma dinâmica pluviométrica particular, cujo comportamento ao 
longo dos anos vem implicando em modificações decorrentes das interferências 
provenientes de queimadas e desmatamentos.  
O terminal portuário corresponde a um empreendimento considerado efetivo e/ou 
potencialmente poluidor, usuário do recurso hídrico, tendo forte conexão com o ciclo 
hidrológico da região. Nesse sentido, a dispersão de poluentes, por exemplo, e os 
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efeitos gerados no MF, MB e MS podem se fazer mais notável em determinada época 
do ano na Amazônia paraense. 
 
CONCLUSÃO 
 
A pesquisa indicou dificuldade de alguns EIAs de terminais portuários em prever 
impactos para o compartimento ambiental MB, o que sinaliza um fato bastante 
preocupante e que deverá ser observado em outros estudos. Desta forma, torna-se 
necessário buscar compreender a origem dessa lacuna, pois o EIA consiste em um 
instrumento importante para as tomadas de decisões sobre sua viabilidade ambiental 
no licenciamento e, portanto, a existência de qualquer lacuna relevante como essa, 
resulta na depreciação das informações contidas no estudo. 
Em relação ao IAC, torna-se necessário discutir sobre a relevância desse parâmetro no 
contexto das políticas públicas regulatórias, nos órgãos ambientais, universidades e 
consultorias, verificando as perspectivas para utilização do mesmo. 
Além disso, sugere-se que sejam debatidas as características do IAC no contexto de 
fatores climatológicos/ sazonais.  
Em EIAs de Terminais Portuários na Região Amazônica, essa concepção 
climatológica/sazonal poderia contribuir para qualidade do estudo, entendendo que 
alguns impactos poderão ser modificados no período de maior e/ou menor precipitação 
durante todo o ano. 
Finalmente, faz-se necessário compreender que vários impactos ambientais poderão 
ser avaliados pelo IAC e que por isso, há a necessidade de ampliar o debate para os 
componentes ambientais do MF, MB e MS, pois dentre os impactos identificados nesta 
pesquisa, os IACs foram concentrados principalmente no MB. 
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RESUMO 

 
A implantação de empreendimentos hidrelétricos ocasiona diversos impactos 
ambientais nas diferentes etapas do seu ciclo de vida. Por isso, o Licenciamento 
Ambiental de usinas hidrelétricas com capacidade instalada superior a 10MW necessita 
de Avaliação de Impactos Ambiental (AIA). Para tanto, é necessário submeter um 
Estudo Impacto Ambiental (EIA) aos órgãos ambientais, que atestam a viabilidade ou 
não do projeto. No entanto, muitos EIAs são apresentados sem fornecer as informações 
necessárias para subsidiar a tomada de decisão do órgão ambiental, sendo comum a 
exigência de complementações. Tal fato prejudica a efetividade da AIA e acarreta 
morosidade ao processo de Licenciamento Ambiental desses empreendimentos. Sabe-
se que, para a elaboração de um EIA é necessário o direcionamento dos estudos de 
base, fundamentado em um planejamento adequado. Assim, a primeira etapa da 
elaboração de um bom EIA deve ser a identificação preliminar dos impactos ambientais, 
que auxiliará na definição das questões relevantes a serem abordadas durante o 
diagnóstico ambiental. Nesse sentido, a elaboração de listas de referência para a 
identificação preliminar de impactos pode contribuir para a elaboração de EIAs 
melhores. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma lista de identificação de 
impactos ambientais ocasionados por empreendimentos hidrelétricos, contribuindo 
assim para o aprimoramento do processo de AIA desses empreendimentos. Para tanto, 
foi feito uma análise de conteúdo nos EIAs de hidrelétricas submetidos ao 
Licenciamento Ambiental federal nos últimos 10 anos (2010 a 2020). Foram analisados 
todos os oito EIAs disponíveis no website do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A análise identificou 74 impactos ambientais, 
que ocorrem nas diferentes etapas do ciclo de vida desses empreendimentos. Cada 
impacto foi classificado de acordo com a sua natureza, com o meio em que incidem e 
com a fase em que ocorrem. A lista de impactos proposta poderá ser utilizada por 
empresas de consultoria ambiental e órgãos ambientais na identificação preliminar de 
impactos ambientais de hidrelétricas, que servirá de base para definição do escopo de 
futuros estudos ambientais. 
KEYWORDS: AIA, EIA, Impacto Ambiental 
 

ABSTRACT 
 

The implementation of hydroelectric projects causes several environmental impacts in 
the different stages of their life cycle. For this reason, the environmental licensing of 
hydroelectric plants with installed capacity exceeding 10MW requires an Environmental 
Impact Assessment (EIA). Therefore, it is necessary to submit an Environmental Impact 
Study (EIS) to the environmental agencies, which analyze the process to certify the 
feasibility of the project. However, many EISs are presented without providing the 
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necessary information to support the decision-making of the environmental agency, and 
it is common to require more details. This fact hinders the effectiveness of the EIA and 
slows down the process of environmental licensing of these projects. It should be noted 
that, in order to prepare a good EIS, it is necessary to guide the basic studies, based on 
good planning. Thus, the first step in the preparation of a good EIS should be the 
preliminary identification of environmental impacts, which will support the identification 
of issues to be addressed during the environmental diagnosis. In this sense, the 
development of guideline lists for the preliminary identification of impacts can contribute 
to the preparation of better EIAs. In this context, the objective of this research was to 
elaborate a list to identify environmental impacts caused by hydroelectric power plants, 
thus contributing to the improvement of the EIA process of these projects. Therefore, a 
content analysis was performed on the EIS of hydroelectric plants submitted for federal 
environmental licensing in the last 10 years (2010 to 2020). All eight EIAs available on 
the website of the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources 
(Ibama) were analyzed. The analysis identified 74 environmental impacts, which occur 
in the different stages of the life cycle of these enterprises. Each impact was classified 
according to its nature, to the environment and phase in which it occurs. The list of 
impacts drawn up in this research can be used by environmental consulting companies 
and environmental agencies to support the preliminary identification of environmental 
impacts of hydroelectric plants, which will serve as a basis for defining the scope of future 
environmental studies 
KEYWORDS: EIA; EIS; Environmental Impact 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Sendo o país com a maior disponibilidade hídrica do planeta, o Brasil tem como principal 
fonte geradora de energia, as usinas hidrelétricas, que respondem por cerca de 62% de 
toda energia elétrica produzida no país (ANEEL, 2021). Tal característica representa 
uma vantagem desse tipo de projeto, uma vez que se trata de uma fonte de energia 
barata, confiável e renovável. Entretanto, a construção de empreendimentos 
hidrelétricos ocasiona impactos ambientais potencialmente significativos que devem ser 
considerados. 
Nesse contexto, inserem-se o Licenciamento Ambiental e a Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) como instrumentos de planejamento e gestão ambiental capazes de 
evitar e mitigar os impactos ambientais de empreendimentos (SÁNCHEZ, 2020). A partir 
da publicação da Resolução CONAMA Nº 1 de 23 de janeiro de 1986 a AIA foi vinculada 
ao processo de Licenciamento Ambiental através da exigência do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) para o Licenciamento Ambiental das atividades causadores de 
significativo impacto ambiental. Assim, passou a ser necessário a elaboração do EIA 
para empreendimentos hidrelétricos com capacidade instalada superior à 10MW 
(BRASIL, 1986).  
Desde então, segundo Sánchez (2020), o EIA passou a ser o documento mais 
importante de todo o processo de AIA, pois é ele que auxilia na tomada das principais 
decisões para a viabilidade de um projeto. Entretanto, muitas vezes os EIAs submetidos 
ao órgão ambiental não apresentam as informações necessárias para subsidiar o 
processo de tomada de decisão, sendo comum o órgão ambiental exigir 
complementações aos estudos ambientais (VERONEZ; MONTAÑO, 2017). Tal fato 
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ocasiona morosidade e compromete a efetividade dos processos de AIA e de 
Licenciamento Ambiental. Nesse sentido, o Banco Mundial (2008) chegou a descrever 
o processo de Licenciamento ambiental como um obstáculo para construção de novas 
usinas hidrelétricas no Brasil. 
Para a elaboração de um EIA é necessário o direcionamento dos estudos de base, 
fundamentado em um planejamento adequado. A primeira atividade de um bom EIA 
deve ser a identificação preliminar dos impactos ambientais, que auxiliará na 
identificação das questões relevantes (SÁNCHEZ, 2020). Essa etapa de identificação 
inicial também serve de base para planejar as atividades subsequentes. Por 
consequência, se os impactos não forem identificados corretamente nessa etapa inicial, 
então não será possível direcionar os estudos de base para o levantamento de dados 
importantes, o que comprometerá o prognóstico ambiental e consequentemente a 
proposição de medidas adequadas (SÁNCHEZ, 2020). Portanto, a ausência de uma 
identificação preliminar de impactos adequada pode comprometer a elaboração dos 
estudos de base e interferir negativamente em todas as outras etapas da elaboração de 
um EIA, prejudicando a efetividade do processo de AIA. Apesar da importância dessa 
etapa, o Brasil não possui um guia de referência que auxilie a identificação preliminar 
de impactos de hidrelétricas. 
Visando preencher essa lacuna este trabalho apresenta uma lista de identificação de 
impactos ambientais tipicamente relacionados a empreendimentos hidrelétricos, 
podendo contribuir assim para o aprimoramento do processo de AIA desses 
empreendimentos 
 
METODOLOGIA 
 
Para a realização deste trabalho foram analisados os EIAs de empreendimentos 
hidrelétricos licenciados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). Para tanto, optou-se por considerar um horizonte 
temporal de 10 anos (2010 a 2020), conforme apresentado no Quadro 1. 
 
Quadro 1 - Identificação dos estudos 

EIA Ano Empreendimento Local de implantação 

EIA 1 2011 UHE Itaocara MG/RJ 
EIA 2 2012 AHE Davinópolis MG/GO 
EIA 3 2012 AHE Pai Querê SC/RS 
EIA 4 2012 PCH Cabuí MG/RJ 
EIA 5 2013 PCH Caiçara MG/BA 
EIA 6 2013 PCH Gavião MG/BA 

EIA 7 2014 AHE São Luís dos Tapajós PA 
EIA 8 2015 AHE Tabajara RO 

  Fonte: elaborado pelos autores  
 
Oito estudos completos foram identificados como disponíveis para download em busca 
realizada no banco de dados do Ibama (https://www.ibama.gov.br/laf/consultas) no dia 
15/03/2020.  
De posse dos EIAs foi feita a leitura do capítulo de identificação dos impactos de cada 
estudo, para identificar os impactos ambientais e transcrevê-los para uma tabela no 
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programa Microsoft Excel, onde esses foram organizados e agrupados em planilhas 
separadas (uma para cada EIA). Os impactos extraídos foram organizados de acordo 
com o meio em que incidem (físico, biótico ou antrópico), com a fase do projeto em que 
eles se manifestam (planejamento, implantação e operação) e com a natureza do 
impacto (negativo ou positivo). Após elaborar uma lista com os impactos ambientais de 
cada EIA, foi feita a integração de todas planilhas em uma única lista preliminar de 
impactos ambientais. A Figura 1 ilustra o fluxograma metodológico utilizado para o 
desenvolvimento do trabalho. 
 
Figura 1- Fluxograma metodológico utilizado no desenvolvimento do trabalho 

 
Fonte: elaborado pelos autores 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Analisando os EIAs foi possível notar que a descrição do nome dos impactos varia 
muito, embora tenham o mesmo significado. Os enunciados dos impactos se mostraram 
algumas vezes dúbios, vagos ou muito específicos. Por isso, elaborou-se novos 
enunciados que fossem mais sintéticos, autoexplicativos e que descrevessem o sentido 
das alterações, conforme recomendado por Sánchez (2020). O resultado final pode ser 
observado nos Quadros 2, 3 e 4 que apresentam a descrição dos impactos, a(s) fase(s) 
em que ocorre(m), sua natureza e a frequência (que indica o número de EIAs que 
citaram o impacto).  
 
Quadro 2. Lista de impactos do meio biótico (continua) 

Descrição do Impacto 
Fase de 

ocorrência  Natureza Frequência 
Redução da diversidade da fauna terrestre I N 4 
Redução da diversidade da fauna aquática I N 3 
Aumento da caça de animais silvestres I N 2 
Aumentos nos atropelamentos de animais silvestres  I N 3 
Perda de diversidade da flora I N 4 
Aumento de acidentes com animais peçonhentos I N 2 
Alteração na composição e diversidade das comunidades 
fitoplanctônicas e zooplanctônicas I/O N 2 
Aumento na mortalidade de ictioplâncton I/O N 3 
Aumento da mortalidade de peixes I/O N 8 
Deslocamento, perturbação e afugentamento da fauna  I/O N 3 
Perda e fragmentação de habitat da fauna  I/O N 3 
Alteração no deslocamento da ictiofauna  I/O N 6 
Aumento da competição na área de influência  I/O N 1 
Afugentamento da fauna aquática I/O N 3 
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Quadro 2. Lista de impactos do meio biótico (continuação) 

Descrição do Impacto 
Fase de 

ocorrência  Natureza Frequência 
Aumento da biomassa de cianobactérias O N 2 
Alteração da composição e diversidade das comunidades 
bentônicas O N 2 
Proliferação de espécies e macrófitas aquáticas O N 2 

Legenda: Fase de ocorrência: P (planejamento); I (instalação); O (operação)  
   Natureza: N (negativo); P (positivo). 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Quadro 3. Lista de impactos do meio antrópico 

Impacto 
Fase de 

ocorrência  Natureza Frequência 
Alteração no mercado de bens e serviços P N 2 
Deslocamento compulsório de famílias P/I N 2 
Desvalorização imobiliária  P/I N 1 
Alteração da qualidade de vida P/I/O N 8 
Geração de expectativas negativa P/I/O N 5 
Intensificação de movimentos sociais  I N 4 
Aumento do risco de acidentes rodoviários I N 1 
Ruptura das relações sociais  I N 4 
Diminuição dos rendimentos após a desmobilização I N 4 
Interferências com atividades minerárias I N 4 
Modificações na epidemiologia das doenças I N 3 
Perda de imóveis e benfeitorias I N 3 
Sobrecarga sobre a infraestrutura básica local I N 5 
Mudanças nos padrões de uso e ocupação do solo  I N 4 
Perda de sítios paleontológicos I N 1 
Perda de patrimônio histórico-cultural I N 3 
Conflito entre empreendedor e população I N 1 
Desestruturação das instituições comunitárias I N 1 
Aumento da massa salarial I/O N 4 
Interferências em áreas e atividades de lazer e turismo I/O N 3 
Pressão na cultura e economia pesqueira local O N 4 
Interferência com sistemas de captação e abastecimento O N 3 

 Legenda: Fase de ocorrência: P (planejamento); I (instalação); O (operação)  
    Natureza: N (negativo); P (positivo). 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Quadro 4. Lista de impactos do meio físico (continua) 

Descrição do impacto 
Fase de 

ocorrência  Natureza Frequência 
Elevação da turbidez da água I N 3 
Assoreamento de corpos hídricos I N 4 
Alteração da qualidade do ar I N 3 
Aumento da carga orgânica nos corpos hídricos I N 1 
Aumento nos níveis de óleos e graxas I N 1 
Alteração dos níveis de pressão sonora e vibração I N 2 
Compactação e adensamento do solo I N 1 
Contaminação das águas superficiais e subterrâneas I N 3 
Perda de cobertura florestal I N 4 
Contaminação do solo I N 2 
Perda de áreas produtivas I N 3 



                                                       
 

536 
 

 

Quadro 4. Lista de impactos do meio físico (continuação) 

Descrição do impacto 
Fase de 

ocorrência  Natureza Frequência 
Perda de sítios arqueológicos I N 2 
Interferências no patrimônio espeleológico I N 1 
Alteração da qualidade da água  I/O N 8 
Degradação da paisagem natural I/O N 3 
Alteração do regime hidráulico do rio O N 6 
Indução de processos erosivos I/O N 8 
Geração de sismos induzidos O N 4 
Redução do transporte de sedimentos O N 4 
Diminuição dos níveis de oxigênio dissolvido no rio O N 3 
Redução de turbidez a jusante do reservatório O N 1 
Retenção de sedimentos no reservatório O N 7 
Retenção de poluentes no reservatório O P 1 
Alteração no regime hidráulico das águas superficiais O N 3 
Aumento da disponibilidade das águas subterrâneas O P 3 
Alteração do microclima local O N 2 
Alteração na dinâmica da população de animais vetores de 
doenças O N 3 

 Legenda: Fase de ocorrência: P (planejamento); I (instalação); O (operação)  
    Natureza: N (negativo); P (positivo). 
Fonte: elaborado pelos autores. 
 
Ao analisar os estudos constatou-se que os impactos: alteração da qualidade da água, 
indução de processos erosivos, aumento da mortalidade de peixes e alteração da 
qualidade de vida foram citados em todos os oito estudos analisados. Também pode-se 
destacar como impactos mais citados: retenção de sedimentos no reservatório (7 
estudos), alteração no regime hidráulico das águas superficiais (6 estudos) alteração no 
deslocamento da ictiofauna (6 estudos), geração de expectativas da população (5 
estudos) e sobrecarga sobre a infraestrutura básica local (5 estudos). Tal resultado 
confirma o descrito a literatura aplicada na área. Os trabalhos de Von Sperling (2012) e 
Queiroz et al. (2013) também mencionam esses impactos como sendo os mais 
significativos associados à implantação de hidrelétricas.  
Quanto à fase de ocorrência, 10 impactos são associados à fase de planejamento, 56 à 
fase de implantação e 35 à fase de operação. Vale salientar que, um mesmo impacto 
pode ser causado em mais de uma fase. Assim, 4 impactos identificados são esperados 
nas três etapas do projeto, enquanto 14 impactos são previstos nas fases de 
implantação e operação e outros 5 podem ocorrer nas etapas de planejamento e 
implantação. Pode-se observar que grande parte dos impactos ocorre na fase de 
implantação, principalmente associados às atividades de movimentação de terra, 
exploração de áreas de empréstimo, abertura de vias acesso, desvio do rio e 
implantação das estruturas (CAROLINA et al., 2012). Além disso, vale salientar que 
neste trabalho a etapa de enchimento do reservatório foi considerada como sendo parte 
integrante da etapa de implantação, o que também contribui para o maior número de 
impactos nessa fase. 
No que tange ao meio de incidência, 26 impactos são diretamente associados ao meio 
físico, 21 ao meio biótico e 30 ao meio antrópico. Então, nota-se o maior número de 
impactos no meio antrópico, sendo que a maioria deles são de natureza negativa (22 
impactos) e estão relacionados à diminuição da qualidade de vida da população local. 
Esse resultado alinha-se com o estudo de Santos, Cunha e Cunha (2017), que 
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constatou que o ônus da construção de novas usinas é maior do que seus benefícios 
às comunidades locais.  
Durante a análise de conteúdo dos EIAs foi possível constatar a falta de critério na 
identificação dos impactos. É notório nos estudos a dificuldade em diferenciar aspectos 
de impactos ambientais. Por exemplo, supressão de vegetação, geração de empregos 
e geração de expectativas aparecem como impactos em alguns estudos, enquanto em 
outros são considerados aspectos ambientais.  
Por fim, as listas de impactos proposta nos Quadro 2, 3 e 4 têm objetivo de contribuir 
para a melhoria do processo de identificação preliminar dos impactos e certificar de que 
todos os potenciais impactos significativos serão identificados e levados em 
consideração durante o diagnóstico ambiental de projetos dessa tipologia. Entretanto, 
vale salientar que o objetivo da lista não é esgotar todos os possíveis impactos 
ocasionados por hidrelétricas, tendo em vista que cada empreendimento possui suas 
peculiaridades e novos impactos poderão aparecer em função das características do 
contexto do ambiente afetado. 
 
CONCLUSÃO 
 
O estudo identificou os principais impactos ambientais ocasionados por hidrelétricas e 
propõe uma lista de referência para a identificação preliminar de impactos dessa 
tipologia. A lista proposta poderá ser utilizada por pesquisadores e praticantes da AIA 
sendo usada como referência por analistas de órgãos ambientais e empresas de 
consultorias para auxiliar na identificação preliminar dos impactos e na elaboração do 
escopo dos estudos ambientais de hidrelétricas. Portanto, o trabalho contribui para o 
direcionamento dos estudos de base e consequentemente para a efetividade do 
processo de AIA de empreendimentos dessa tipologia. 
A análise também possibilitou identificar fragilidades da qualidade da informação 
apresentada nos estudos, sobretudo no que se refere à dificuldade de se descrever os 
impactos de maneira clara e conceitualmente adequada.  
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do Espírito Santo), Ghislain Mwamba Tshibangu (Impact Assessment Agency of 
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Tecnologia do Espírito Santo) 
 

RESUMO 
 

O Brasil possui um vasto território com acesso ao mar, portanto, pode-se afirmar 
que tem um grande potencial para o desenvolvimento de atividades portuárias. 
No entanto, portos são atividades que podem ocasionar impactos significativos 
ao meio ambiente. Portanto, é imprescindível o uso da Avaliação de impactos 
ambiental (AIA) no processo de Licenciamento ambiental (LA) desses 
empreendimentos. Nesse contexto, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
apresenta e avalia os possíveis impactos ambientais significativos gerados pelo 
empreendimento. A estruturação e o planejamento do EIA são definidos na etapa 
de elaboração do escopo da AIA. Nessa etapa, a elaboração do termo de 
referência do EIA deve ser fundamentada a partir da identificação preliminar dos 
possíveis impactos ambientais. Assim, a identificação preliminar dos impactos 
tem um papel fundamental no planejamento e irá orientar na seleção das 
questões mais relevantes a serem abordadas no EIA. Apesar de tal importância 
a etapa de escopo da AIA ainda apesenta fragilidades e o Brasil ainda não possui 
uma lista para a identificação preliminar de impactos provenientes de 
empreendimentos portuários. Diante desta lacuna, este trabalho identifica o que 
a prática dos EIAs brasileiros diz sobre os possíveis impactos dessa tipologia. A 
partir desta identificação o trabalho apresenta uma lista de identificação de 
impactos de portos. Pretende-se contribuir para a identificação preliminar dos 
impactos da etapa de escopo dessa tipologia e consequentemente para a 
melhoria da qualidade dos estudos e efetividade da AIA em futuros processos 
de LA de portos. Para a execução dessa pesquisa foram analisados todos os 
EIA de portos submetidos ao LA federal entre 2010 e 2020. Foram identificados 
100 impactos ambientais, sendo 26 impactos referentes ao meio físico, 31 
referentes ao meio biótico e 43 referentes ao meio antrópico. Cabe destacar que 
89% dos impactos identificados são de natureza negativa e que somente 50% 
dos EIAs analisados apresentaram análise de significância dos impactos.  
PALAVRAS-CHAVE: Impactos Ambientais.  Portos. EIA. AIA 
 

ABSTRACT 
 

Ports are one of the most important elements of transportation in the world, being 
an essential link for the world economy, therefore, port activity is of extreme 
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importance for the economic development of a country. Brazil has a vast territory 
with access to the sea, with a great potential for the development of these 
activities. However, ports are activities that can use natural resources in a 
remarkable way, causing significant impacts to the environment. Therefore, it is 
essential to use Environmental Impact Assessment (EIA) in the Environmental 
Licensing Process to guide the decision making process. The main product of 
this process is the elaboration of an Environmental Impact Study (EIS), which 
identifies the possible significant impacts generated by the project. The EIS 
structure and plan are defined in the scoping stage. At this stage, the preparation 
of the EIS terms of reference is based on the preliminary identification of 
environmental impacts; which will guide the selection of the most relevant issues 
to be addressed in the EIS. Despite such importance, Brazil still does not have a 
list to support the preliminary identification of impacts of ports. Based on this gap, 
the objective of this research is to identify what the practice in EIAs has to say 
about the environmental impacts of ports. Based on this identification, a 
preliminary list for the identification of impacts of ports was developed. The list 
will contribute to the identification of impacts of this type of undertaking and 
consequently to the effectiveness of EIA and future Environmental Licensing 
Processes of ports. In order to conduct this research, EIAs of ports submitted to 
the federal Environmental Licensing between 2010 and 2020 were analyzed. The 
identification of the impacts was carried out by means of a documentary analysis 
of the 12 EIAs available in Ibama's database. A total of 100 environmental 
impacts were identified, of which 26 refer to the physical environment, 31 refer to 
the biotic environment, and 43 to the anthropic environment. It was identified that 
89% of the impacts are of a negative nature, and that only 50% of the EIAs 
analyzed presented an analysis of the significance of the impacts. 
KEYWORDS: Environmental Impacts.  Ports. EIA 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Considerada como um dos principais elementos associados ao setor de transporte e 
intimamente ligada à economia mundial em expansão, a atividade portuária é um elo de 
ligação entre os sistemas econômicos globais (DEN BOER; VERBRAAK, 2010). O setor 
portuário envolve uma grande quantidade de serviços, sendo o principal relacionado ao 
transporte de mercadorias que pode ser considerado barato quando comparado com 
outros sistemas de transportes (DWARAKISH; SALIM, 2015).  
Apesar dessa característica, os portos são empreendimentos que utilizam de forma 
potencial os recursos naturais e têm um grande potencial de gerar impactos ambientais 
significativos (VEÇOZZI; CARVALHO, 2013). Assim, os projetos de empreendimentos 
portuários estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental, sendo necessário também a 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que leva informações relevantes para a tomada 
de decisão sobre a viabilidade ambiental de um determinado projeto (SÁNCHEZ, 2020). 
Nesse contexto, a tomada de decisão ocorre após a análise das informações contidas 
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no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que é considerado o documento mais importante 
da AIA (SÁNCHEZ, 2020). 
O planejamento e a estruturação do EIA são definidos na etapa de escopo que termina 
com a definição do termo de referência (TR). Logo, o TR deve ser estruturado a partir 
de uma identificação preliminar dos prováveis impactos ambientais. Nesse sentido, na 
fase de planejamento da AIA, a identificação preliminar de impactos é fundamental para 
orientar as questões mais relevantes a serem abordadas nos estudos de base. Por sua 
vez, os estudos de base podem ser considerados o pivô da elaboração dos EIAs pois 
são eles que irão definir as informações necessárias para a identificação e avaliação de 
impactos do projeto (SÁNCHEZ, 2020). Portanto, a identificação preliminar dos 
impactos ambientais de um projeto (definida na etapa de escopo da AIA) tem um papel 
relevante, não só para a elaboração do EIA mas para a AIA de modo geral. Apesar de 
sua importância, a prática do planejamento da AIA na etapa de escopo ainda é muito 
deficiente no Brasil (BORIONI; GALLARDO; SÁNCHEZ, 2017).  
Diante dessa lacuna, este trabalho apresenta uma lista preliminar para identificação de 
impactos ambientais de projetos portuários, elaborada com base em estudos pretéritos. 
A lista pode auxiliar na etapa de determinação de escopo da AIA de futuros projetos, 
orientando a identificação preliminar dos impactos ambientais e consequentemente no 
processo de planejamento de futuros EIAs de projetos portuários. Nesse sentido, 
espera-se também contribuir para a melhoria da qualidade dos estudos dessa tipologia. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Para a elaboração dessa pesquisa foram analisados todos os EIAs de portos 
submetidos ao licenciamento federal, entre 2010 e 2020, apresentados no Quadro 1. 
 
Quadro 1 – Estudos analisados nesta pesquisa 

EIA 
 

Ano 
 

Empreendimento 
 

Local de implantação 

EIA1 2010 Terminal Portuário Presidente Kennedy Espírito Santo 
EIA2 2011 Base Portuária do E&P no Espírito Santo Espírito Santo 

EIA3 2011 Centro Portuário Industrial Naval Off Shore de 
Santos São Paulo 

EIA4 2011 Porto Sul Bahia 
EIA5 2011 Porto São Sebastiao - ampliação São Paulo 
EIA6 2012 Terminal Marítimo Avançado de Belmonte Bahia 
EIA7 2013 Ampliação da Retro área e do Píer do Porto Itapoá Santa Catarina 
EIA8 2013 Terminal Portuário de Uso Múltiplo da Nutripetro Espírito Santo 
EIA9 2013 Porto Norte Capixaba e Mineroduto Morro do Pilar Espírito Santo 
EIA10 2013 Porto Central Espírito Santo 
EIA11 2016 Terminal da Braskem Rio Grande do Sul 
EIA12 2017 Ampliação do Porto de Paranaguá Paraná 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Os 12 estudos apresentados no Quadro 1 foram identificados como disponíveis para 
download em busca realizada no banco de dados do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
(https://www.ibama.gov.br/laf/consultas) no dia 30/03/2020.  
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A identificação dos impactos foi realizada por meio de análise documental. Nessa etapa, 
para a coleta de informações, utilizou-se uma planilha do Microsoft Excel como 
ferramenta para a organização dos dados. Os impactos citados em cada um dos 
estudos foram extraídos para uma planilha. Cada EIA teve sua própria planilha 
contendo: o nome do impacto citado no estudo, a natureza do impacto, seu grau de 
significância (quando foi analisada pelo estudo) e a descrição do impacto segundo o 
EIA. Após finalizada a extração dos dados (impactos citados nos estudos), foi realizada 
uma análise de conteúdo das listas individuais onde os impactos foram agrupados e 
categorizados formando uma lista única. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A análise permitiu identificar uma grande variação na descrição dos impactos, ou seja, 
um mesmo impacto foi descrito de diferentes formas. Por vezes os impactos se 
tornavam muito específicos ou repetitivos e, nesses casos, os enunciados dos impactos 
foram agrupados ou reescritos. Os Quadros 2, 3 e 4 apresentam a lista consolidada 
contendo 100 impactos ambientais, com a descrição dos impactos e as informações 
relevantes para a identificação preliminar de cada impacto.  
Quadro 2 – Impactos ambientais de projetos portuários relacionados ao meio físico 

Nome do impacto Nat Fase de 
ocorrência Freq 

Alteração do Regime de Escoamento Superficial  Negativo I 5 
Alterações morfodinâmicas e sedimentares Negativo I/O 9 
Alteração da topografia do terreno Negativo I 5 
Redução da Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas Negativo I 9 
Alteração da qualidade do ar Negativo I/O 9 
Alteração das correntes marinhas e ondas Negativo I 6 
Alteração nos padrões de qualidade da água do mar Negativo I 8 
Alterações nas características dos sedimentos de fundo Negativo I 4 
Contaminação ambiental devido ao lançamento 
Acidental de óleo no mar Negativo O 1 
Aumento dos Níveis de Turbidez  Negativo I 6 
Alteração nos padrões de qualidade do sedimento marinho Negativo O 5 
Contaminação dos sedimentos límbicos Negativo O 1 
Diminuição da disponibilidade do recurso mineral Negativo I 1 
Indução de Processos Erosivos e de Assoreamento Negativo I/O 7 
Redução da disponibilidade hídrica Negativo I 6 
Alteração da hidrodinâmica do trecho do rio Almada Negativo I/O 1 
Risco de remobilização de sedimentos contaminados Negativo I 1 
Alteração local do microclima Negativo I/O 1 
Aumento de ruídos e vibrações Negativo I/O 6 
Aumento local das vazões máximas de cheias Negativo I/O 1 
Alteração da Qualidade dos Solos Negativo I/O 6 
Redução da Recarga do Lençol Freático Negativo I/O 1 
Aumento dos Ruídos Subaquáticos Negativo I 1 
Aumento da intensidade luminosa artificial Negativo I/O 1 
Alteração na qualidade das águas estuarinas superficiais Negativo I 1 
Mudanças nas margens do estuário, na batimetria e nos sedimentos de fundo Negativo I 2 

Legenda: Nat= Natureza; P= Planejamento; I= Instalação; O= Operação; Freq= Frequência 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A lista também apresenta informações sobre o meio, a natureza, a fase de ocorrência e 
a frequência em que os impactos foram citados nos estudos analisados. A frequência 
dos impactos é importante pois evidência quais impactos são mais citados nos estudos 
e pode sinalizar que os menos citados estão relacionados a situações específicas e 
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particularidades de cada projeto. Porém, é importante salientar que a frequência de 
ocorrência não pode ser tomada como grau de importância, ou seja, um determinado 
impacto citado somente uma vez não significa que é menos importante, já que os 
impactos ambientais variam de acordo com a particularidade de cada contexto e sua 
significância deve levar em consideração a sensibilidade do meio. 
De acordo com os resultados apresentados no Quadro 2, pode-se observar 26 impactos 
ambientais provenientes do meio físico. Analisando os estudos pode-se afirmar que os 
impactos: Redução da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, Alteração da 
qualidade do ar e Alterações morfodinâmicas e sedimentares foram os mais citados, 
estando presente em 9 dos 12 EIAs analisados. Esses impactos também são 
comumente citados na literatura, por exemplo nos estudos de Borrego (2007) e Catianis 
(2016). Também é possível observar que os impactos no meio físico são em sua 
totalidade de natureza negativa, a maioria ocorre na fase de instalação. 
Em relação ao meio biótico, foram identificados 31 impactos ambientais, sendo a grande 
maioria também de natureza negativa (Quadro 3). O único impacto de natureza positiva 
identificado foi o de Recrutamento de fauna citado por 6 estudos e de ocorrência na fase 
de operação. Os impactos: Perda de cobertura vegetal e Perturbação e afugentamento 
de fauna foram citados por todos os 12 EIAs analisados, confirmando os resultados dos 
estudos de Jürgensen (2004). Quanto à fase de ocorrência, os impactos se manifestam 
concomitantemente nas fases de instalação e operação. 
 
Quadro 3 – Impactos ambientais de projetos portuários relacionados ao meio biótico 

Nome do impacto Nat Fase de 
ocorrência Freq 

 Perda de Cobertura Vegetal  Negativo I 12 
Perda de Diversidade da fauna terrestre  Negativo I 6 
Perda de Habitats para a fauna terrestre Negativo I 8 
Perturbação e afugentamento da fauna  Negativo I/O 12 
Atropelamento de fauna Negativo I/O 6 
Interferência na comunidade pelágica  Negativo I/O 3 
Interferência na comunidade bentônica Negativo I/O 8 
Aumento da pressão de caça e captura de animais Negativo I/O 3 
Aumento da pressão sobre recursos florestais  Negativo I 3 
 Interferência na comunidade planctônica Negativo I/O 4 
Introdução de espécies exóticas Negativo O 8 
Perda de banco de sementes e plântulas Negativo I 1 
Mortalidade de animais Negativo I/O 2 
Risco de colisão com a fauna marinha Negativo O 3 
Aumento da competição com a fauna do entorno Negativo I/O 1 
Bioacumulação e/ou biomagnificação Negativo O 1 
Diminuição da fotossíntese Negativo I 2 
Interferência na Comunidade de Quelônios Negativo I/O 4 
Recrutamento de fauna Positivo O 6 
Interferências com o deslocamento da fauna Negativo I/O 1 
Perda de habitat marinho de fundo consolidado Negativo I 1 
Possível interferência com a produtividade primária de mananciais Negativo O 1 
Perda de Habitats e Espécimes da Biota Aquática Continental Negativo I/O 3 
Risco de contaminação da fauna marinha Negativo O 8 
Atração e Proliferação de Vetores, Pragas e Fauna Antrópica Negativo O 3 
Eliminação ou Alteração de Habitats Aquáticos Negativo I 3 
Perturbação e Afugentamento da Fauna Aquática Negativo I/O 7 
Risco de aprisionamento de fauna Negativo O 1 
Risco de interferência na comunidade marinha Negativo I/O 1 
Deslocamento de fauna e risco de acidentes Negativo I/O 1 
Interferência em Unidade de Conservação e áreas protegidas Negativo I/O 2 

Legenda: Nat= Natureza; P= Planejamento; I= Instalação; O= Operação; Freq= Frequência 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Analisando os impactos provenientes do meio antrópico, pode-se observar que se trata 
do meio com maior incidência de impactos, sendo no total 43 impactos ambientais 
listados (Quadro 4). Este resultado já era esperado, já que as consequências dos 
impactos de outros meios se somam impactando, ainda que indiretamente, o meio 
antrópico. Os impactos de: Geração de emprego e Pressão sob serviços e 
equipamentos sociais, foram citados por todos os EIAs analisados, confirmando os 
estudos de Dekker (2003). 
 
Quadro 4 – Impactos ambientais de projetos portuários relacionados ao meio antrópico 

Nome do impacto Nat 
Fase de 

ocorrênci
a 

Freq 

Geração de expectativas Negativo P 7 
Atração de população Negativo P/I 5 
Intensificação do processo de especulação imobiliária Negativo P/I 5 
Geração de empregos Positivo I/O 12 
Dinamização da economia Positivo I/O 10 
Interferência no cotidiano da população Negativo I/O 6 
Aceleração da expansão urbana  Negativo I/O 5 
Pressão sobre serviços e equipamentos sociais Negativo I 12 
Melhoria da qualificação dos profissionais, trabalhadores e fornecedores locais Positivo I/O 4 
Geração de receita tributária Positivo I/O 8 
Retração da economia local Negativo I 5 
Fixação da população Negativo I 3 
Redução de áreas para uso de agropastoris Negativo I 2 
Interferência em sítios arqueológicos Negativo I 6 
Interferência na atividade pesqueira Negativo I/O 10 
Acidentes entre embarcações Negativo O 4 
Alteração da paisagem natural Negativo I 6 
Ocupação de territórios formais e urbanizados Negativo O 1 
Alteração nos padrões de atendimento dos serviços públicos Negativo I/O 1 
Alteração de identidade cultural Negativo I/O 3 
Aumento de população à procura de trabalho e renda Negativo I 1 
 Incômodos à população Negativo I 4 
Interferência com Atividades de Lazer e Turismo Negativo I 6 
Melhoria no padrão de atendimento dos serviços públicos Negativo O 1 
Potencialização de tradições culturais Negativo O 2 
Desvalorização, esvaziamento e restrição no uso de territórios Negativo I 1 
Alterações no Uso do Solo Negativo I 4 
Aumento na geração de resíduos sólidos Negativo I 1 
Estímulo ao fortalecimento da agricultura familiar Positivo I 1 
Dinamização do Mercado Imobiliário Positivo P/I 1 
 Agravamento de Problemas Sociais Negativo O 2 
Desconforto acústico Negativo I 1 
Pressão sobre áreas de bota-fora Negativo I 1 
Riscos aos trabalhadores Negativo O 2 
Conflito com populações indígenas Negativo I 1 
Mudança de Perfil Econômico da Região e Agregação de Vantagens Locacionais Positivo O 1 
Expansão da Infraestrutura Portuária e Logística Portuária Positivo O 2 
Redução da área de extrativismo Negativo I 1 
Redução das demandas dos serviços e equipamentos sociais decorrentes da 
implantação do empreendimento Positivo O 1 
Redução da demanda por moradia Negativo O 1 
Pressão sobre o consumo de água Negativo I/O 1 
Interferência sobre as Comunidades Quilombolas e outras Comunidades 
Tradicionais Negativo I 2 
Interferência no sistema aquaviário Negativo I 1 

Legenda: Nat= Natureza; P= Planejamento; I= Instalação; O= Operação; Freq= Frequência 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Durante a análise dos estudos foi possível observar que apenas 50% dos EIAs 
analisados apresentam a análise de significância dos impactos ambientais. Esse 
resultado alarmante indica uma fragilidade na informação que a AIA tem levado para a 
tomada de decisão de projetos dessa tipologia. 
Assim, essa pesquisa buscou contribuir com o processo de identificação preliminar dos 
impactos na etapa de escopo da AIA de projetos portuários. Porém, vale salientar que 
as listas apresentadas são apenas orientativas, não substituindo uma análise criteriosa 
de aplicabilidade ao contexto do projeto.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
Este trabalho apresenta uma lista contendo 100 impactos ambientais que podem ser 
utilizadas como referência para a identificação preliminar de impactos ambientais 
oriundos de novos projetos portuários. Nesse sentido, com o aprimoramento do escopo 
da AIA é esperada uma consequente melhoria na qualidade da informação apresentada 
para a tomada de decisão no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos 
portuários.  
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RESUMO 
 
Os impactos ambientais são informações essenciais em um Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) que devem ser sempre citados de forma clara, simples e objetiva, 
proporcionando fácil entendimento. Todavia, no Brasil, o modo com o qual os impactos 
ambientais são abordados em EIAs é, por vezes, muito criticado havendo ainda uma 
carência de estudos que possibilitem o aprimoramento dessa informação. Nesse 
contexto, o objetivo do presente estudo é analisar os impactos ambientais citados em 
EIAs de Aterros Sanitários brasileiros. Para esse fim foram identificados e analisados 
os EIAs recentemente submetidos ao Licenciamento Ambiental, disponíveis nos sites 
dos órgãos ambientais do país. A busca pelos EIAs foi realizada nos websites de todos 
os órgãos ambientais brasileiros, com um recorte temporal de 2017 a 2019. Como 
resultado da busca foram identificados 11 EIAs, provenientes de seis estados (Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo), sendo três EIAs 
elaborados pela mesma empresa de consultoria. Durante a etapa de análise alguns 
impactos citados nos EIAs foram excluídos da lista por considerarem medidas 
mitigadoras como impacto ambiental positivo. A lista final agrega um total de 40 
impactos ambientais, sendo 18 impactos relacionados ao meio antrópico (45%), 12 
impactos relacionados ao meio físico (30%) e 10 impactos relacionados ao meio biótico 
(25%). Em média, os EIAs citam 25 impactos, variando de 13 a 34 impactos, sendo que 
apenas 5% dos impactos foram citados por todos os EIAs. Espera-se que a análise 
apresentada possa ser utilizada para o aprimoramento da qualidade de futuros EIAs 
dessa tipologia. 
PALAVRAS-CHAVE: Aterro Sanitário; AIA; Impacto Ambiental 
 

 
 

ABSTRACT 
 
Environmental impacts are essential in an Environmental Impact Study (EIS) and must 
always be mentioned in a clear, simple and objective manner, providing easy 
understanding. However, in Brazil, the way in which environmental impacts are 
described in EIS is sometimes highly criticized. Further, there is still a lack of studies that 
enables the improvement of this information. In this context, the objective of this study is 
to analyze the environmental impacts mentioned in Sanitary Landfills EISs conducted in 
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Brazil. For this purpose, the newly submitted EIS for Environmental Licensing, available 
on the websites of the Brazilian environmental agencies, were identified. The search for 
EIS was carried out on the website of all Brazilian states’ environmental agencies, with 
a time cut from 2017 to 2019. As a result of the search, 11 EIS were identified, from six 
states (Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul and São 
Paulo). Three of them were prepared by the same consulting company. During the 
analysis stage, some impacts mentioned in the EIS were excluded from the list because 
mitigating measures were considered as a positive environmental impact. The final list 
includes a total of 40 environmental impacts: 18 of them are related to the anthropic 
environment (45%), 12 to the physical environment (30%) and 10 to biological 
environment (25%). EIAs mention an average of 25 impacts, ranging from 13 to 34 
impacts, with only 5% of impacts cited by all EIAs. It is hoped that an appropriate analysis 
can be used to improve the quality of future EIAs of this typology. 
KEYWORDS: Landfill; EIA; Environmental Impacts. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Apesar dos benefícios da implantação de projetos de Aterros Sanitários, esses 
empreendimentos podem causar impactos ambientais significativos, sendo esses 
projetos passíveis de licenciamento ambiental. Nesse sentido, a Avaliação de Impacto 
Ambiental (AIA) leva informação para a tomada de decisão quanto à viabilidade 
ambiental desses empreendimentos. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é 
considerado a principal informação que a AIA leva para o licenciamento ambiental 
(SÁNCHEZ, 2020). 
O termo impacto ambiental, segundo Sánchez (2020), é encontrado de forma corriqueira 
no cotidiano das pessoas e geralmente é assimilado a algum prejuízo ao meio ambiente. 
Todavia, essa percepção do senso comum é apenas uma parcela da definição de 
impacto ambiental. Das diversas definições que podem ser empregadas, destaca-se a 
estabelecida na norma NBR ISO 14.001 (ABNT, 2015, p.3), que define impacto 
ambiental como a “modificação no meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total 
ou parcialmente resultante dos aspectos ambientais de uma organização”. 
De acordo com Sánchez (2020), os EIAs são ferramentas que tem o propósito de 
organizar a coleta e a análise de dados importantes para a tomada de decisão. Dessa 
forma torna-se fundamental um planejamento adequado da AIA, principalmente no que 
se refere à etapa de definição do conteúdo dos EIAs. Tal planejamento inicia na etapa 
de escopo, etapa fundamental para a efetividade da AIA (BORIONI; GALLARDO; 
SÁNCHEZ, 2017).  
Ao final da etapa de escopo é possível definir o termo de referência que irá ditar o 
conteúdo do EIA, podendo também definir pontos importantes relacionados aos 
procedimentos técnicos para a sua elaboração. Nessa etapa de planejamento dos 
estudos, que inicia na etapa de escopo, é fundamental conhecer os possíveis impactos 
ambientais provenientes do projeto. Assim, um planejamento adequado dará subsídios 
para a elaboração de estudos de base objetivos e focados em informações relevantes, 
sem correr o risco de lacunas na informação. 
No entanto, pesquisas tem revelado que os EIAs brasileiros têm deixado a desejar em 
relação à qualidade da informação que a AIA leva para a tomada de decisão (ALMEIDA; 
MONTAÑO, 2017; VERONEZ; MONTAÑO, 2017). Parte dessas lacunas de informação 
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poderiam ser sanadas mediante um aprimoramento da etapa de escopo no processo de 
AIA (BORIONI; GALLARDO; SÁNCHEZ, 2017).  
Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho é contribuir para o aprimoramento da 
etapa de escopo da AIA de projetos de Aterro Sanitário, elaborando uma lista de 
referência que pode ser utilizada na identificação preliminar de impactos e para a 
elaboração dos termos de referência de EIAs dessa natureza. 
 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório e abordagem qualitativa, que é 
adequada para observar fenômenos que ainda não foram estudados de forma 
significativa (CRESWELL, 2007; DENZIN; LINCOLN, 2005). O levantamento de dados 
foi realizado por meio de análise documental em EIAs previamente elaborados para 
projetos de Aterro Sanitário. 
Considerando que, no Brasil, o licenciamento ambiental dessa tipologia é de 
competência estadual, a primeira etapa da pesquisa consistiu na identificação dos EIAs 
recentemente apresentados aos órgãos ambientais estaduais. Para isso, foi feita uma 
busca para identificar, dentre os órgãos estaduais brasileiros, aqueles cujo website 
disponibilizava estudos completos dessa tipologia. A busca, realizada em todos os 
órgãos estaduais do país, identificou apenas seis estados que apresentavam tal 
informação. 
O Quadro 1 apresenta a lista dos seis estados e seus respectivos órgãos ambientais e 
websites, onde foram identificadas as informações utilizadas neste trabalho. Para essa 
busca foi considerado um recorte temporal entre os anos 2017 e 2019, com o intuito de 
conhecer a realidade dos estudos mais recentes. Foram identificados um total de 11 
EIAs, provenientes dos estados: Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo, conforme apresentado no Quadro 1.  
 
Quadro 1 – Órgãos ambientais que disponibilizam EIAs de Aterros Sanitários elaborados 
entre 2017 e 2019. 

Estado Órgão ambiental Website 

Paraíba Superintendência de Administração do Meio Ambiente 
– SUDEMA http://sudema.pb.gov.br 

Paraná Instituto Ambiental do Paraná – IAP http://www.iap.pr.gov.br 

Pernambuco Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – CPRH 

http://www.cprh.pe.gov.br 

 
Rio de Janeiro Instituto Estadual do Ambiente – INEA http://www.inea.rj.gov.br 

Rio Grande do Sul Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 
Luiz Roessler – FEPAM www.fepam.rs.gov.br 

São Paulo Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 
CETESB https://cetesb.sp.gov.br 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A partir da identificação dos EIAs, foi realizada a análise de conteúdo dos estudos. Esse 
levantamento de dados foi organizado em uma lista do tipo Excel e dividido em 
parâmetros como: (i) o nome do impacto ambiental, (ii) meio em que ocorre, (iii) fase do 
projeto em que ocorre, (iv) natureza do impacto e (v) descrição do impacto. Após a 
coleta de dados dos EIAs os impactos foram categorizados de forma a excluir os casos 
em que um mesmo impacto era descrito de forma diferente. Nessa etapa também foram 
excluídos os “impactos ambientais”, descritos em alguns EIAs, mas que se tratavam do 
efeito de medidas mitigadoras do projeto. 

Quadro 2 – EIAs de Aterro Sanitário utilizados na pesquisa 

EIA Ano Descrição do empreendimento Estado 

EIA 1 2017 
Estudo de Impacto Ambiental da Ambiental Sul Brasil – Central 

Regional de Tratamento de Resíduos Ltda. (CTRTR Ambiental Sul) 
de Sarandi do Sul 

Paraná 

EIA 2 2017 
Estudo de Impacto Ambiental do Aterro Industrial - Resíduos Classes 
I e II, Aterro de Resíduos da Construção Civil – Resíduos Classe A de 

Piraí do Sul 
Paraná 

EIA 3 2017 Estudo de Impacto Ambiental do Aterro Sanitário de Imbaú Paraná 

EIA 4 2017 Estudo de Impacto Ambiental da Central de Tratamento e Valorização 
Ambiental em Escada Pernambuco 

EIA 5 2017 Estudo de Impacto Ambiental de CTR Barra Mansa Classe I Rio de Janeiro 

EIA 6 2017 Estudo de Impacto Ambiental da Ampliação do CDR Pedreira de São 
Paulo e Guarulhos São Paulo 

EIA 7 2018 Centro de Tratamento e Disposição de Resíduos de Guarabariba Paraíba 

EIA 8 2018 
Aterro Sanitário de Grande Porte e Aterro de Reservação de 

Resíduos da Construção Civil (Resíduos Classe A – Inertes) de Ponta 
Grossa 

Paraná 

EIA 9 2018 
Aterro Industrial Classe II, Aterro Sanitário de Grande Porte, Unidade 

de Triagem de Resíduos Recicláveis e Aterro de Reservação de 
Resíduos da Construção Civil – Resíduos Classe A de Laranjeiras do 

Sul 

Paraná 

EIA 10 2019 Centro de Gerenciamento de Resíduos Aterro Classe I de Fazenda 
Rio Grande Paraná 

EIA 11 2019 Ampliação de Aterro Sanitário Companhia Riograndense de 
Valorização de Resíduos (CRV) de São Leopoldo Rio Grande do Sul 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da categorização dos impactos foi elaborada uma lista final contendo 40 
impactos ambientais, sendo desses, 18 impactos, relacionados ao meio antrópico 
(45%), 12 relacionado ao meio físico (30%) e 10 relacionado ao meio biótico (25%). 
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Conforme apresentado no Quadro 3, a grande maioria dos impactos (87,5%) de 
natureza negativa.  

Quadro 3 – Lista consolidada de impactos ambientais esperados em projetos de Aterros 
Sanitários (continua) 

Nome do Impacto Natureza 
Fase de ocorrência do impacto 

Planejamento Instalação Operação Encerramento 

Modificação da topografia do terreno Negativo   X X X 

Compactação do solo Negativo  X X X 

Indução aos processos erosivos e 
assoreamento Negativo   X X X 

Indução à infertilidade do solo Negativo   X     

Contaminação do solo Negativo     X X 

Contaminação das águas subterrâneas Negativo   X X X 

Contaminação das águas superficiais Negativo   X X X 

Rebaixamento do nível de água 
subterrânea Negativo   X X X 

Alteração do Regime de escoamento 
superficial e infiltração Negativo   X X   

Elevação da turbidez nos corpos hídricos Negativo    X X   

Aumento da incidência de ruído e vibração Negativo  X X  

Alteração da qualidade do ar (gases, 
odores e particulados) Negativo   X X X 

Perda de habitat Negativo   X X   

Perda de cobertura vegetal Negativo   X X   

Introdução de vegetação exótica Negativo   X X   

Perturbação e afugentamento da fauna  Negativo   X X   

Atropelamento da fauna Negativo   X X   

Intensificação da caça e pesca predatória Negativo   X X   

Ocorrência de acidentes com animais 
peçonhentos Negativo   X X   

Proliferação de vetores e aumento da 
fauna sinantrópica Negativo   X X   

Ecotoxicidade, bioacumulação e 
biomagmificação Negativo   X X X 

Retorno da fauna Positivo       X 
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Quadro 3 – Lista consolidada de impactos ambientais esperados em projetos de Aterros 
Sanitários (continuação) 

Geração de expectativas na população Negativo X X     

Aumento de contingente humano na região Negativo   X     

Eventuais desapropriações e remoção da 
população Negativo X X     

Perda de áreas produtivas Negativo   X     

Desvalorização imobiliária Negativo     X   

Geração de empregos e renda Positivo   X X   

Aumento da arrecadação de impostos Positivo   X X   

Incômodo à população Negativo     X   

Dinamização da economia local Positivo   X  X   

Interferência nas condições de tráfego de 
veículos Negativo   X X   

Deterioração das condições de 
pavimentação da via de acesso Negativo   X X   

Ocorrência de acidentes  Negativo   X X   

Sobrecarga na infraestrutura e nos 
serviços públicos Negativo   X X   

Alteração na paisagem natural Negativo   X X   

Alteração na ocupação do solo Positivo   X X   

Geração de conflitos entre atividades Negativo   X X   

Desmobilização de mão de obra Negativo       X 

Diminuição na arrecadação de impostos Negativo       X 
 

  Meio físico   Meio biótico   Meio antrópico 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Ao comparar os resultados obtidos na análise dos EIAs com os descritos em artigos de 
periódicos, pode-se observar que a grande maioria dos impactos ambientais 
identificados é descrita em artigos científicos. Apenas dois impactos ambientais foram 
citados por todos os EIAs, são eles: a modificação da topografia do terreno e a alteração 
da qualidade do ar. Desses impactos, o impacto de alteração da qualidade do ar é 
apontado como principal impacto ambiental dessa tipologia. Os impactos da alteração 
da qualidade do ar, juntamente com a alteração da qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas, são considerados impactos significativos desses projetos, originados em 
consequência da geração de efluentes líquidos e gasosos durante a operação de aterros 
sanitários (EL-SALAM; ABU-ZUID, 2015; VAVERKOVÁ et al., 2018). 
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A análise dos estudos permitiu verificar uma falta de padrão na forma com que os 
impactos são descritos no mesmo EIA (um padrão diferente para cada meio) e, em 
alguns casos, com ausência de informação necessária. Além disso, é frequente a 
inclusão de ações de mitigação ou de compensação como de impactos “positivos”. 
Nesse sentido, foram excluídos da lista, impactos como: “Geração de energia elétrica”, 
“Conhecimento científico regional”, “Recomposição e ampliação da flora e da fauna”, 
dentre outros. 
 
CONCLUSÃO 
 
No presente estudo, foi possível identificar os principais impactos ambientais citados em 
EIAs de Aterro Sanitários. Baseado nesses estudos é proposta uma lista de impactos 
que pode contribuir para futuros estudos. A lista proposta agrega um total de 40 
impactos ambientais, sendo a maioria vinculada ao meio antrópico (45%) e de natureza 
negativa (87,5%).  
Além disso, foi possível identificar a falta de critério e padronização na descrição dos 
impactos dos EIAs analisados. A utilização de medidas mitigadoras como impacto foi 
um fenômeno comum entre os estudos analisados. Esse fato pode ter ocorrido com a 
finalidade de aumentar o número de impactos ambientais de natureza positiva e assim 
“compensar” a grande maioria dos impactos negativos provenientes da implantação de 
empreendimentos dessa natureza.  
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RESUMO 
 

As usinas hidrelétricas são alternativas economicamente viáveis em relação ao grande 
potencial hidrelétrico disponível no território brasileiro. No entanto, apesar de suas 
vantagens, é notório a degradação ambiental que é causada pelas mesmas. Devido a 
esta problemática, o trabalho objetiva realizar uma análise bibliométrica dos artigos 
produzidos nos últimos 10 anos acerca dos impactos ambientais negativos de 
empreendimentos hidrelétricos brasileiros. A busca dos artigos foi realizada em quatro 
bases de dados e os artigos encontrados foram exportados para o Software START. 
Com o auxílio desta ferramenta, foi possível selecionar os artigos relacionados ao 
objetivo do trabalho e extrair deles informações relevantes para a realização da revisão 
bibliométrica (ano, palavras-chave, autores, periódicos, localização da usina e tipos de 
impactos mais citados). A busca nas bases de dados resultou em 353 artigos, sendo 
que destes, 42 foram selecionados para o desenvolvimento do trabalho. Das 
informações extraídas, observou-se que grande parte dos artigos eram sobre as usinas 
hidrelétricas da região Norte do Brasil e que 73,3% dos artigos mencionaram os 
impactos negativos causados à fauna. Com base na análise realizada, pode-se concluir 
que as usinas hidrelétricas causam muitos danos ambientais, porém, percebe-se que 
mais estudos poderiam ser desenvolvidos com esta temática. 
PALAVRAS-CHAVE: Impacto Ambiental; Hidrelétrica; Brasil. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Hydroelectric plants are economically viable alternatives in relation to the great 
hydroelectric potential available in the Brazilian territory. However, despite their 
advantages, the environmental degradation caused by them is notorious. Due to this 
problem, the work aims to carry out a bibliometric analysis of articles produced in the last 
10 years about the negative environmental impacts of Brazilian hydroelectric projects. 
The search for articles was performed in four databases and the articles found were 
exported to the START Software. With the help of this tool, it was possible to select the 
articles related to the objective of the work and extract from them relevant information to 
carry out the bibliometric review (year, keywords, authors, journal, location of 
hydroelectric plants and types of impacts most cited). The search in the databases 
resulted in 353 articles, of which 42 were selected for the development of the work. From 
the information extracted, it was observed that most of the articles were about 
hydroelectric plants in the North of Brazil and that 73.3% of the articles mentioned the 
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negative impacts caused to fauna. Based on the analysis carried out, it can be concluded 
that hydroelectric plants cause a lot of environmental damage, however, it is clear that 
more studies could be developed with this theme. 
KEYWORDS: Environmental Impact; Hydroelectric power plant; Brazil. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A grande extensão territorial do Brasil dispõe de uma rede hidrográfica que já foi 
responsável por 90% da energia consumida no país e que, atualmente, é capaz de gerar 
aproximadamente 58% de toda a energia elétrica consumida por meio de Usinas 
Hidrelétricas (UHE) e também pequenas centrais hidrelétricas (PCH), cujo percentual 
de crescimento tem aumentado nos últimos anos (BIG, 2017). Os planos de 
desenvolvimento no Brasil estiveram diretamente relacionados à concepção e à 
implantação de grandes empreendimentos de infraestrutura, como é o caso das UHE 
(BERMANN, 2007; VAINER, 2007), já que a política de geração de energia elétrica 
elegeu como alvo principal os recursos hídricos (ALVES; JUSTO, 2011). 
Embora sejam consideradas como sendo uma fonte energética limpa e renovável, as 
UHE estão diretamente relacionadas à degradação ambiental e impactos sobre as 
populações atingidas pela sua implantação. Segundo Von Sperling (2012), alguns 
impactos negativos decorrentes da implantação da usina são: mudança na qualidade 
da água; emissão de gases do efeito estufa; realocação de população ribeirinha; 
alteração da temperatura da água ao sair da turbina; assoreamento; alterações 
climáticas (aumento das taxas de evaporação e umidade relativa do ar); aumento da 
incidência de doenças causadas pela proliferação de mosquitos vetores; perda de 
patrimônio genético da fauna e da flora; e fragmentação dos ecossistemas fluviais. 
Impactos que afetam os meios físico e biótico e o ser humano. 
No cenário atual, onde muito se discute sobre a preservação ambiental, o impacto 
causado por uma obra desse porte vai na contramão da tendência mundial que propõe 
que outras fontes de energia, com um impacto ambiental menos significativo, sejam 
exploradas. Nesse contexto, muitas pesquisas têm surgido para avaliar os impactos 
causados pela implantação de uma hidrelétrica. Logo, o presente trabalho tem como 
objetivo realizar uma análise bibliométrica dos artigos produzidos acerca dos impactos 
ambientais negativos gerados pela construção de empreendimentos hidrelétricos, nos 
últimos 10 anos. Sendo assim, é possível entender o contexto de tais publicações. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A abordagem metodológica deste artigo é a pesquisa bibliométrica e tem como 
finalidade buscar artigos que tratam sobre os impactos ambientais negativos causados 
pelas hidrelétricas no Brasil. Após analisar bases de dados nacionais e internacionais, 
constatou-se que o Engineering Village, ScienceDirect, Scielo e Scopus apresentavam 
os resultados desejados, sendo, portanto, utilizadas. Aplicou-se na busca também os 
descritores “Impacto”, “Ambiental”, “Hidrelétrica”, “Brasil” e seus correspondentes em 
inglês “Impact”, “Environmental”, “Hydroelectric” e “Brazil”, com seleção de artigos 
abertos e restritos, em inglês e português, publicados entre 2010 e 2020. Para decidir 
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quais os termos de busca seriam utilizados, foi necessário realizar testes, sendo as 
usadas as que apresentaram melhor resultado. 
Para a análise bibliométrica, os artigos foram exportados no formato bibTex para a 
ferramenta computacional START (State of the Art through Systematic Review), que foi 
desenvolvida e disponibilizada pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de 
Software pertence à Universidade Federal de São Carlos e dá suporte para realizar uma 
revisão sistemática (FABBRI; OCTAVIANO, 2016). 
Após a busca, para a seleção dos artigos, foi realizada uma leitura prévia a partir do 
título e resumo, utilizando critérios de inclusão, sendo eles: artigos completos, 
publicados entre 2010 e 2020, que sejam sobre hidrelétricas brasileiras e que tenham 
como foco principal os impactos ambientais negativos de hidrelétricas. Em seguida, foi 
realizada a leitura dos artigos selecionados e extraídos deles: título, periódico, ano de 
publicação, os autores, palavras-chave, qual a usina hidrelétrica abordada no artigo e 
sua localização e quais os impactos ambientais negativos causados pela construção da 
mesma que foram relatados. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na busca, foram encontrados 353 artigos, 75 no Engineering Village (21%), 44 no 
ScienceDirect (12%), 31 no Scielo (9%) e 203 no Scopus (58%).  
No processo de seleção, inicialmente, foram aprovados 91 artigos, 206 rejeitados e 56 
eram duplicados. No entanto, durante a etapa de extração, 46 artigos foram rejeitados 
por não terem como foco principal os impactos ambientais negativos causados pelas 
usinas hidrelétricas e três eram duplicados, sendo utilizados 42 artigos. 
Por meio dos dados extraídos, foi constatado que os 42 artigos foram escritos por 179 
autores diferentes e somente 7 são de autoria única. O autor Philip Martin Fearnside se 
destacou, tendo 4 artigos de autoria única publicados. Além dele, foi observado que 
outros 13 autores publicaram dois artigos cada. 
As palavras-chave mais utilizadas foram: impacto ambiental (environmental impact), 
Brasil (Brazil), hidrelétrica (hydroelectric), biodiversidade (biodiversity), Amazônia 
(Amazon), reservatório (reservoir), animal (animal), peixe (fish), água (water), entre 
outras, conforme apresentado na Figura 1.  
 
Figura 1 - Nuvem de palavras com as palavras-chave mais usadas pelo artigo 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras com o auxílio da Ferramenta Start 
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Os artigos foram publicados em 33 revistas diferentes, estando em primeiro lugar os 
periódicos Brazilian Journal of Biology e Ambiente e Sociedade (três artigos cada); em 
segundo, estão os periódicos Forest Ecology and Management, Energy Policy, 
Biogeosciences e Ambio, (dois artigos cada). As demais revistas tiveram somente uma 
publicação. Das revistas de maior destaque, Brazilian Journal of Biology publica artigos 
que tenham relação com ciências biológicas e a revista Ambiente e Sociedade, artigos 
sobre a relação meio ambiente e sociedade. 
A distribuição de artigos por período (Figura 2) indica que houve um crescimento no 
número de publicações ao longo dos anos, chegando a sete publicações nos anos de 
2015 e 2016; porém, no ano de 2017, pode-se perceber uma queda, onde somente dois 
artigos foram publicados. Apesar do gráfico mostrar uma oscilação, pode-se notar que 
as publicações sempre se mantiveram acima de dois artigos a partir de 2011. 
 
Figura 2 – Artigos publicados por ano 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Figura 3 – Quantidade de usinas 
hidrelétricas por estado  

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Os estados de localização das usinas hidrelétricas citadas nos artigos estão 
apresentados na Figura 3. Pode-se perceber que a maioria deles traz informações sobre 
as usinas hidrelétricas localizadas na região Norte do Brasil, mais especificamente no 
Pará (nove artigos), Amazonas (sete artigos) e Rondônia (cinco artigos), onde 
encontram-se as usinas hidrelétricas de São Luís do Tapajós, Belo Monte, Curuá-Uma, 
Santo Antônio, Jirau, Balbina, o complexo hidrelétrico Braço do Norte e o da Madeira. 
Segundo Vergílio (2012), os principais potenciais hidráulicos do Brasil se encontram na 
região Norte. Porém, a bacia amazônica possui uma topologia onde o relevo se 
apresenta plano sem expressivas quedas d'água e com um ecossistema sensível. A 
implantação de uma UHE nessa região implica em uma grande área inundada para a 
formação do reservatório de água, proporcionando um grande impacto ao meio 
ambiente e à população local. Faz sentido, portanto, que os artigos publicados na área 
de impacto ambiental negativo provocados pela implantação de usinas hidrelétricas 
sejam, na sua maioria, evidenciando problemas ambientais da região Norte. Em 
contrapartida, a região nordeste, que é pobre em potencial hidráulico, não foi 
mencionada em nenhum artigo. 
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Para realizar a análise dos principais tipos de impactos ambientais negativos causados 
pelas usinas hidrelétricas, dividiu-se esses impactos em cinco temas, relacionados a 
componentes ambientais do meio: fauna, flora, seres humanos, ar e água.  
A Figura 4 apresenta a quantidade de artigos que abordou esses temas. Pode-se 
observar que dos 42 artigos analisados, os impactos negativos causados pelas UHE 
mais discutidos eram em relação à fauna, sendo citados em 33 artigos. Os impactos 
negativos relacionados à flora foram citados em 29 e aos seres humanos em 15. Já os 
impactos causados ao ar e à água tiveram um número menor de menções com 8 e 4 
artigos, respectivamente. 
 
Figura 4 – Impactos ambientais negativos citados pelos artigos 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
Os artigos que abordaram os impactos ambientais negativos causados à fauna, 
destacaram que as inundações das áreas para formação dos reservatórios são o 
principal causador dos impactos (PEREIRA et al., 2016; COCHRANE et al., 2017; 
GUERRERO et al., 2020), tendo como consequência a interferência no deslocamento e 
reprodução de peixes (SILVA et al., 2012; SOUZA-CRUZ-BUENAGA et al., 2019; 
RUNDE; HALLWASS; SILVANO, 2020), perda de ovos e alevinos a jusante de usinas 
hidrelétricas, mortalidade de peixes (ALHO; REIS; AQUINO, 2015; LIMA et al., 2018), 
mudanças nos padrões de pesca e pesca predatória (FANTIN-CRUZ et al., 2015; 
RUOCCO; PORTINHO; NOGUEIRA,  2018). 
Os impactos ambientais negativos causados à flora também são causados devido às 
inundações dos reservatórios que resultam na mortalidade da vegetação (FERREIRA 
et al., 2013; FEARNSIDE, 2015a; MEZINE et al., 2016; SCHERER; PFISTER, 2016; 
LIMA et al., 2017; RESENDE et al., 2019). Mas outros impactos também são citados, 
como o desmatamento realizado para a construção das UHE (BARCELLOS et al., 2018; 
SANTOS et al., 2020) e a alteração do regime hidrológico do rio (GUIMARÃES et al., 
2013; PINHA et al., 2013; PAGNUSSATT et al., 2018; MAZZEI; MARANGONI; 
OLIVEIRA, 2018; ALMEIDA et al., 2020). 
Com relação aos impactos negativos causados aos seres humanos, tem-se como foco 
principal o deslocamento populacional (PIAGENTINI et al., 2014; FEARNSIDE, 2014a; 
FEARNSIDE, 2014b; ALEDO; GARCÍA-ANDREU; PINESE, 2015; OLIVEIRA et al., 
2016; LETURCQ, 2016; FAINGUELERNT, 2016), seja retirando as famílias de suas 
casas para a construção das UHE ou causando a urbanização no entorno das usinas. 
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Outros impactos citados nos artigos são a redução no número de nascimentos em 
municípios com UHE (ASSAHIRA et al., 2017; SGARBI et al., 2019), o aumento na 
prevalência de certas doenças (ANDRIOLO et al., 2013; MELANDRI; ALENCAR; 
GUIMARÃES, 2015), em particular doenças de veiculação hídrica e, em alguns locais 
houve uma mudança no grau de incidência da malária, causada pelo aumento na 
quantidade do mosquito causador da doença. 
No que se refere aos impactos causados ao ar, há um número relevante de artigos que 
relatam os altos níveis de Emissões de Gases de Efeito Estufa devido às áreas de 
floresta inundadas. Há também um aumento das emissões de CO2 (gás carbônico) e 
queda da qualidade do ar (KAHN; FREITAS; PETRERE, 2014; FEARNSIDE, 2015b; 
GELLER; MENESES, 2016; ARAÚJO et al., 2019). 
Em relação aos impactos causados na água, tem-se a perda da sua qualidade, os 
assoreamentos causados pela remoção da vegetação das margens dos reservatórios, 
que resultam no excesso de material sobre o leito e dificulta a navegabilidade e a pesca 
(SPERLING, 2012; WESTIN; SANTOS; MARTINS, 2014; BERCHIN et al., 2015; 
CARVALHO et al., 2018). 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Por meio da realização da análise bibliométrica, pode-se destacar: as revistas de 
maiores publicações estão vinculadas às áreas interdisciplinares da biologia, meio 
ambiente e sociedade. Os anos de 2015 e 2016 tiveram destaque no número de 
publicações, e a Usina de Belo Monte foi citada por vários trabalhos, coincidindo com o 
ano em que a mesma obteve sua licença de operação concedida pelo IBAMA, em 2015, 
e a autorização pela ANEEL para o início da operação comercial, em 2016. 
Quanto aos principais resultados apresentados pelos estudos selecionados, identificou- 
se um declínio na qualidade de vida das pessoas que foram realocadas, o 
empobrecimento do solo e da qualidade da água da região, aumento dos gases de efeito 
estufa e a diminuição de espécies de plantas e animais. 
Com este estudo, indica-se que, apesar da implementação das centrais hidrelétricas 
causarem danos ambientais evidentes e de diferentes proporções, poderiam ser 
produzidos mais trabalhos que enfatizassem tais danos e, consequentemente, assumir 
maior expressividade nas publicações. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Energia Hidráulica. 
Disponível em: http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/atlas_par2_cap3.pdf. Acesso em: 
13 dez. 2020. 
 
ALVES, A. D.; JUSTO, J. S. Espaço e subjetividade: estudo com ribeirinhos. Psicologia 
& Sociedade, [S.L.], v. 23, n. 1, p. 181-189, abr. 2011. FapUNIFESP (SciELO). 
http://dx.doi.org/10.1590/s0102-71822011000100020. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/psoc/v23n1/a20v23n1.pdf. Acesso em: 10 dez. 2020. 
 



                                                       
 

561 
 

 

BERMANN, C. Impasses e controvérsias da hidreletricidade. Estudos Avançados, 
[S.L.], v. 21, n. 59, p. 139-153, abr. 2007. FapUNIFESP (SciELO). 
http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142007000100011. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ea/a/PHk7yHnkGkM6DzytNpNT8WB/?lang=pt&format=pdf.  
Acesso em: 10 dez. 2020. 
 
BIG – Banco de Informações de Geração. Disponível em: 
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm.  Acesso 
em: 03 dez. 2020. 
 
FABBRI, S.; SILVA, C.; HERNANDES, E.; OCTAVIANO, F.; THOMMAZO, A.; 
BELGAMO, A. Improvements in the StArt tool to better support the systematic review 
process. Proceedings Of The 20Th International Conference On Evaluation And 
Assessment In Software Engineering, [S.L.], v. 21, n. 16, p. 1-5, jun. 2016. ACM. 
http://dx.doi.org/10.1145/2915970.2916013. Disponível em: 
https://dl.acm.org/doi/10.1145/2915970.2916013.  Acesso em: 11 dez. 2020. 
 
VAINER, C. B. Recursos hidráulicos: questões sociais e ambientais. Estudos 
Avançados, [S.L.], v. 21, n. 59, p. 119-137, abr. 2007. FapUNIFESP (SciELO). 
http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40142007000100010. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ea/a/GQThH3pHRWGLf3WXj9DrKrt/?lang=pt.    Acesso em: 05 
dez. 2020. 
 
VERGÍLIO, K. E. P. Geração Distribuída e Pequenas Centrais Hidrelétricas: 
Alternativas para a Geração de Energia Elétrica no Brasil. 2012. 42 f. TCC 
(Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Escola de Engenharia de São Carlos, São 
Carlos, 2012. Disponível em: http://www.tcc.sc.usp.br/tce/disponiveis/18/180500/tce-
12112012-143516/?&lang=br.  Acesso em: 03 dez. 2020. 
 
VON SPERLING, E. Hydropower in Brazil: overview of positive and negative 
environmental aspects. Energy Procedia, [S.L.], v. 18, p. 110-118, 2012. Elsevier BV. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2012.05.023. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187661021200793X.   Acesso em: 
07 dez. 2020. 
  



                                                       
 

562 
 

 

 
 

PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PARÁ) EM 
RELAÇÃO AOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DE UM PROJETO DE 

MINERAÇÃO 

Erlan Silva de Sousa (Instituto Federal do Pará), Ludimila Aparecida Rodrigues 
Fernandes (Instituto Federal do Pará), Andressa Oliveira Morais de Sousa 
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RESUMO 
 

Embora seja responsável pela geração de riqueza e crescimento econômico, sendo 
ainda um dos importantes setores da economia brasileira, a indústria extrativa mineral 
está entre as atividades antrópicas que mais causam impactos ambientais negativos. 
Dessa forma, este estudo teve como objetivo averiguar a percepção da população de 
Conceição do Araguaia em relação aos impactos socioambientais e econômicos de um 
empreendimento de Mineração. O estudo foi realizado no município de Conceição do 
Araguaia – PA pertencente à mesorregião sudeste paraense, região amazônica. O 
Empreendimento minerador objeto de análise e estudo desta pesquisa tem como 
objetivo a implantação de um projeto de mineração, que consiste em explorar sete 
depósitos de níquel laterítico, localizado no projeto de assentamento rural Lote Oito (08), 
a 25 km do centro urbano da cidade de Conceição do Araguaia, com estimativa de vida 
útil do empreendimento de 25 anos, com uma produção média anual de 900 mil 
toneladas. Para o desenvolvimento do estudo, foram aplicados questionários contendo 
questões, objetivas e subjetivas. Em sua maioria, abordando, dentre outros aspectos as 
perspectivas dos moradores sobre o projeto de mineração no município de Conceição 
do Araguaia. Os resultados obtidos indicam que a comunidade não vê as empresas 
mineradoras tão somente como fonte de geração de emprego e renda, considerando 
insuficientes as ações praticadas em relação aos impactos ambientais gerados pela 
extração mineral. A população do município, mostrou relativos conhecimentos sobre os 
impactos ambientais gerados pela mineração, porém a expectativa de geração de 
emprego e renda agregada a esse tipo de atividade é muito maior, a visão de 
desenvolvimento regional com a implantação de um empreendimento minerador 
predomina por ser um setor que gera diversos postos de trabalho á um longo período, 
tornando o município propicio a novos investimentos de diversas áreas da economia. É 
importante a realização de pesquisas relacionadas a perspectivas da população que 
irão receber empresas mineradoras, bem como o acompanhamento dos impactos da 
mineração. O esclarecimento destas informações deverá ser repassado de forma clara 
e objetiva para a sociedade, abrangendo, os riscos aos quais a população estará 
exposta.  
PALAVRAS-CHAVE: mineração; impactos ambientais; percepção ambiental. 
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ABSTRACT 
 

Although it is undoubtedly responsible for the generation of wealth and economic growth, 
being still one of the important sectors of the Brazilian economy, the mineral extractive 
industry is among the anthropic activities that cause the most negative environmental 
impacts. Thus, this study aimed to investigate the perception of the population of 
Conceição do Araguaia in relation to the socio-environmental and economic impacts of 
a mining project. The study was carried out in the municipality of Conceição do Araguaia 
– PA, which belongs to the southeastern mesoregion of Pará, Amazon region. The 
mining enterprise object of analysis and study of this research aims to implement a 
mining project, which consists of exploring seven laterite nickel deposits, located in the 
rural settlement project Lote Oito (08), 25 km from the urban center of city of Conceição 
do Araguaia, with an estimated useful life of the project of 25 years, with an average 
annual production of 900 thousand tons. For the development of the study, 
questionnaires containing questions, both objective and subjective, were applied. Mostly, 
addressing, among other aspects, the residents' perspectives on the mining project in 
the municipality of Conceição do Araguaia. The results obtained indicate that the 
community does not see mining companies solely as a source of employment and 
income generation, considering the actions taken in relation to the environmental impacts 
generated by mineral extraction to be insufficient. The municipality's population 
demonstrated relative knowledge about the environmental impacts generated by mining, 
but the expectation of generating employment and income from this type of activity is 
much higher, the vision of regional development with the implementation of a mining 
enterprise predominates because it is a sector that generates several jobs for a long 
period, making the city suitable for new investments from different areas of the economy. 
It is important to carry out surveys related to the perspectives of the population that will 
receive mining companies, as well as monitoring the impacts of mining. The clarification 
of this information must be passed on in a clear and objective way to society, covering 
the risks to which the population will be exposed. 
KEYWORDS: mining; environmental impacts; environmental perception. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A indústria extrativa mineral está entre as atividades antrópicas que mais causam 
impactos socioambientais negativos (FARIAS; CASTRO; FERREIRA, 2019). É umas 
das atividades que desde a primeira fase do seu ciclo de produção, traz consequências 
sociais e econômicas, que vão desde as fases de implantação do empreendimento ao 
encerramento das atividades, comprometendo, não somente o território onde se realiza 
a mineração, mas todo o entorno. 
A extração mineral e seu beneficiamento intensificaram-se na região amazônica através 
das facilitações pelas ações governamentais que lançaram políticas de incentivos fiscais 
ao mercado de bens minerais para a instalação de grandes empresas mineradoras na 
região e pelas expectativas, criadas pelo governo na sociedade, de rápida 
modernização e desenvolvimento da local (COELHO; MONTEIRO, 2007). 
O Estado do Pará possui potencialidade diversificada de reservas de minérios que 
atraem a atividade de exploração e extração destes, submetendo uma região tão 
complexa de fauna e flora a uma considerável pressão de urbanização e crescimento 
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populacional descontrolado. Esse rápido crescimento, aliado ao aumento de 
concentração de renda, torna a atividade de mineração grande propositora dos 
processos de urbanização dos municípios que recebem empreendimentos de extração 
mineral. Tudo isso gera consequentemente, uma grande pressão sobre as 
infraestruturas e serviços urbanos básicos e o meio ambiente.  
Segundo Dias (2007) é importante conhecer a percepção dos atores sociais sobre os 
agravos ambientais que lhes são impostos, partindo do princípio de que são desiguais 
as condições de acesso dos diferentes setores da população à proteção ambiental, 
saneamento e segurança. A população que será afetada pelos diversos impactos da 
mineração deve ter assistência e acompanhamento que assegurem uma qualidade de 
vida e seus direitos. Assim, este estudo analisou a percepção da população, em relação 
aos impactos socioambientais gerados pela extração mineral de Níquel no município de 
Conceição do Araguaia-Pará.      
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi realizada no município de Conceição do Araguaia – PA pertencente à 
mesorregião sudeste paraense, (Figura 01). Tendo como limite territorial os municípios 
de Floresta do Araguaia, município de Santa Maria das Barreiras, município de 
Redenção e com Estado do Tocantins, com o município de Couto Magalhães (SEPOF, 
2011).  
 
Figura 1- Localização de Conceição do Araguaia - Pará - Brasil. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 
O Empreendimento minerador objeto de análise desse estudo, irá explorar sete 
depósitos de níquel laterítico, localizado no Projeto de assentamento rural Lote Oito (08), 
a 25 km do centro urbano da cidade de Conceição do Araguaia, com estimativa de vida 
útil de 25 anos e uma produção média anual de 900 mil toneladas. 
Para a identificação da percepção da população em relação às questões ambientais e 
o envolvimento da comunidade com os diversos impactos das atividades minerárias, 
foram aplicados 80 questionários no município de Conceição do Araguaia-Pará, 
contendo 14 questões objetivas. 
Em sua maioria, as questões abordaram dentre outros aspectos as perspectivas dos 
moradores sobre o Projeto de Mineração; implicações na saúde da população 
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relacionada à atividade minerária; os impactos socioambientais desencadeados pela 
mineração e o conhecimento acerca da responsabilidade dos futuros problemas 
ambientais da mineração. Para o tratamento dos dados foram utilizadas as técnicas de 
análise de conteúdo e estatística descritiva, que permitem explorar o conteúdo de livros, 
revistas, documentos, trabalhos científicos, monografias e artigos. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os principais impactos ambientais da atividade de mineração estão relacionados às 
fases de implantação e operação, que geram consequências graves ao meio ambiente. 
Instalam-se em municípios de pequeno porte, com proposta de geração de emprego, 
desenvolvimento e principalmente em melhorias na qualidade de vida da população, 
porém os investimentos realizados na área social e ambiental são baixos ou 
inexistentes, deixando várias comunidades desassistidas pelos empreendimentos 
(PEREIRA et al., 2017). 
Assim, acerca do conhecimento da atividade de mineração no município de Conceição 
do Araguaia, foi perguntado à população sobre a existência de atividade de mineração 
no município. 62,5% dos entrevistados responderam ter ciência de alguma atividade de 
mineração e 37,5% afirmaram não ter conhecimento desse tipo de atividade, assim foi 
constatado que existem pessoas que não possuem informação acerca da extração de 
areia, brita e argila, entre outras atividades, também, igualmente caracterizadas como 
atividade de extração mineral. 
Perguntou-se aos entrevistados se tinham informações sobre a empresa de mineração 
de níquel que irá atuar na região de Conceição do Araguaia (Gráfico 01), 55% dos 
entrevistados afirmaram ter conhecimento e 45% responderam não ter conhecimento 
sobre a empresa. As implantações de empreendimentos mineradores geram para as 
comunidades o desenvolvimento local, que acontece também pelo crescimento 
acelerado das cidades, sendo a mineração principal influenciadora, atuando como um 
importante fator de atração populacional, que motiva impactos positivos, pela chegada 
de novos empreendimentos. 
 
Gráfico 01 - Conhecimento sobre a empresa mineradora de níquel que irá atuar em Conceição 
do Araguaia 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Ainda que leve em consideração a geração de empregos, não se pode ignorar o fato de 
que a implantação de atividades mineradoras se estabelece geralmente com baixos 
níveis de interação com os municípios, pouco diálogo e centrada em ações de cunho 
paternalista, naquilo que as mineradoras entendem ser contrapartidas (CARSALADE; 
ABREU, 2012). 
Quando questionados sobre a importância do empreendimento de mineração de níquel 
para o desenvolvimento econômico e social do município de Conceição do Araguaia 
(Gráfico 02), 85% dos entrevistados responderam acreditar no desenvolvimento 
econômico através da implantação do empreendimento minerador e 15% afirmaram que 
não haverá desenvolvimento para a região. 
 
Gráfico 02 - Desenvolvimento econômico e social. 

 
Fonte: Autoria própria 
 
Silva et al. (2017), apontam que a população tem conhecimento da significativa 
importância do setor minerário para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade, 
uma vez que ninguém pode dispensar o uso dos recursos minerais, especialmente 
quando considerada a melhora na qualidade de vida, visto que as necessidades básicas 
do ser humano, tais como moradia, vestuário e alimentação são atendidas sobretudo 
por estes recursos. 
Quando questionados sobre os impactos na saúde da população, das atividades do 
empreendimento de mineração que será instalado no município de Conceição do 
Araguaia (Gráfico 3), 81,25% relataram que a empresa irá ocasionar impactos para a 
saúde da população e 18,75% responderam não acreditar que a atividade de mineração 
possa impactar na saúde da população. 
Gonçalves (2015) enfatiza que áreas próximas a atividades de mineração apresentam 
grandes concentrações de partículas em suspensão, que afetam a saúde da população 
pela poluição do ar por material particulado, contaminação da água utilizada para 
consumo e preparo de alimentos, além da exposição à poluição sonora, operação de 
máquinas e trânsito de veículos pesados. 
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Gráfico 3 - Atividade de mineração e o impacto na saúde da população. 

 
Fonte: Autoria própria 
 
Indagados acerca dos conhecimentos sobre os impactos da mineração na segurança 
pública, no município de Conceição do Araguaia, 88,5% dos entrevistados responderam 
que a mineração causará impactos para a segurança da população e 11,5% não 
consideram que a segurança pública será impactada com a implantação do 
empreendimento minerador em Conceição do Araguaia (Gráfico 04). 
 
Gráfico 04 - Impacto da mineração na segurança pública. 

 
Fonte: Autoria própria. 
 
Em relação às responsabilidades de reparação dos futuros problemas socioambientais 
causados pela atividade de mineração em Conceição do Araguaia (Gráfico 05), 
constatou-se que 63,75%, dos entrevistados afirmaram que é responsabilidade de todos 
sendo eles prefeitura, governo estadual, população e mineradora. 33,75% responderam 
que a responsabilidade é do empreendimento minerador, 1,25% responderam ser da 
população, enquanto que 1,25% afirmaram a responsabilidade ser do governo estadual.  
Os estudos que envolvem os impactos ambientais e as possibilidades de recuperação 
das degradações decorrentes da atividade mineral acompanham um desafio na gestão 
socioambiental e socioeconômica. Gerenciar os impactos no meio ambiente e as 
consequências geradas, torna cada vez mais imprescindível o uso de medidas 
mitigadoras.  
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Gráfico 05 - Responsabilidades socioambientais. 

 
Fonte: Autoria própria 
 
De forma geral, os impactos ambientais mais comuns de empreendimentos mineradores 
já podem ser previstos, bem como as medias mitigadoras geralmente mais utilizadas 
para tais. Atualmente, tem-se observado inúmeras tentativas de execução de medidas 
políticas que visem a recuperação de danos já ocorridos ao meio ambiente. Após o 
fechamento das minas o que resta aos municípios são os impactos ambientais, 
econômicos e sociais, além de uma baixa perspectiva de recuperação das áreas 
impactadas. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
A população do município de Conceição do Araguaia- PA mostrou relativos 
conhecimentos sobre os impactos ambientais gerados pela mineração, porém a 
expectativa de geração de emprego e renda agregada a esse tipo de atividade é maior. 
A visão de desenvolvimento regional com a implantação de um empreendimento 
minerador predomina por ser um setor que gera diversos postos de trabalho por um 
longo período, tornando o município, propicio a novos investimentos de diversas áreas 
da economia. 
Apesar da legislação ambiental e a regulamentação da atividade mineradora garantirem 
ganhos a população e comunidades ao entorno dos empreendimentos de mineração, a 
pesquisa indicou que população se preocupa com a segurança pública, impactada pelo 
aumento do fluxo de pessoas no munícipio.  
Ainda que não seja possível extinguir todos os perigos sucedidos da atividade de 
mineração, é possível prevenir os riscos por meio de um conjunto de medidas 
mitigadoras, atuação de fiscalização, segurança física, saúde ocupacional nas áreas de 
trabalho, incentivo à educação e capacitação dos profissionais envolvidos na mineração 
e outras soluções em esfera local, regional e nacional, a fim de garantir a saúde do 
trabalhador e a seguridade social. 
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É importante a realização de pesquisas relacionadas a perspectivas da população de 
municípios que irão receber empresas mineradoras, bem como o acompanhamento dos 
impactos da mineração. O esclarecimento destas informações deverá ser repassado de 
forma clara e objetiva para a sociedade, abrangendo, os riscos aos quais a população 
estará exposta. 
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RESUMO 
 

Empreendimentos que possam acarretar impactos ao meio ambiente, nas fases de 
planejamento, concepção, instalação e funcionamento, são passíveis de Licenciamento 
Ambiental. A Avaliação de Impacto Ambiental é um instrumento de gestão ambiental 
importante, por auxiliar no processo de tomada de decisão do Licenciamento Ambiental. 
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo relatório de Impacto do meio 
Ambiente (RIMA) são documentos exigidos para fins do procedimento de Licenciamento 
Ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente. No Brasil, a Resolução 
CONAMA nº 01/86 estabelece os critérios de conteúdo mínimo que devem ser seguidos 
para elaboração do EIA/RIMA. Estudos ambientais elaborados com adequada 
qualidade ambiental podem fornecer informação em quantidade e qualidade suficientes 
para a devida tomada de decisão. Neste trabalho, avaliou-se a efetividade processual 
do EIA/RIMA de um Complexo Turístico no Estado do Ceará, Brasil, cujo licenciamento 
ambiental ocorreu em 2010. O método utilizado foi o de análise de efetividade 
processual de Sadler (1996), com base em um checklist de 28 critérios. Os critérios 
foram obtidos a partir das diretrizes e do conteúdo mínimo estabelecidos pela Resolução 
CONAMA nº 01/86. Os resultados mostram que o EIA/RIMA analisado atendeu 
satisfatoriamente 61% dos critérios, 32% foram parcialmente atendidos e 7% não foram 
contemplados. Parcela dos critérios parcialmente atendidos refere-se à consideração 
dos impactos ambientais das alternativas locacionais e tecnológicas. Apesar de 
apresentar, em sua maioria, adequada qualidade; em virtude dos demais critérios 
parcialmente ou não atendidos, os resultados podem indicar que o estudo em questão 
traz incertezas ao processo de tomada de decisão. Esse tipo de análise é significativo 
para sociedade, uma vez que está associado ao princípio da avaliação de impacto 
ambiental que tem foco no aperfeiçoamento contínuo da melhoria da qualidade 
ambiental. A eficiência dos estudos ambientais traz reflexo direto no licenciamento 
ambiental, na medida em que fornece adequada base de informações para os 
tomadores de decisão. O cenário de base de informações com a presença de 
incertezas, notadamente pelo não atendimento ou atendimento parcial de critérios 
mínimos exigidos por normas, pode induzir escolhas e opções que não condizem com 
as expectativas de geração de riqueza, emprego e renda com o mínimo de interferências 
negativas na base geofísica dos territórios. 
PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento Ambiental. Estudos ambientais. Qualidade 
Processual. 

 
ABSTRACT 

 
Enterprises that may cause environmental impact during the planning, project, 
installation and operation phases are subject to Environmental Licensing. Environmental 
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impact assessment is an important environmental management tool, as it assists in the 
Environmental Licensing decision-making process. Environmental Impact Study (EIA) 
and the respective Environmental Impact Report (RIMA) are documents required for the 
purposes of the Environmental Licensing procedure for activities that change the 
environment. In Brazil, CONAMA Resolution N. 01/1986 establishes the minimum 
content criteria that must be followed to prepare EIA/RIMA. Environmental studies 
carried out with appropriate environmental quality can provide sufficient quantity and 
quality of information for proper decision making. In this paper, the procedural quality of 
the EIA/RIMA of a Tourist Complex in the State of Ceará, in Brazil, whose environmental 
licensing occurred in 2010, was evaluated. The method used was of analyzing 
procedural effectiveness by Sadler (1996), based on a checklist of 28 criteria. Criteria 
were obtained from guidelines and minimum content established by CONAMA 
Resolution N. 01/1986. Results show that the analyzed EIA/RIMA satisfactorily met 61% 
of criteria, 32% were partially met and 7% were not considered. A portion of criteria partly 
met refers to the environmental impacts considered of locational and technological 
alternatives. Despite presenting adequate quality in its majority, due to the other criteria 
partly or wholly not considered, results may indicate that the study shows uncertainties 
to the decision-making process. This type of analysis is significant for society, since it is 
associated with the principle of environmental impact assessment, which focuses on the 
continuous improvement of environmental quality. The efficiency of environmental 
studies reflects directly on environmental licensing, as it provides an appropriate 
information base for decision makers. The information base scenario with uncertainties, 
notably due to the non-fulfillment or partial fulfillment of minimum criteria required by 
standards, can induce choices and options that do not match the expectations of 
generating wealth, employment and income with the minimum of negative interferences 
in the geophysical basis of the territories. 
KEYWORDS: Environmental Licensing. Environmental studies. Procedural Quality. 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O advento da revolução industrial, o crescimento econômico e o aumento da ocupação 
territorial trouxeram ao mundo a necessidade de se ter instrumentos que monitorassem 
e controlassem os impactos gerados ao meio ambiente. No decorrer do fim do século 
XX houve maior atenção dos governantes e da sociedade para esse assunto. No Brasil, 
alguns mecanismos de controle entraram no sistema normativo jurídico brasileiro a partir 
da Lei Federal nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente – 
PNMA (BRASIL, 1981); além disso, instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, 
composto por órgãos, dentre os quais, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). Este órgão, um pouco mais tarde, aprovou a Resolução nº 1, de 23 de 
janeiro de 1986, que estabeleceu a exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para fins de licenciamento 
ambiental de atividades potencialmente poluidoras (BRASIL, 1986). 
O EIA/RIMA deve seguir critérios pré-estabelecidos em legislação pertinente, no intuito 
de fornecer adequada informação sobre os impactos daquela atividade, para a tomada 
de decisão do órgão ambiental licenciador na opção de permitir, ou não, que o 
empreendimento seja implementado e entre em funcionamento (BRASIL, 1997; 
FRANKLIN FILHO, 2016; SILVA; AGUIAR; CABRAL, 2020). Uma das atividades que 
podem ser consideradas impactantes é o turismo, pois gera significativa demanda ao 
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meio ambiente, visto que solicita muitos recursos naturais para o uso indireto de 
pessoas (PINHO, 2007; RODRIGUES, 2016). 
Segundo consta na legislação ambiental em vigor, o turismo é uma atividade com 
pequeno potencial poluidor, mas que pode contribuir para modificar o meio ambiente 
(BRASIL, 2000). A Resolução CONAMA nº 237/1997 cita que é obrigatório, para 
implantação e operação de grandes empreendimentos ligados ao setor de turismo, que 
os mesmos sejam licenciados (BRASIL, 1997). Fica assim obrigado a complexos 
turísticos e de lazer, a elaboração de EIA/RIMA para que a licença ambiental seja 
concedida. 
Este trabalho tem por objetivo analisar a efetividade processual do EIA/RIMA de um 
Complexo Turístico construído no Estado do Ceará, Brasil, indicando os critérios que 
permitam verificar se o EIA e o RIMA cumpriram os objetivos aos quais se propõem 
consoante a resolução CONAMA nº 237/1997 e comparar os resultados de efetividade 
com resultados de outros estudos de efetividade processual de atividades 
potencialmente poluidoras. 
 
METODOLOGIA 
 
O presente estudo analisou o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) de um Complexo Turístico localizado no Estado do 
Ceará, cujo procedimento de licenciamento ambiental esteve sob responsabilidade, em 
2010, do órgão estadual de meio ambiente, a Superintendência Estadual de Meio 
Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE); cuja legislação estadual vigente era a 
Resolução COEMA nº 08/2004 (CEARÁ, 2004). 
Utilizou-se, para análise da qualidade do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental, da metodologia de efetividade processual de Sadler (1996), tendo 
como base um conjunto de 28 critérios, elaborados por Prado (2017), obtidos a partir 
das diretrizes e do conteúdo mínimo para elaboração do EIA (artigos 5º e 6º) e RIMA 
(artigo 9º), estabelecidos na Resolução CONAMA nº 01/1986 (Quadro 1). 
 
Quadro 1 - Conjunto de critérios para análise da efetividade processual do EIA/RIMA (continua) 

Critério Descrição Embasamento Conama 01/86 
C1 EIA Alternativas tecnológicas Art. 5º, inciso I 
C2 EIA Alternativas locacionais Art. 5º, inciso I 
C3 EIA Hipótese de não implantação do empreendimento Art. 5º, inciso I 

C4 EIA Avalição dos impactos nas fases de implantação e 
operação Art. 5º, inciso II 

C5 EIA Área de influência direta Art. 5º, inciso III 
C6 EIA Área de influência indireta Art. 5º, inciso III 
C7 EIA Planos e programas gover. do projeto e alternativas Art. 5º, inciso IV 
C8 EIA Diagnóstico ambiental do meio físico Art. 6º, inciso I 
C9 EIA Diagnóstico ambiental do meio biótico Art. 6º, inciso I 
C10 EIA Diagnóstico ambiental do meio antrópico Art. 6º, inciso I 

C11 EIA Identificação dos impactos amb. do projeto e 
alternativas Art. 6º, inciso II 
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Quadro 1- Conjunto de critérios para análise da efetividade processual do EIA/RIMA 
(continuação) 

                                                                                                                                         
(Critério Descrição Embasamento Conama 

01/86 

C12 EIA Previsão de magnitude dos impactos ambientais de 
projeto e de suas alternativas Art. 6º, inciso II 

C13 EIA Interpretação da importância dos prováveis impactos 
relevantes Art. 6º, inciso II 

C14 EIA Definição das medidas mitigadoras dos impactos 
negativos Art. 6º, inciso III 

C15 EIA Programa de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos Art. 6º, inciso IV 

C16 RIMA Objetivos e justificativas do projeto Art. 9º, inciso I 

C17 RIMA Compatibilidade do projeto com as políticas setoriais, 
planos e programas Art. 9º, inciso I 

C18 RIMA Descrição do projeto Art. 9º, inciso II 

C19 RIMA Alternativas tecnológicas e locacionais Art. 9º, inciso II 

C20 RIMA Especificação das fases de construção e operação Art. 9º, inciso II 

C21 RIMA Sínteses dos resultados dos estudos de diagnósticos 
ambiental da área de influência Art. 9º, inciso III 

C22 RIMA Descrição dos prováveis impactos ambientais da 
implantação e operação da atividade Art. 9º, inciso IV 

C23 RIMA 
Descrição dos prováveis impactos ambientais da 

implantação e operação da atividade, considerando as 
alternativas 

Art. 9º, inciso IV 

C24 RIMA Caracterização da qualidade ambiental futura da área de 
influência considerando o projeto e suas alternativas Art. 9º, inciso V 

C25 RIMA Caracterização da qualidade ambiental futura da área de 
influência na hipótese de não realização do projeto Art. 9º, inciso V 

C26 RIMA Efeito esperado das medidas mitigadoras em relação aos 
impactos negativos Art. 9º, inciso VI 

C27 RIMA Programa de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos Art. 9º, inciso VII 

C28 RIMA Recomendação quanto à alternativa mais favorável Art. 9º, inciso VIII 
Fonte: Prado (2017). 
 
Para fins de elegebilidade de efetividade processual, seguiu-se os níveis de 
conformidade de Silva; Aguiar e Cabral (2020): estar satisfatoriamente atendido significa 
dizer que todo o conteúdo mínimo solicitado pelo critério foi totalmente realizado. Se 
estiver entre 30% a 80% o nível de conformidade se enquadrou como parcialmente 
atendido e se estiver abaixo de 30% de cumprimento ao critério, o nível de conformidade 
foi considerado não atendido. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da análise da efetividade processual do EIA/RIMA mostraram que o EIA 
e seu respectivo RIMA não contemplam com satisfação a 39% do conteúdo mínimo 
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estabelecidos na Resolução do CONAMA nº 01/1986. Dois critérios (C26 e C28) estão 
em total desacordo com a resolução (7%) e 9 (C11, C12, C13, C14, C15, C23, C24, C25 
e C27) atenderam parcialmente (32%). Os outros 17 critérios foram plenamente 
atendidos (61%). 
Para nível de comparação, utilizou-se o estudo de Prado (2017), que analisou 
efetividade dos estudos de impacto ambiental de 17 diferentes empreendimentos de 
energia eólica no Estado do Ceará, e do estudo de Silva, Aguiar e Cabral (2020), sobre 
a qualidade processual do EIA/RIMA de um loteamento também no Estado do Ceará.  
Com relação aos critérios parcialmente atendidos, no critério C11, de identificação dos 
impactos ambientais do projeto e suas alternativas, verificou-se que o mesmo traz a 
identificação e avaliação dos impactos gerados durantes os estudos, implantação e 
operação do projeto principal do empreendimento, contudo, não há descrição dos 
impactos ambientais das alternativas (nem locacionais, nem tecnológicas) do projeto, e 
não tem avaliação do panorama das alternativas após implementação. Este critério foi 
classificado como parcialmente atendido visto que não fornece informações suficientes. 
Ambos estudos de Prado (2017) e de Silva; Aguiar e Cabral (2020) em suas análises 
classificaram o critério C11 também como parcialmente atendido, o que pode se 
configurar na afirmação de que são poucos os estudos ambientais que, realmente, 
analisam alternativas tecnológicas e locacionais. 
Na medida em que há falha no critério de identificação dos impactos ambientais do 
projeto e suas alternativas, consequentemente haverá reflexos nos critérios seguintes: 
previsão de magnitude, interpretação da importância, definição das medidas 
mitigadoras e programa de monitoramento. O critério C12, de previsão de magnitude 
dos impactos ambientais de projeto e de suas alternativas e o C13, interpretação da 
importância dos prováveis impactos relevantes, foram parcialmente atendidos tendo 
como fator principal a falta de dados acerca dos impactos de projetos alternativos. 
Análogo ao critério mencionado anteriormente, o critério C13 foi parcialmente atendido 
em 100% dos EIA/RIMA do estudo de Prado (2017) e no resultado de Silva, Aguiar e 
Cabral (2020).  
Quanto ao critério C14, definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, os 
resultados da análise de Prado (2017) mostraram que 82% dos EIA (14 estudos) foram 
atendidos parcialmente, e no estudo de Silva, Aguiar e Cabral (2020) o critério não foi 
atendido. Fato que se deve a insuficiência de detalhamento das ações de controle e 
avaliação da eficiência de tais mitigações e a falta de relação das ações com os 
impactos elencados no critério C11, visto que as medidas mitigadoras devem ser 
apresentadas para todos os impactos negativos. No caso da presente investigação, 
algumas das ações não tinham relação com impactos ambientais mencionados, o que 
pode denotar ausência de organização ou de real atendimento das demandas 
específicas do setor. 
O critério C15, programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, que foi 
satisfatoriamente atendido em 88% (15 estudos) da análise dos EIA de Prado (2017) e 
satisfatoriamente atendido no estudo Silva, Aguiar e Cabral (2020), apresentou-se nesta 
investigação como parcialmente atendido; uma vez que os planos e programas descritos 
no estudo em análise, além de descrição sucinta, demonstraram deficiência para 
monitorar todos os impactos provocados pelo empreendimento. Esse critério é muito 
relevante para o estudo pois mostra como foi a evolução dos impactos, o surgimento de 
impactos não previstos e a eficácia das medidas mitigatórias.  
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Como os critérios mencionados anteriormente foram parcialmente atendidos no EIA, 
consequentemente vai haver repercussão no RIMA, nos itens relacionados a estes 
critérios. O critério C23, descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 
operação da atividade, que foi 100% não atendido nos estudos de Prado (2017) e Silva, 
Aguiar e Cabral (2020), mostrou-se parcialmente atendido na presente investigação; 
pois como não foram informados os impactos de projetos alternativos no EIA, também 
estiveram ausentes no RIMA. 
Quanto aos critérios C24 e C25, referentes, respectivamente, à caracterização da 
qualidade ambiental futura da área de influência considerando o projeto e suas 
alternativas e à caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência na 
hipótese de não realização do projeto; a qualidade ambiental futura da área de 
influenciado estudo em análise nesta investigação foi descrita de maneira sintética, 
dando-se maior destaque aos fatores econômicos e sociais. No caso de Prado (2017) , 
para o critério C24, 41% (7 RIMA) foram atendidos parcialmente e no estudo de Silva, 
Aguiar e Cabral (2020) ficou como critério não atendido. O critério C25 não foi atendido 
no estudo de Silva, Aguiar e Cabral (2020). 
O critério C27, programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos, é reflexo 
do critério C15. Foi parcialmente atendido neste trabalho o que difere dos resultados 
dos trabalhos de Silva, Aguiar e Cabral (2020), pois foi considerado satisfatoriamente 
atendido e também em 94% dos RIMA estudados por Prado (2017). 
Com relação aos critérios C26 e C28, respectivamente, efeito esperado das medidas 
mitigadoras em relação aos impactos negativos e recomendação quanto à alternativa 
mais favorável; os mesmos não foram atendidos por não terem sido apresentados em 
nenhum tópico do estudo. O critério C26 foi não atendido em 32% dos RIMA estudados 
por Prado (2017). E na análise de Silva, Aguiar e Cabral (2020) foi também não atendido. 
O critério C28 foi não atendido em 41% dos RIMA de Prado (2017), e na análise de 
análise de Silva, Aguiar e Cabral (2020), foi totalmente atendido. 
De maneira geral, os resultados da presente investigação seguem a tendência 
encontrada por outros autores com relação à baixa qualidade dos estudos ambientais 
apresentados em procedimentos de licenciamento ambiental. Autores como 
Cavessana, Zamprogno e Veronez (2014), Prado (2017) ou ainda Silva, Aguiar e Cabral 
(2020) mencionam carência de informações com relação a muitos critérios, inclusive de 
análise cumulativa e sistemática dos impactos ambientais, bem como seus graus de 
reversibilidade. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O presente estudo apresentou algumas fragilidades após análise de efetividade 
processual do EIA/RIMA do Complexo Turístico no Ceará, notadamente quanto aos 
aspectos avaliados com base na Resolução CONAMA nº 01/86. Verificou-se que mais 
da metade dos critérios (61%) foram totalmente atendidos, cerca de 7% do que é exigido 
nesta resolução não consta no estudo e o restante dos requisitos são atendidos apenas 
parcialmente. Considerando o caráter de conteúdo mínimo exigido na resolução, estes 
resultados não são suficientes, visto que um EIA/RIMA precisa atender a todos os 
requisitos mínimos estabelecidos na regulamentação, para que possa conceder 
importantes informações aos tomadores de decisão no procedimento de licenciamento 
ambiental. Etapas que são consideradas importantes, como por exemplo, a identificação 
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e análise dos impactos, elaboração de medidas mitigadoras e planos de monitoramento 
não foram completamente atendidas. Levando em considerando que o objetivo do 
Estudo de Impacto Ambiental é assegurar que a qualidade do meio ambiente seja 
conservada, mencionadas etapas precisavam ser abordadas dentro do EIA de maneira 
satisfatória, portanto, não houve qualidade processual satisfatória no Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental do Complexo Turístico situado 
em Aquiraz, no Ceará, analisado nesta investigação. 
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RESUMO 

 
A qualidade dos estudos ambientais contribui para a efetividade do processo de 
Avaliação de Impactos Ambientais, por fornecer informações técnico-científico que 
embasam as tomadas de decisões que buscam soluções ambientais decorrentes das 
intervenções antrópicas no meio ambiente. Considerando a característica 
multidisciplinar e interdisciplinar dos estudos ambientais, torna-se relevante o 
entendimento de conceitos capazes de promover coerência na interpretação e utilização 
de terminologias adequadas, favorecendo a comunicação e a qualidade dos 
documentos a partir da representação da informação. O Impacto Ambiental Cíclico – 
IAC faz parte dos parâmetros que classificam a duração dos impactos ambientais no 
ambiente, os quais são solicitados pela maioria dos Termos de Referência – TR no 
Brasil para elaboração de Estudos de Impactos Ambientais – EIA, ainda que não haja 
indicações sobre o mesmo na Resolução do CONAMA 01/86. O objetivo deste trabalho 
foi analisar o conceito de IAC utilizado como parâmetro de análise em Estudos de 
Impactos Ambientais – EIA. Foram analisados onze EIAs de Terminais Portuários 
disponibilizados no website da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – 
SEMAS/PA, compreendendo aos seguintes anos por quantidade de estudo: 2008 (um 
estudo), 2011 (um estudo), 2012 (três estudos), 2013 (um estudo), 2014 (dois estudos), 
2015 (um estudo), 2016 (um estudo) e 2018 (um estudo). Selecionaram-se os EIAs que 
apresentaram IAC e posteriormente, analisou-se informações que predominavam nos 
conceitos, as quais pudessem contribuir para formação de um padrão de entendimento. 
Os resultados indicam que dos onze estudos, oito conceituaram IAC, sendo quatro 
associando a fatores climáticos e sazonalidade, dois não deixam claro qual(is) fator(es) 
se refere(m) e nem correlacionaram com questões climáticas/sazonalidade, e dois 
mencionam sazonalidade, mas não esclarece a relação com outro fator. Os quatro EIAs 
que não esclareceram o conceito de IAC demonstraram dificuldade em relacionar o 
impacto cíclico a um fator determinante, que poderia ser associado ao clima, turismo, 
cultura, produção, dinâmica biológica entre outros. Os quatro EIAs que conceituaram 
IAC e associaram a fatores climáticos/sazonalidade, mostraram-se objetivos na 
intenção do parâmetro a ser utilizado para avaliar o impacto. Diante do exposto, verifica-
se que o conceito padronizado contribui bastante para qualidade dos estudos técnicos 
ambientais e por isso pode prevenir distorções de informações. Além disso, ainda que 
não tenham sido definidas por lei, algumas conceituações devem constar em um 
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glossário de gestão ambiental governamental a ser utilizado nos TRs desses estudos 
técnicos.  
PALAVRAS-CHAVE: Conceitos do Parâmetro de Avaliação; Estudo de Impacto 
Ambiental; Qualidade do Estudo Ambiental. 
 

 
ABSTRACT 

 
The quality of environmental studies contributes to the effectiveness of the 
Environmental Impact Assessment process, by providing technical-scientific information 
that underscores decision-making that seeks environmental solutions resulting from 
anthropic interventions in the environment. Considering the multidisciplinary and 
interdisciplinary characteristic of environmental studies, it becomes relevant to 
understand concepts capable of promoting coherence in the interpretation and use of 
appropriate terminologies, favoring communication and quality of documents from the 
representation of information. The Cyclical Environmental Impact – CEI is part of the 
parameters that classify the duration of environmental impacts on the environment, 
which are requested by most of the Terms of Reference - TR in Brazil for the preparation 
of Environmental Impact Studies - EIS, although there are no indications about it in 
conama resolution 01/86. The objective of this work was to analyze the concept of CEI 
used as an analysis parameter in Environmental Impact Studies - EIS. Eleven EIAs of 
Port Terminals were analyzed on the website of the Secretariat of Environment and 
Sustainability - SEMAS/PA, comprising the following years by amount of study: 2008 
(one study), 2011 (one study), 2012 (three studies), 2013 (one study), 2014 (two 
studies), 2015 (one study), 2016 (one study) and 2018 (one study). We selected the EIAs 
that presented CEI and later, we analyzed information that predominated in the concepts, 
which could contribute to the formation of a pattern of understanding. The results indicate 
that of the eleven studies, eight conceptualized CEI, four of which were associated with 
climatic factors and seasonality, two do not make clear which factor(s) refers to(m) and 
neither correlated with climatic/seasonality issues, and two mention seasonality but do 
not clarify the relationship with another factor. The four EIAs that did not clarify the 
concept of IAC showed difficulty in relating the cyclical impact to a determining factor, 
which could be associated with climate, tourism, culture, production, biological dynamics, 
among others. The four EIAs that conceptualized CEI and associated with 
climatic/seasonality factors were objective in the intention of the parameter to be used to 
evaluate the impact. In view of the above, it is verified that the standardized concept 
contributes greatly to the quality of environmental technical studies and therefore can 
prevent information distortions. Moreover, even if they have not been defined by law, 
some concepts must be included in a glossary of governmental environmental 
management to be used in the RTs of these technical studies. 
KEYWORDS: Concepts of the Evaluation Parameter; Environmental Impact Study; 
Quality of environmental study. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A qualidade dos estudos ambientais contribui para a efetividade do processo de 
Avaliação de Impactos Ambientais, pois ao fornecer informações técnico-científico 
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essas fundamentam a tomada de decisão no licenciamento, e pós- licenciamento 
ambiental, visando debater soluções de problemas antrópicos no ambiente. (LEE, 
COLLEY; 1992; GLASSON et al, 2005; VERONEZ, MONTAÑO, 2017). 
Desta forma, as informações apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
devem compor capítulos claros e concisos, indicando procedimentos metodológicos 
para alicerçar os dados e informações, conceitos bem definidos, assim como descrever 
os impactos prováveis e propor medidas de mitigação e compensação. (ROSS; 
MORRISON-SAUDERS; MARSHALL, 2006; DUARTE; DIBO; SÁNCHEZ, 2017; 
PEREIRA; GÓES, 2016). Dentre as dificuldades detectadas no processo de 
licenciamento ambiental, sugerem-se fortes indícios associados à depreciação da 
qualidade dos EIAs (VULCANIS, 2010; ALMEIDA et al, 2019). 
A qualidade dos EIA’s, na perspectiva dos conceitos apresentados, ressalta a sua 
importância enquanto instrumento que define, diferencia e/ou explica o significado de 
alguma idéia ou expressão utilizada nesses documentos. Assim, torna-se relevante 
destacar a necessidade de se compreender os conceitos elencados nos EIAs, 
promovendo a coerência na interpretação e utilização de terminologias, favorecendo a 
comunicação, a qualidade dos documentos e fluidez no processo de licenciamento 
ambiental a partir da representação da informação.  
Os parâmetros utilizados para avaliação de impactos nos EIAs possibilitam apreciar 
alterações prováveis, assim como gerenciar essas modificações previstas. 
(CREMONEZ et al, 2014). Dentre esses parâmetros, o Impacto Ambiental Cíclico – IAC, 
indicado por alguns Termos de Referência – TR’s, classifica a provável duração dos 
impactos no ambiente, e, portanto, é importante compreender sua terminologia no 
contexto de previsão das alterações ambientais no EIA. 
Os terminais portuários correspondem a empreendimentos potencialmente e/ou 
efetivamente causadores de significativa degradação ambiental e alguns EIAs, 
apresentados no processo de licenciamento no Estado do Pará, vem indicando o IAC 
como um dos parâmetros para analisar os impactos previstos. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho foi analisar o conceito de IAC utilizado como parâmetro de análise em 
Estudos de Impacto Ambiental – EIA de Terminais Portuários na Amazônia paraense. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa foi estruturada em análise documental (FIGUEIREDO, 2007) de Estudos de 
Impactos Ambientais de Terminais Portuários, disponíveis no website da Secretaria de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS no Estado do PA, os quais se encontram 
com processo de licenciamento ambiental concluído ou em análise nesse órgão 
estadual. Do universo de 11 EIAs disponíveis, considerou-se para a análise o mesmo 
quantitativo para compor a amostra, envolvendo diferentes períodos de protocolo. 
(Quadro 1). 
 
Quadro 1: Relação de EIAs que compõe a amostra. 

EIA A B C D E F G H I J K 
Ano 2008 2011 2012 2012 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2018 

Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis no órgão ambiental. 
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Para cada estudo, segregou-se o capítulo de Avaliação de Impacto Ambiental e, em 
seguida, ocorreu à checagem da descrição metodológica de previsão de impactos 
desses EIAs observando se houve a apresentação do conceito de IAC.  
Dentre os estudos que indicaram a conceituação do parâmetro IAC, aplicou-se a análise 
de conteúdo (PALMQUIST; CARLEY: DALE, 1997) para compreender as informações 
que predominavam nos conceitos, as quais pudessem contribuir para formação de um 
padrão de entendimento. 
O procedimento para a análise de conteúdo iniciou com a identificação da existência do 
conceito de IAC nos EIAs. Em seguida, foram catalogadas palavras (categorias) que 
mais se encontravam expressa nos conceitos de IAC. Posteriormente, foi examinada a 
frequência em que as categorias apareciam nos conceitos de IAC, assim como o sentido 
dessas palavras no conteúdo do conceito. (FIGURA 1). Essa etapa gerou a codificação 
do conceito de IAC encontrada na amostra de EIA. Finalmente, houve a análise do 
resultado, abordando considerações sobre a codificação. (PALMQUIST; CARLEY: 
DALE, 1997).  
 
Figura 1: Procedimento para análise de conteúdo da amostra. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em PALMQUIST; CARLEY: DALE, 1997. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Observou-se que dos 11 estudos, 7 EIAs utilizaram o parâmetro IAC para classificar os 
impactos ambientais previstos (“C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “K”), e portanto, apresentam 
conceito do parâmetro na sua metodologia de previsão de impactos. Contudo, apesar 
do “J” não utilizar o parâmetro, o mesmo apresentou a conceituação de IAC, 
considerando-se, portanto, 8 EIAs que demonstraram o conceito de IAC.  
Dentre os 8 EIAs, verificou-se a frequência das categorias encontradas no conceito de 
IAC, indicando que as palavras mais comuns foram “diferentes fases ou períodos do 
empreendimento”, seguido da palavra “sazonalidade”. Por outro lado, observou-se que 
os EIAs “E”, “G”, “H” e “K” utilizaram mais categorias ao comparado aos demais estudos, 
favorecendo maior possibilidade de interpretação (QUADRO 1). 
 
Quadro 1: Frequência das categorias utilizadas no conceito de IAC.  

Categorias (Palavras) Frequência EIAs 
Diferentes fases ou períodos do 
empreendimento 7 “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e 

“K”.  
Sazonalidade 6 “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “K”. 
Fatores climáticos 4 “E”, “G”, “H” e “K”. 
Repete por ciclos 1 “J” 

Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis no órgão ambiental. 
 
Em relação ao sentido das categorias observadas no conteúdo do conceito, conforme 
definido por Palmquist, Carley e Dale (1997), detectou-se que 4 estudos apresentam 
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semelhança ao utilizar as palavras “fatores climáticos”, “sazonalidade” e “diferentes 
fases ou períodos do empreendimento” (“E”, “G”, “H” e “K”), indicando uma alteração 
ambiental momentânea, a qual ocorrerá novamente em determinada época do ano, 
sendo esta atrelada a variável climática e a dinâmica produtiva do empreendimento.  
Os EIA’s “D” e “F”, apesar de mencionarem sazonalidade na definição, não deixam claro 
o sentido dessa palavra, pois não há associação com fatores climáticos ou com outro 
fator que esclareça essa sazonalidade. Além disso, 2 estudos (“C” e “J”) conceituaram 
IAC sem deixar claro qual(is) fator(es) se refere(m) e nem correlacionaram com 
questões climáticas/sazonalidade. (QUADRO 2). 
 
Quadro 2: Demonstração de conceitos sobre IAC por estudo. 

EIA Conceito 
“C” “Quando a alteração ocorrer em diferentes fases e períodos do empreendimento.” 

“D” “Quando estiver relacionada a sazonalidade e ocorrer em diferentes fases e períodos 
do empreendimento”. 

“E” “Quando a alteração estiver relacionada a fatores climáticos (sazonalidade) e ocorrer 
em diferentes fases ou períodos do empreendimento”. 

“F” “Quando a alteração estiver relacionada a sazonalidade e ocorrer em diferentes fases 
e períodos do empreendimento”. 

“G” “Quando a alteração estiver relacionada a fatores climáticos (sazonalidade) e ocorrer 
em diferentes fases ou períodos do empreendimento”. 

“H” “Quando a alteração estiver relacionada a fatores climáticos (sazonalidade) e ocorrer 
em diferentes fases ou períodos do empreendimento.” 

“J” “Quando o impacto se repete por ciclos”. 

“K” “Quando a alteração está relacionada a fatores climáticos (sazonalidade) e pode 
ocorrer em diferentes fases ou períodos do empreendimento”. 

Fonte: Elaborado pelos autores. EIAs disponíveis no órgão ambiental. 
 
A codificação do conceito de IAC mostra como mensagem principal, que a alteração 
ambiental será notada em diferentes momentos do empreendimento, possui 
característica sazonal, pode ser associada a fatores climáticos e os impactos se 
repetirão ao longo do tempo.  
Compreendeu-se que alguns EIAs (“C”, “D”, “F” e “J”) apresentaram conceito de IAC de 
maneira subjetiva, por outro lado demonstraram dificuldade em relacionar o impacto 
cíclico a um fator determinante, que poderia ser associado ao clima, turismo, cultura, 
produção, dinâmica biológica entre outros, mas indicaram que o IAC estaria associado 
a diferentes momentos do empreendimento. Contudo, o EIA “J” quando se refere ao IAC 
como sendo repetição por ciclos, além da subjetividade em relação ao fator, o mesmo 
não menciona às fases do empreendimento ou o momento em que esse IAC poderá 
ocorrer. 
Em contrapartida, os EIAs “E”, “G”, “H” e “K” que conceituaram IAC associando a “fatores 
climáticos”, “sazonalidade” e “diferentes fases ou períodos do empreendimento”, 
mostraram-se objetivos na intenção do parâmetro a ser utilizado para avaliar o impacto. 
Foi constatado que todos os estudos do quadro 2 utilizaram o IAC para analisar a 
duração do impacto. Desta forma, ao compreender que alguns impactos, quando 
definidos como IAC, ocorrerão em um contexto específico (fator determinante de 
sazonalidade), e que voltarão a se repetir, verifica-se possibilidades de contribuições 
desse parâmetro para gestão de impactos conforme apontado por Cremonez et al 
(2014). 
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Contudo, quando a maioria dos estudos estabelece o conceito de IAC enquadrado “em 
diferentes fases ou períodos do empreendimento”, indica-se que a duração cíclica do 
impacto previsto está atrelada à presença do empreendimento. Assim sendo, torna-se 
imprescindível deixar claro quais são essas fases do empreendimento, verificando se 
as mesmas incluem planejamento, implantação, operação, desativação ou similares, 
pois segundo Carvalho et al (2018) as alterações ambientais reais e/ou potenciais 
poderão acompanhar esses períodos.  
Essa questão desperta para discussão sobre a possibilidade do IAC continuar se 
manifestando após o fechamento das atividades, ou seja, fora das fases ou períodos do 
empreendimento. 
Vale destacar que a Resolução CONAMA 01/1986 se refere a necessidade de 
discriminar os impactos sob vários parâmetros, dentre eles os temporários e 
permanentes, exceto o cíclico: 
 

 “Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e 
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; 
a distribuição dos ônus e benefícios sociais.” (Resolução CONAMA 01/1986, grifo 
nosso). 

 
Percebe-se, portanto, a necessidade de debater a concepção de ideias e evitar a 
pluralidade conceitual para que os termos utilizados, mesmo aqueles estabelecidos na 
regulamentação ambiental, mostrem-se claros no processo de avaliação dos impactos 
ambientais significativos previstos para diversas atividades efetiva e /ou potencialmente 
poluidoras, além dos terminais portuários. 
A região amazônica possui um regime pluviométrico específico, além disso, o terminal 
portuário vincula-se diretamente ao uso do recurso hídrico que possui forte conexão 
com o ciclo hidrológico, portanto os impactos ambientais significativos previstos no EIA 
e/ou monitorado mais adiante, podem se fazer notáveis de forma mais expressiva em 
determinada época do ano, daí a contribuição dessa discussão de conceitos de IAC 
para Amazônia paraense de maneira particular.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
O trabalho indicou que ainda com conceituação de IAC, alguns estudos precisam 
detalhar algumas informações, ser mais claro e preciso nas suas intenções quanto a 
esse parâmetro de classificação dos impactos.  
Além disso, o debate direcionado ao entendimento sobre IAC favorece a construção de 
conceito padronizado, contribuindo bastante para qualidade dos estudos técnicos 
ambientais, prevenindo assim, distorções de informações.  
Finalmente, entende-se que o IAC não é estabelecido por lei, mas tem sido apresentada 
como uma análise para duração dos impactos, e por isso, visando ratificar a 
responsabilidade socioambiental do empreendimento, esse tipo de conceituação faz-se 
relevante e necessita constar em um glossário de gestão ambiental governamental a 
ser utilizado nos TRs desses estudos técnicos. 
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RESUMO 
 

A energia eólica é uma estratégia que reflete o esforço de países em mitigar as 
consequências do aquecimento global. No Brasil há uma estimativa para a instalação 
de 522 GW de energia, sendo que a região Sul do país ocupa a terceira colocação neste 
âmbito. Para esses projetos no estado do Rio Grande do Sul (RS), a Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), como órgão licenciador, 
define em sua portaria nº 118/2014 como estudo prévio os documentos de Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) ou Relatório Ambiental Simplificado (RAS), a fim de 
subsidiar os processos de licenciamento ambiental. A determinação dos estudos é feita 
de acordo com o enquadramento do empreendimento, conforme o disposto no art. 3.º 
da Resolução CONAMA nº 462/2014, considerando o porte e a localização do projeto 
no âmbito estadual. Contudo, ainda que se tenha um arcabouço legal para subsidiar 
uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) eficiente, diversos autores apontam falhas 
recorrentes nestes processos. Nesse contexto, foi feita uma revisão analítica do EIA do 
Parque Eólico Ventos do Atlântico a ser instalado no litoral sul do RS. Para a execução 
desta análise foram utilizados os atributos básicos e as diretrizes gerais preconizadas 
pela Resolução CONAMA nº 01/86. O EIA analisado apresenta a AIA de forma 
qualitativa e foram identificados apenas quatro dos sete atributos elencados na 
Resolução. Com isso, procedeu-se com a elaboração de uma matriz de importância, a 
fim de elencar os impactos ambientais mais significantes. Para tanto, adotou-se como 
ferramenta de valoração o modelo desenvolvido por Fernández-Vítora o qual indicou 
que os impactos de maior importância foram os relacionados ao meio antrópico. Conclui-
se, que os estudos ambientais solicitados para empreendimentos eólicos ainda 
necessitam de aprimoramento. Os agentes envolvidos devem concentrar esforços para 
atender o que preconizam os textos legais, ou seja, prever justamente os impactos 
motivados pelas iniciativas de geração de energia eólica e, assim, apresentar medidas 
mitigadoras adequadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de impacto ambiental; energia eólica; EIA  
 

ABSTRACT 
 

Wind energy is a strategy that reflects the efforts of countries to mitigate the 
consequences of global warming. In Brazil, there is an estimate for the installation of 522 
GW of energy, with the southern region of the country occupying third place in this area. 
For these projects in the state of Rio Grande do Sul (RS), the State Foundation for 
Environmental Protection Henrique Luiz Roessler (FEPAM) as a licensing body defines 
in its Ordinance No. 118/2014 as a preliminary study the documents of Environmental 
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Impact Assessment (EIA/EIR) or Simplified Environmental Report (SER), in order to 
subsidize environmental licensing processes. The determination of these studies is 
made in accordance with the framework of the project, as provided for in art. 3 of 
CONAMA Resolution 462/2014, considering the size and location of the project at the 
state level. However, even though there is a legal framework to support an efficient 
Environmental Impact Assessment (EIA), several authors point out recurrent failures in 
these processes. In this context, an analytical review of the EIA/EIR of the Ventos do 
Atlântico Wind Farm to be installed on the southern coast of RS was carried out. To carry 
out this analysis, the basic attributes and general guidelines recommended by CONAMA 
Resolution 01/86 were used. The EIS analyzed presents the AIA in a qualitative way and 
only four of the seven attributes listed in Resolution were identified. With that, proceeded 
with the elaboration of an importance matrix, in order to list the most significant 
environmental impacts. Therefore, the model developed by Fernández-Vítora was 
adopted as a valuation tool, which indicated that the most important impacts were those 
related to the anthropic environment. It is concluded that the environmental studies 
requested for wind projects still need to be improved. The agents involved must 
concentrate efforts to comply with what the legal texts recommend, that is, precisely 
predict the impacts caused by wind energy generation initiatives and, thus, present 
adequate mitigating measures. 
KEYWORDS: Environmental impact assessment; wind energy; EIS 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A utilização de fontes renováveis, para a geração de energia elétrica, é considerada 
uma estratégia para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em escala global. 
Nesse contexto, destaca-se a energia eólica, como uma das fontes mais promissoras.   
No Brasil, este setor está em ascensão, e estando a região sul como a terceira de maior 
viabilidade eólica (BRAZIL WINPOWER, 2016). Especificamente no estado do Rio 
Grande do Sul (RS) há um potencial de geração eólica excelente, sobretudo na região 
denominada Costa Doce, às margens da Laguna dos Patos.  
Contudo, apesar de todos os benefícios é reconhecido que as atividades deste 
segmento ocasionem interferências desfavoráveis ao meio físico, social e biótico 
(TERCIOTE, 2002). Portanto, empreendimentos eólicos devem tramitar pelo processo 
de licenciamento ambiental, regido de forma abrangente pela Resolução CONAMA nº 
462/2014, que define o enquadramento do parque/complexo eólico e o seu respectivo 
tipo de estudo ambiental (EIA/ RIMA ou RAS). No RS a Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), como órgão licenciador, define em sua 
portaria nº 118/2014 o enquadramento dos empreendimentos de geração de energia 
eólica, estabelecendo critérios, exigências e estudos prévios, conforme o disposto no 
art. 3.º da Resolução CONAMA nº 462/2014.   
Contudo, é importante salientar que os estudos de Avaliação de Impacto Ambiental 
nestes empreendimentos têm apresentado inconsistências que podem impactar 
negativamente sobre as medidas de mitigação e compensação necessárias (ESPÉCIE 
et al., 2018). Posto isso, na busca de aperfeiçoamentos, é notável o apontamento de 
autores sobre a necessidade de melhorias nos processos de AIA (BARBOSA-FILHO & 
AZEVEDO, 2013; DUARTE et al., 2017; PINTO et al. 2017; AVERSA, 2018). 
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Quanto a identificação de impactos ambientais, Azevedo et al. (2016) constataram que 
ainda há deficiência na compreensão dos efeitos causados por essas iniciativas e que, 
sendo devidamente identificados, poderão ser minimizados ou mitigados (SOUZA et al. 
2016; FREIRE et al. 2017).  
No que se refere aos atributos para o processo de AIA elencados na Resolução 
CONAMA nº 01/86, Espécie et al. (2018) destacaram a ausência de alguns deles, 
ressaltando a necessidade de aprimoramento da aplicação destes para uma melhor 
identificação, valoração e mitigação dos impactos ambientais. Além disso, Moraes 
(2018) aponta uma subjetividade encontrada nas técnicas adotadas nos processos de 
AIA, constatando que a utilização de métodos descritivos ou listagem simples não 
permitem hierarquizar os impactos negativos mais significativos. Assim, a falta de 
valoração quantitativa dos atributos deixa em dúvida a real efetividade do sistema de 
AIA nos estudos.  
As deficiências aqui apresentadas convergem com o exposto por Morgan (2012), na 
qual trata de lacunas encontradas em diversos países e expõe a preocupação na 
adoção de boas práticas globais. Desta forma é evidente que a busca por 
aperfeiçoamento no processo de licenciamento ambiental, especialmente na análise de 
AIA, deve ser constante. 
O Parque Eólico Ventos do Atlântico (VDA) é um importante empreendimento para o 
RS, devido à alta potência geradora e ao desenvolvimento local, sendo um dos poucos 
parques eólicos que tramitaram por meio de EIA/RIMA em atendimento à exigência do 
órgão licenciador (FEPAM). Nesse contexto, este trabalho objetiva uma análise do 
conteúdo do seu respectivo EIA, apresentado em 2017, com o intuito de concluir sobre 
a eficiência no seu processo. 
 
METODOLOGIA 
 
A instalação do Parque Eólico VDA está prevista para ser no Município de São José do 
Norte, RS, distando cerca de 340km de Porto Alegre (capital gaúcha). A poligonal do 
empreendimento, limita-se: a norte pelas coordenadas -31,716971°N; -51.479888°O e 
ao sul pelas coordenadas -32,002093°N e -51.974056°O (datum WGS 84). O 
empreendimento se insere na porção meridional da península de Mostardas, em um 
terreno estreito, limitado pelo oceano Atlântico (a leste) e à Laguna dos Patos (a oeste), 
a cerca de 40km ao sul do Parque Nacional da Lagoa do Peixe. A área do projeto 
abrange cerca de 16 mil hectares, dos quais 3% deste montante será afetada 
diretamente pelas estruturas e acessos internos.  
Os critérios que conduziram a solicitação de um EIA/RIMA pela FEPAM foram: (i) a 
sobreposição do empreendimento com áreas de média sensibilidade, (ii) a sua 
localização em áreas de ocorrência de aves migratórias ameaçadas de extinção (iii) a 
sua proximidade com o PARNA Lagoa do Peixe, (iv) ao porte excepcional do parque 
(870 MW) e (v) ao licenciamento da Linha de Transmissão - LT juntamente com o 
parque. 
Para executar a presente revisão analítica, verificou-se a consistência da identificação 
e valoração dos impactos ambientais, por meio dos atributos básicos e das diretrizes 
gerais para a avaliação de impacto ambiental preconizados pela Resolução CONAMA 
nº 01/86.  
Para a elaboração da matriz de importância, adotou-se a valoração o modelo 
desenvolvido por Fernández-Vítora (2000). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Obteve-se como resultado que os atributos 1 (impactos positivo e negativo), 3 (imediato, 
a médio e a longo prazo), 4 (temporário e permanente) e 5 (grau de reversibilidade), 
foram atendidos pelo método aplicado no EIA Parque Eólico VDA. Contudo, os atributos 
2 (direto e indiretos), 6 (propriedades cumulativas e sinérgicas) e 7 (distribuição de ônus 
e benefícios sociais) não foram atendidos, além da previsão da magnitude e da 
importância dos impactos.  
A ausência do atributo 2 é justificada pela qualificação de todos os impactos terem sido 
tratados de forma direta, conforme exposto no texto do EIA. Quanto ao atributo 6 não 
foi detectada a sobreposição da área de influência do Parque Eólico VDA com 
empreendimentos do mesmo setor, entendendo assim, que a abordagem dos efeitos 
cumulativos seria desnecessária. Porém, atenta-se para a ausência dos efeitos 
sinérgicos do empreendimento com as demais atividades empreendedoras da região. 
Tratando-se da ausência do atributo 7, é de conhecimento que os aspectos sobre a 
distribuição dos ônus e benefícios sociais são mais raramente empregados, mesmo 
constando em legislação desde 1986 (DUARTE & KAKINAMI, 2018). No que tange à 
ausência dos elementos magnitude e importância, considera-se uma lacuna relevante 
a qual impede a determinação da significância de cada impacto em seu contexto.  
O documento apresenta a valoração de forma exclusivamente qualitativa, sem a 
ponderação hierárquica dos impactos identificados. Desta forma, conforme os atributos 
extraídos do EIA, fez-se uma revisão do método empregado, mas com uma proposta 
completa e adequada, resultando em uma matriz de importância quantitativa, com a 
finalidade de detectar a prioridade dos impactos a serem tratados. O resultado desta 
análise é apresentado de forma sintética na Tabela 1, com os valores de importância 
em nível decrescente. 
 
Tabela 1 – Matriz de importância dos impactos ambientais identificados (continua) 

Impacto identificado SE PO DR MD AB RV RC Valor de 
Importância 

Alteração do padrão de ocupação da 
área - 8 4 4 1 2 8 -27 

Interferência e indisponibilidade 
parcial das propriedades onde serão 
instaladas as estruturas 

- 8 4 4 1 2 8 -27 

Supressão de hábitats nativos - 8 4 4 1 2 4 -23 
Perturbação de hábitats de fauna - 8 4 4 1 1 4 -22 
Alteração das propriedades físicas e 
perda de fertilidade do solo - 8 4 4 1 2 2 -21 

Perda de solo - 8 2 4 1 2 4 -21 
Aumento dos níveis de ruído - 8 4 4 1 2 1 -20 
Perda de diversidade biológica - 8 2 3 2 1 4 -20 
Mortandade de animais voadores - 4 4 3 2 2 4 -19 
Intensificação de interferência 
humana sobre a vegetação local - 4 4 4 1 2 4 -19 

Aumento da quantidade de partículas 
sólidas no ar - 8 2 4 1 2 1 -18 

Aumento da erosão do solo - 8 2 3 1 1 3 -18 
Atropelamentos de fauna - 4 4 4 1 1 4 -18 
Risco de perdas no patrimônio 
cultural, arqueológico, histórico. - 1 4 4 2 2 4 -17 
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Tabela 1 – Matriz de importância dos impactos ambientais identificados (continuação) 
Impacto identificado SE PO DR MD AB RV RC Valor de 

Importância 
Potencialização de espécies vegetais 
pioneiras, invasoras e oportunistas. - 4 4 2 1 1 4 -16 

Interferência com recursos minerais - 2 2 3 2 2 4 -15 
Contaminação do solo - 2 2 4 1 1 4 -14 
Aumento na incidência de acidentes 
e perturbação no Município - 4 2 3 1 1 1 -12 

Contaminação das águas superficiais 
e subterrâneas - 2 2 3 1 1 2 -11 

Geração de emprego, renda e 
incremento na receita tributária + 8 4 4 2 2 0 +20 

Incremento no interesse turístico + 4 4 2 1 2 0 +13 
Alteração da paisagem  8 4 4 1 2 0 19 

Legenda: SE= Sentido (negativo ou positivo); PO= Probabilidade de ocorrência; DR= Duração; MD= 
Momento da Deflagração; AB= Abrangência; RV= Reversibilidade; RC= Recuperabilidade. 
 
O resultado demonstra que os impactos de maior importância são: (i) a alteração do 
padrão de ocupação da área e (ii) a interferência e a indisponibilidade parcial das 
propriedades onde serão instaladas as estruturas, ambos relacionados ao meio 
antrópico. Destaca-se ainda a importância revelada sob os aspectos do meio biótico e 
físico, relacionados aos impactos de: supressão de hábitats nativos, perturbação de 
hábitats de fauna, alteração das propriedades físicas e perda de fertilidade do solo e a 
perda de solo. 
Cabe ressaltar que o documento não abordou sobre a relevância do caráter biótico 
levantado pela equipe do órgão licenciador, e que motivou a exigência do estudo no 
formato de EIA/RIMA. Desse modo, as considerações sobre esses aspectos poderiam 
ter alterado o cenário da importância dos impactos. Desta forma, o documento como 
apresentado expõe inseguranças, sobretudo quanto a conservação de fauna e flora.   
Ademais, é importante comentar que essa lacuna de informação em estudos ambientais 
foi também relatada por Espécie et al. (2018) que mostraram que somente 78,8% dos 
EIAs trataram sobre a importância dos impactos. Neste mesmo enfoque, Moraes (2018) 
sugere que a abordagem sobre os atributos dos impactos exigidos nos preceitos legais 
seja fiscalizada rigorosamente pelas agências ambientais, para que não haja 
negligência. 
É também oportuno constatar que a indicação hierárquica da importância dos impactos 
reflete à proeminência no contexto do empreendimento. Nesse sentido, a relação entre 
o recurso ambiental (ou cultural) afetado e a magnitude do impacto é a principal diretriz 
para se atribuir a significância do impacto (SÁNCHEZ, 2020). Embora muitos EIAs não 
sigam essa recomendação, o estudo que demonstra uma qualificação adequada 
permite uma maior possibilidade de tornar clara a fundamentação para as suas tomadas 
de decisões (DUARTE & KAKINAMI, 2018). 
 
CONCLUSÃO 
 
A avaliação de impacto ambiental é uma ferramenta imprescindível para a efetiva 
clareza dos efeitos que determinados empreendimentos provocam no contexto social, 
físico e biótico em que se inserem. Na análise do EIA do Parque Eólico VDA foi possível 
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encontrar o atendimento de quatro atributos preconizados na legislação. Destaca-se 
que a importância hierárquica dos impactos indicados não foi avaliada. Portanto, há uma 
negligência relevante, sobretudo, por se tratar de uma área de influência sobreposta e 
próximas de áreas com interesse conservacionistas.  
A constatação de falhas nos processos de estudo de impacto ambiental é apontada por 
diversos autores ao longo da última década. Assim, tendo em vista a crescente 
demanda por empreendimentos eólicos no Brasil, inclusive os off-shore, o resultado 
deste trabalho revela um apelo da necessidade emergente por um empenho mais 
qualificado dos empreendedores, dos agentes consultores e dos órgãos licenciadores, 
a fim de enaltecer a sustentabilidade destas fontes renováveis, bem como garantir a 
transparência sobre seus impactos ambientais e sociais. 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
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RESUMO 
 

O incentivo à diversificação dos modais de transporte brasileiros tem crescido frente ao 
compromisso de redução das emissões atmosféricas assumido pelo país. Com grande 
potencial navegável, o transporte hidroviário brasileiro é uma alternativa para o fluxo de 
cargas e passageiros. Entretanto, as ações necessárias para viabilizar essa atividade 
podem causar impactos significativos e estar sujeitas ao Estudo de Impacto Ambiental 
e de seu relatório (EIA/RIMA). A boa qualidade das informações disponibilizadas no 
EIA/RIMA e a participação pública são fundamentais para o desenvolvimento das 
propostas e influenciam na tomada de decisão. A Hidrovia Tietê-Paraná é uma das 
principais vias de navegação do país, permitindo o transporte ao longo dos rios Paraná 
e Tietê e trechos dos rios Piracicaba, Paranaíba, Grande e São José dos Dourados. Em 
2012, o projeto Aproveitamento Múltiplo Santa Maria da Serra propunha a construção 
de uma barragem no rio Piracicaba que estendesse a hidrovia por 45 km, permitindo 
também a geração de energia elétrica e a implantação de um Polo Turístico. Entretanto, 
contando com diversas manifestações populares e abertura de inquérito civil, o processo 
de licenciamento foi suspenso e arquivado cinco anos após sua abertura. Uma das 
principais controvérsias do empreendimento era o alagamento do bairro Tanquã, área 
rural do município de Piracicaba-SP, que contava com a presença de animais e 
vegetação semelhantes ao do pantanal mato-grossense e de famílias ribeirinhas que 
sobreviviam da pesca na região. Assim, esse trabalho fundamentou-se no estudo de 
caso do projeto Aproveitamento Múltiplo Santa Maria da Serra e avaliou a qualidade de 
seu EIA/RIMA, com o objetivo de analisar se os documentos apresentados 
possibilitavam a conclusão sobre sua viabilidade socioambiental. Para a análise do 
EIA/RIMA, adaptou-se o modelo desenvolvido por Lee e Colley, baseado em listas de 
verificação. Os resultados da avaliação indicam que o estudo era insatisfatório, com 
baixa qualidade, principalmente na avaliação e identificação dos principais impactos e 
na proposição de alternativas e mitigação. Ainda que realizadas tardiamente nos 
processos de licenciamento, as audiências públicas garantem que quaisquer 
questionamentos ou opiniões sejam considerados e possam ser incorporados na 
tomada de decisão. Analisou-se, assim, as Atas das audiências públicas do projeto, 
ocorridas nos anos de 2013 e 2014, e observou-se uma expressiva participação de 
pessoas que falavam em seu próprio nome e representantes da sociedade civil. Os 
conteúdos descritos informaram que grande parte dos participantes das audiências se 
mostraram insatisfeitos com o estudo apresentado, expondo suas dúvidas e 
questionamentos. Concluiu-se, portanto, que os documentos apresentados para o 
licenciamento ambiental foram deficientes e não permitiram a conclusão sobre a 
viabilidade socioambiental do projeto. 
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ABSTRACT 
 

The incentive to diversify Brazilian transportation modalities has grown due to the 
commitment to reduce atmospheric emissions. With great navigability potential, Brazilian 
inland waterway transport is an alternative for passengers and cargo. However, the 
actions required to make these activities viable may cause significant impacts and be 
subject to the Environmental Impact Statements (EIS). A good quality of EIS information 
and public participation are fundamental to proposals and decision making. The Tietê-
Paraná Waterway is one of the most important waterway in the country, allowing 
navigability on the Paraná, Tietê, Piracicaba, Paranaíba, Grande and São José dos 
Dourados rivers. In 2012, the Aproveitamento Múltiplo Santa Maria da Serra project 
proposal was constructing a dam on the Piracicaba river, extending the waterway for 45 
km, allowing electricity generation and implementating a Tourist Center. However, with 
several demonstrations and the opening of a public inquiry, the licensing process was 
suspended and filed five years after its opening. One of the main controversies 
surrounding the project was the flooding of Tanquã neighborhood, a rural area in the 
municipality of Piracicaba-SP, with animals and vegetation similar to those of Pantanal 
and a riverside community that depends on fishing. Therefore, this work used a EIS 
quality review in order to analyze if was possible to conclude the project socio-
environmental viability. For EIS quality review, was adapted Lee and Colley Review 
Package, based on checklists. The outcomes revealed that the EIS was unsatisfactory, 
with low quality, especially in identification and evaluation of key impacts and alternatives 
and mitigation. Although happening lately in licensing processes, public hearings ensure 
that any questions or opinions can be considered and incorporated into the decision-
making process. The minutes of the project's public hearings, held in 2013 and 2014, 
were also analyzed and it was observed an expressive participation of people who spoke 
on their own behalf and representatives of civil society. The minutes showed that a large 
part of the participants were unsatisfied with the project, also exposing their doubts and 
questionings. The results allowed to the conclusion that is not possible to attest the 
project socio-environmental viability. 
KEYWORDS: EIS quality review; Environmental Impact Assessment; Tietê-Paraná 
Waterway. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O incentivo à diversificação dos modais de transporte brasileiros tem crescido frente ao 
compromisso de redução das emissões atmosféricas assumido pelo país. Com grande 
potencial navegável, o transporte hidroviário brasileiro é uma alternativa para o fluxo de 
cargas e passageiros. 
Entretanto, as ações necessárias para viabilizar essa atividade podem causar 
significativo impacto ambiental e depender da elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e de seu respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA) em seu 
licenciamento. A boa qualidade das informações disponibilizadas no EIA/RIMA e a 



                                                       
 

595 
 

 

participação pública são fundamentais para o desenvolvimento das propostas e 
influenciam na tomada de decisão. 
A Hidrovia Tietê-Paraná é uma das principais vias de navegação do país, permitindo o 
transporte ao longo dos rios Paraná e Tietê e trechos dos rios Piracicaba, Paranaíba, 
Grande e São José dos Dourados. Em 2012, o empreendimento Aproveitamento 
Múltiplo Santa Maria da Serra (AMSMS) propunha a construção de uma barragem no 
rio Piracicaba que estendesse a hidrovia por 45 km, permitindo também a geração de 
energia elétrica e a implantação de um Polo Turístico (SÃO PAULO, 2013). 
Entretanto, contando com diversas manifestações populares e abertura de inquérito 
civil, o processo de licenciamento foi suspenso e arquivado cinco anos após sua 
abertura. Uma das principais controvérsias do empreendimento era o alagamento do 
bairro Tanquã, área rural do município de Piracicaba-SP, que conta com a presença de 
animais e vegetação semelhantes ao do pantanal mato-grossense e de famílias 
ribeirinhas que sobrevivem da pesca na região. 
Assim, esse trabalho avaliou a qualidade de seu EIA/RIMA e analisou as Atas das 
audiências públicas, documentos disponibilizados publicamente, com o objetivo de 
analisar se os documentos apresentados para o licenciamento possibilitavam a 
conclusão sobre a viabilidade socioambiental do empreendimento AMSMS. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Para a avaliação da qualidade do EIA/RIMA, adaptou-se o modelo desenvolvido por Lee 
and Colley (1992) e elaborado por Veronez e Montaño (2017), baseado em listas de 
verificação. O método consiste na identificação e atribuição de uma nota (de A a F) a 
cada critério, buscando verificar se os documentos possuem qualidade na prestação 
das informações. Os critérios se organizam em quatro Áreas, 17 Categorias e 52 
Subcategorias. O método considera os intervalos das notas A-C e D-F como satisfatório 
e insatisfatório, respectivamente, e também sugere o registro de pontos fortes e fracos 
dos documentos durante a avaliação, elaborando um comentário síntese em cada nível 
hierárquico. Assim, a análise é limitada às informações apresentadas nos relatórios e 
quaisquer informações omitidas nesses documentos não são consideradas (ainda que 
possam ter sido realizadas no processo). 
É importante observar que os autores recomendam a aplicação do método por pelo 
menos dois revisores independentes, devido ao processo de aprendizagem, às 
limitações cognitivas, à ambiguidade e à atribuição de valores pessoais nas análises. 
Porém, para este trabalho, utilizou-se apenas a análise da autora, tendo em vista as 
condições para o desenvolvimento do trabalho e as experiências anteriores com a 
metodologia. Entretanto, conforme adotado por Veronez (2018) e Aversa (2018), foi 
realizada a reanálise do estudo após seis meses da primeira avaliação, buscando 
minimizar desvios e reduzir a subjetividade. Para os critérios que apresentaram notas 
discrepantes nas duas avaliações, fez-se uso dos comentários sínteses para atribuir a 
nota mais adequada, e, ao final, os comentários também foram ajustados. 
Para a análise das atas das audiências públicas do empreendimento, foram consultadas 
cinco atas das audiências ocorridas entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. Esses 
documentos tiveram seus conteúdos analisados, buscando-se identificar e caracterizar 
os atores participantes e os temas abordados em suas falas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da análise e reanálise do EIA/RIMA revelaram maiores pontos críticos 
nas Áreas 2 (Nota E) e 3 (Nota D), consideradas insatisfatórias (Figura 1). O EIA/RIMA 
apresentou omissões ou carências na identificação dos principais impactos, na 
consideração dos impactos cumulativos e sinérgicos, na previsão da magnitude dos 
impactos, na avaliação de significância dos impactos, e na proposição de medidas 
mitigadoras efetivas. Ainda que as Áreas 1 (Nota C) e 4 (Nota B) tenham sido 
consideradas satisfatórias, o EIA/RIMA recebeu a nota geral E por apresentarem baixa 
qualidade das informações, impossibilitando a efetividade da AIA e a conclusão sobre a 
viabilidade socioambiental do empreendimento. 
 
Figura 1 – Resultados da avaliação do EIA/RIMA. 

 
 

O EIA/RIMA não apresentou informações sobre o processo de participação pública. Não 
houve registros fotográficos, listas de presenças ou quaisquer informações sobre 
consultas públicas, seminários, grupos de discussões, reuniões públicas ou tentativas 
de contato com o público em geral e grupos de especial interesse. Os documentos 
também não trouxeram informações das audiências públicas. 
Veronez e Montaño (2017) também observaram deficiências nas Áreas 2 e 3 de 21 EIAs 
do estado do Espírito Santo. Dos documentos analisados pelos autores, nenhum foi 
considerado satisfatório, apresentando lacunas na identificação e avaliação dos 
impactos relevantes, na consideração dos impactos cumulativos; na previsão da 
magnitude e na avaliação da significância dos impactos. 
Aversa (2018) também observou maiores deficiências na Área 2 e nas subtegorias da 
Área 3 referentes à análise de alternativas locacionais e tecnológicas de EIAs de 
projetos eólicos, no estado do Ceará. Montaño et al (2014) também verificaram 
omissões na consideração de alternativas locacionais de três EIAs de projetos de PCHs 
brasileiros, todos os documentos avaliados como de qualidade insatisfatória. 
Veronez e Montaño (2017) e Aversa (2018) discutem que a baixa qualidade das 
informações das Áreas 2 e 3 podem ser resultados da maior complexidade desses 
temas, que necessitam de previsões com base científica e da experiência da equipe 
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técnica do EIA. Veronez e Montaño (2017) observaram que a maior deficiência 
encontrada nos 21 EIAs analisados pelos autores foi na avaliação de significância dos 
impactos. Os resultados da avaliação do EIA do empreendimento AMSMS também 
apontou déficit em lidar com esta temática. A Categoria 2.5 (Avaliação da significância 
do impacto) e todas suas subcategorias obtiveram a menor nota (F). 
Ademais, Montaño et al (2014) também avaliaram a escassez de mecanismos de 
participação pública nos três estudos de PCHs. Os autores não constataram pelas 
informações disponibilizadas nos EIAs qualquer tipo de consulta ou envolvimento com 
a população durante a elaboração dos estudos, desconsiderando seus valores e 
opiniões no momento da avaliação dos impactos. 
A partir da análise das Atas das audiências públicas do empreendimento AMSMS, 
observou-se a maior participação com fala de representantes da sociedade civil (41%), 
seguidos de pessoas físicas (36%). Ademais, 54% das pessoas com falas registradas 
ressaltaram algum impacto negativo do projeto ou da atuação da empresa. A 
abordagem dos aspectos negativos foi seguida de questionamentos e dúvidas (31% dos 
participantes com fala) e dos aspectos positivos do projeto ou empresa (29%). 
Duarte, Ferreira e Sánchez (2016) também observaram a grande participação com falas 
de pessoas físicas nas atas de audiências públicas de processos de licenciamento de 
projetos de usinas de cana-de-açúcar, no estado de São Paulo. Segundo os autores, 
isso demonstra o interesse da população em se envolver em questões de seu município 
ou área de interesse. Os autores também observaram inexpressiva participação de 
conselheiros, representantes de órgãos ou entidades públicos, e parlamentares, 
constatando pouco envolvimento desses grupos nas audiências públicas de processos 
de licenciamento ambiental no estado de São Paulo. Ademais, avaliaram que a 
expressiva participação da sociedade nos projetos analisados por eles pode estar 
relacionada aos seus contextos socioambientais, uma vez que a participação pública no 
processo de licenciamento ambiental brasileiro é muito criticada e relatada na literatura 
como uma de suas fragilidades. 
Observou-se que o empreendimento AMSMS também está inserido em um contexto 
socioambiental específico, abrangendo áreas de preservação, comunidades tradicionais 
e áreas urbanizadas de grandes cidades paulistas. Grande parte das falas 
documentadas nas atas abordaram temas ambientais, principalmente a qualidade da 
água e a preservação da fauna e da flora. Diversos participantes mostraram 
preocupação com os impactos causados pelo empreendimento na fauna e flora da 
região, em especial do bairro Tanquã, sendo esse um dos assuntos mais recorrentes 
nos registros. Houve também diversas falas abordando a preocupação com a 
eutrofização e o assoreamento do corpo d’água. Um grande número de falas também 
abordou os aspectos socioeconômicos do empreendimento, como a criação de 
empregos, o desenvolvimento da agroindústria na região, a desapropriação da área 
afetada e a indenização dos moradores locais e pescadores tradicionais. 
Também foi registrado um grande número de questionamentos e críticas quanto à 
qualidade do EIA/RIMA. Os temas mais recorrentes foram críticas à avaliação dos 
impactos realizada e às medidas de mitigação propostas. Houve diversos 
questionamentos sobre os programas de compensação ambiental e duas falas 
registraram descontentamento quanto à previsão dos impactos cumulativos e 
sinérgicos. Também houve registro de críticas quanto às alternativas locacionais e 
tecnológicas do estudo e quanto às “complexas informações” do EIA estarem contidas 
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em diversos volumes. Uma fala registrou descontentamento quanto às escassas 
informações sobre os sítios arqueológicos e as comunidades tradicionais no estudo. 
Diversas pessoas físicas registraram que eram moradoras da área a ser afetada pelo 
empreendimento e criticaram a falta de informações sobre o projeto. Uma moradora 
registrou que “não recebeu qualquer comunicação sobre as intervenções que serão 
realizadas, da mesma forma que os demais residentes do bairro não foram informados”. 
Além disso, houve registros de pessoas físicas dizendo não terem sido informadas sobre 
o processo de realocação e indenização. 
Houve também registros de que existiu pouco tempo para a população avaliar o RIMA 
e de que a realização da audiência pública em horário comercial dificultou a participação 
da sociedade e dos interessados. Porém, de maneira geral, as audiências parecem ter 
cumprido seu papel na promoção da participação pública, pois contaram com diversas 
manifestações de cidadãos atentos aos conteúdos do EIA/RIMA. 
As manifestações nas audiências públicas devem permitir que os projetos sejam 
ajustados e a melhor decisão seja tomada pelo órgão ambiental. Entretanto, não foi 
possível atestar a efetividade das audiências públicas analisadas em incorporar, alterar 
ou ajustar aspectos do projeto e do EIA/RIMA do empreendimento AMSMS, uma vez 
que o processo de licenciamento foi suspenso e os estudos foram realizados antes das 
audiências. Ademais, Duarte, Ferreira e Sánchez (2016) debatem que não há 
mecanismos institucionais de transparência no processo de AIA que demonstrem quais 
alterações nos estudos são decorrentes das discussões ocorridas nas audiências. 
Almeida e Montaño (2017) verificaram em seu estudo apenas seis casos no estado de 
São Paulo e quatro no estado de Minas Gerais, em que as falas dos participantes nas 
audiências públicas, somadas aos pedidos de esclarecimentos e ao envio de 
documentos ao órgão ambiental após a realização das audiências, afetaram 
diretamente o processo de tomada de decisão. No estado de São Paulo, os autores 
observaram que manifestações da sociedade sobre deficiências nos estudos 
elaborados, necessidade de informações complementares, questionamentos sobre 
alternativas locacionais, além de argumentos favoráveis aos empreendimentos, 
resultaram em pedidos de informações complementares pelo órgão ambiental e tiveram 
influência nos pareceres técnicos finais. Ademais, também observaram três casos, dois 
no estado de São Paulo e um no estado de Minas Gerais, em que a intensa mobilização 
popular, aliada às diversas manifestações contrárias ao empreendimento e à baixa 
qualidade do estudo ambiental, resultou no indeferimento do pedido de licença ou na 
paralização do processo de licenciamento. 
Não foi possível afirmar se a baixa qualidade do EIA/RIMA e as diversas manifestações 
registradas nas audiências públicas do empreendimento AMSMS foram os motivos por 
trás da solicitação de suspensão da análise do pedido de licenciamento. Porém, esses 
fatores atestaram a não viabilidade socioambiental do empreendimento, não devendo 
este ter sido aprovado pelo órgão ambiental nessas condições. Entretanto, é inegável 
que a intensa manifestação e mobilização da sociedade acerca do empreendimento 
resultaram na criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Barreiro Rico e da Área de 
Proteção Ambiental (APA) Tanquã - Rio Piracicaba, em 2018. 
 
CONCLUSÂO 
 
O EIA/RIMA analisado apresentou partes bem atendidas, porém omitiu informações 
importantes, careceu de informações sobre as alternativas locacionais e tecnológicas, 



                                                       
 

599 
 

 

não justificou os critérios considerados para avaliar a significância dos impactos, não 
apresentou medidas mitigadoras de maneira adequada e suficiente, além de não 
explicitar os mecanismos de participação pública. Por essa razão, o EIA/RIMA foi 
considerado insatisfatório e não deve ser utilizado para atestar a viabilidade 
socioambiental do empreendimento. 
Destaca-se a carência na previsão de impactos cumulativos e sinérgicos no EIA/RIMA 
apresentado para o processo de licenciamento em questão. Se tratando de uma obra 
hidráulica para extensão de uma das principais vias de navegação e escoamento da 
produção agrícola do país, o estudo deveria ter considerado todos os impactos 
provenientes da sobreposição do projeto com os demais empreendimentos da Hidrovia 
Tietê-Paraná e dessas Bacias Hidrográficas. Os déficits na identificação dos impactos - 
diretos, secundários, cumulativos ou sinérgicos - e na determinação da significância dos 
impactos dos processos de AIA no Brasil são reconhecidos na literatura e devem ser 
pontos de preocupação. 
A metodologia utilizada para a avaliação da qualidade do EIA/RIMA, adaptada do 
método desenvolvido por Lee e Colley (1992) e elaborado por Veronez e Montaño 
(2017), se mostrou adequada. Destaca-se a importância da análise pelos usuários da 
ferramenta dos pontos positivos e negativos das Subcategorias (e não apenas das 
Áreas), pois resulta em uma análise mais detalhada do documento. 
No que tange o processo de participação pública, as audiências se mostraram 
adequadas dado o grande número de manifestações. Entretanto, novos estudos devem 
ser feitos para atestar a efetividade das audiências públicas nos processos de 
licenciamento ambiental brasileiros e sua real influência na tomada de decisão. 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa teve por objetivo propor uma metodologia para identificar municípios 
prioritários para a integração dos instrumentos de política ambiental “Pagamentos por 
Serviços Ambientais” e “Unidades de Conservação”, almejando a minimização dos 
impactos das atividades antrópicas sobre a biodiversidade. Como método, foi escolhido 
o estado de São Paulo como área de estudo e elaborou-se um mapa dos municípios 
prioritários a partir da sobreposição dos seguintes planos de informação: custo de 
oportunidade da terra, adicionalidade, pobreza, proximidade com unidades de 
conservação, incremento da conectividade e propensão à criação de novas unidades 
de conservação. Observou-se uma concentração de municípios prioritários na porção 
sul do território onde os custos de oportunidade da terra são mais baixos e onde há 
potencial para a criação de novas unidades de conservação. A porção centro-leste do 
estado igualmente foi considerada prioritária devido aos altos valores de adicionalidade 
e por sua importância para o incremento da conectividade. Na porção norte do território, 
entretanto, há municípios menos prioritários devido à baixa adicionalidade, altos custos 
de oportunidade da terra e por não serem propícios para a criação de novas unidades 
de conservação.   
PALAVRAS-CHAVE: Áreas Protegidas; Incentivos Econômicos; Gestão Ambiental 
 
 

ABSTRACT 
 

This research proposed a methodology to identify priority municipalities to the integration 
of environmental policy tools “payments for environmental services” and “protected 
areas”, aiming at mitigation of human activities impacts on biodiversity. As a method, the 
São Paulo State was chosen as study area and a map was elaborated from the 
overlapping of the following information plans: opportunity costs of land, additionality, 
poverty, proximity to protected areas, connectivity improvement, and potential to create 
new protected areas. We observed a concentration of priority municipalities in the South 
of the State where the opportunity costs of land are lower and where there is a potential 
to create new protected areas. Also, we observed a concentration of priority 
municipalities in the center-east region where additionality is higher and where it is 
important to improve connectivity. Nonetheless, in the north of the State there are 
municipalities with less priority due to lower additionality, higher opportunity costs and 
with no potential to create new protected areas.  
KEYWORDS: Protected areas; Economic Incentives; Environmental Management 
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INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O impacto das atividades antrópicas sob os sistemas naturais, tais como a introdução 
de espécies exóticas, a poluição por nitrogênio, a superexploração dos recursos 
naturais, a fragmentação de habitats, entre outros, tem impulsionado um aumento das 
taxas de perda da biodiversidade em âmbito global (BUTCHART et al., 2010). Uma das 
principais estratégias adotadas para proteger a diversidade biológica em risco no 
planeta é a instituição de áreas naturais legalmente protegidas (MARGULES; PRESS, 
2000). Contudo, somente 15,4% da superfície terrestre são áreas legalmente protegidas 
(JUFFE-BIGNOLI et al., 2014); ou seja, a maior parte da biodiversidade ainda resiste 
em terras privadas sofrendo com maior intensidade o impacto das atividades 
econômicas. Neste sentido, promover a conectividade entre os remanescentes de 
vegetação nativa em terras privadas e as áreas naturais protegidas pode contribuir com 
a maximização da proteção da diversidade biológica (WOOD; GILBERT; LACHER, 
2020). Para tanto, é necessária a adoção de instrumentos complementares às áreas 
protegidas que promovam a conectividade da paisagem, dentre os quais destaca-se o 
Pagamento por Serviços Ambientais – PSA (BARTON et al., 2009; WOOD; GILBERT; 
LACHER, 2020).  
A ideia central do PSA é que os beneficiários dos serviços ambientais estabeleçam 
contratos com os provedores de tais serviços para que estes adotem medidas de uso e 
manejo dos recursos naturais mais sustentáveis visando externalidades positivas 
(WUNDER, 2007). O PSA é particularmente relevante em locais onde a provisão ou a 
manutenção dos serviços ambientais está sob ameaça de perda (i.e., adicionalidade) 
(BARTON et al., 2009; WUNDER, 2007), e quando o valor dos pagamentos 
compensarem o rendimento perdido dos usos alternativos da terra, ou seja, quando os 
custos de oportunidade da terra forem menores (WÜNSCHER; ENGEL; WUNDER, 
2008).  
Considerando, portanto, a possível integração dos instrumentos PSA e áreas protegidas 
para a maximização da conservação da biodiversidade, a presente pesquisa teve como 
objetivo propor uma metodologia (simples e replicável) para identificar municípios 
prioritários para a integração destes instrumentos. O estado de São Paulo foi escolhido 
como área de estudo por localizar-se sob dois hotspots mundiais, i.e., Mata Atlântica e 
o Cerrado (MYERS et al., 2000), e por possuir um banco de dados biológico disponível 
para consulta pública (METZGER; RODRIGUES, 2008). 
 
 
METODOLOGIA 
 
A identificação dos municípios prioritários para a integração dos instrumentos de política 
considerou os seguintes procedimentos: (i) seleção dos elementos de priorização; (ii) 
definição de uma ordem de prioridade para cada um dos elementos selecionados; (iii) 
ranqueamento dos municípios de acordo com a ordem de prioridade estabelecida; e (v) 
elaboração do mapa dos municípios do estado de São Paulo prioritários para a 
integração dos instrumentos de política ambiental.   
A seleção dos elementos de priorização foi obtida com base na literatura científica. Para 
direcionar estrategicamente os pagamentos foram considerados os elementos 
“adicionalidade” e “custo de oportunidade da terra” (WUNDER, 2007). Em termos da 
conectividade da paisagem pode-se priorizar áreas naturais não protegidas próximas a 
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áreas protegidas (WÜNSCHER; ENGEL; WUNDER, 2008) ou que possuem atributos 
(e.g., espécies, vegetação, solo) complementares ao sistema de reservas existente 
(BARTON et al., 2009). Ainda, populações menos favorecidas podem ser beneficiadas 
pela adoção de esquemas de PSA em áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade (TURNER et al., 2012). Buscou-se por dados secundários e com acesso 
público correspondentes a cada um dos elementos selecionados. Tais dados devem ser 
compatíveis com a unidade de planejamento da pesquisa (i.e., municípios do estado de 
São Paulo), e passíveis de serem trabalhados em ambiente SIG (Sistema de 
Informações Geográficas). O Quadro 1 traz os elementos de priorização selecionados, 
a ordem de prioridade de cada elemento, e a fonte de dados consultada. 

 
Quadro 1 - Elementos de priorização, ordem de prioridade e fonte de dados: 
identificação de áreas prioritárias para a integração de instrumentos de política visando 
a conservação da biodiversidade 

Elementos de 
Priorização 

Ordem de Prioridade  
(Do mais prioritário para o menos 

prioritário) 
Dados de Origem (referência) 

Custo de 
oportunidade da 
terra 

Município com o menor custo de 
oportunidade da terra para o município com o 
maior custo 

Equipe do GEMA – IE/UFRJ9 
(YOUNG, 2016) 

Adicionalidade 
Município com o maior risco de 
desmatamento para o município com o menor 
risco de desmatamento 

Equipe do GEMA – IE/UFRJ 
(YOUNG, 2016) 

Pobreza 
Município com o menor Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
para o município com o maior IDHM. 

Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD, 
2013). 

Proximidade com 
unidades de 
conservação 

Município com a maior porcentagem do 
território inserida nas áreas de entorno e nas 
unidades de conservação para os municípios 
com a menor porcentagem. 

Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação (CNUC) do 
Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) 

Incremento da 
conectividade 

Município com o maior percentual de área 
indicada para o incremento da conectividade 
para os municípios que não abrangem áreas 
indicadas para o incremento da 
conectividade. 

“Mapa-síntese de incremento da 
conectividade” - Programa 
Biota/FAPESP (METZGER; 
RODRIGUES, 2008). 

Propensão à 
criação de novas 
unidades de 
conservação 

Munícipio com a maior porcentagem de área 
coberta por fragmentos de vegetação nativa 
para os municípios que não possuem área 
coberta por tais fragmentos. 

“Mapa-síntese das áreas 
indicadas para criação e/ou 
ampliação de Unidades de 
Conservação de Proteção 
Integral” - Programa 
Biota/FAPESP (METZGER; 
RODRIGUES, 2008). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

9 Os dados sobre o custo de oportunidade da terra e adicionalidade foram produzidos pelo Grupo 
de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (GEMA – IE/UFRJ) para o relatório “Estudos e produção 
de subsídios técnicos para a construção de uma Política Nacional de Pagamento por Serviços 
Ambientais”, no âmbito do Projeto PNUD BRA/11/022 (YOUNG, 2016). Foram utilizadas as 
planilhas em Excel disponibilizadas pela equipe do GEMA à Secretaria Executiva do MMA. As 
planilhas foram solicitadas à Secretaria Executiva do MMA por meio do Portal da Transparência 
no dia 12 de abril de 2017 (Protocolo: E-SIC/CGU nº02680000583201749).  
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Os municípios foram ranqueados de 1 (mais prioritário) a 64510 (menos prioritário) de 
acordo com a ordem de prioridade estabelecida para cada elemento. Os municípios que 
obtiveram valores iguais para um determinado elemento receberam a mesma posição 
no ranking. Contudo, a escala de valores dos rankings não variou de 1 até 645 para 
cinco dos seis elementos de priorização utilizados na análise (i.e., exceto para o 
elemento “Incremento da conectividade”). Dessa forma, foi necessário equiparar os 
valores dos rankings: manteve-se a posição 1 dos rankings como o valor mínimo e 
equivaleu-se a posição 645 ao valor máximo do ranqueamento original. Os valores 
intermediários foram multiplicados por 645, e o resultado dessa multiplicação foi dividido 
pelo valor máximo do ranqueamento original. Por fim, os valores dos rankings foram 
somados, e os municípios com a menor soma foram considerados prioritários. 
Todos os arquivos utilizados nesta pesquisa foram trabalhados em ambiente SIG 
ArcGIS 10.2®, desenvolvido pela Environmental Systems Research Institute (ESRI), e 
convertidos para o datum SIRGAS 2000 e projeção policônica, cuja unidade linear é em 
metros. O arquivo shapefile dos limites dos municípios do estado de São Paulo foram 
adquiridos do IBGE.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 1 apresenta o resultado do ranqueamento dos municípios do estado de São 
Paulo prioritários para a integração dos instrumentos PSA e unidades de conservação, 
com destaque para alguns municípios que serão mencionados nas discussões.  
O ranqueamento mostra uma concentração de municípios prioritários na porção sul do 
território (i.e., Vale do Paraíba, Região Metropolitana de São Paulo e Vale do Ribeira). 
É a região onde se concentra grande parte das unidades de conservação do estado, 
além de ser propícia para a criação de novas unidades de conservação. Destaque para 
a faixa de municípios prioritários que se estende do município de Queluz (Vale do 
Paraíba) a Itu, passando pelo município de São Paulo, a qual é indicada como uma das 
áreas mais importantes para o incremento da conectividade no estado. De maneira 
geral, a porção sul do território possui baixos custos de oportunidade da terra e baixos 
valores de adicionalidade. Os índices de desenvolvimento humano municipal são mais 
altos próximos à região metropolitana de São Paulo e ao Vale do Paraíba em 
comparação aos municípios no Vale do Ribeira (i.e., municípios próximos a Registro) 
cujos índices são os mais baixos do estado.  
Os baixos custos de oportunidade da terra e os baixos valores da adicionalidade podem 
estar associados á presença das unidades de conservação. Os pagamentos por 
serviços ambientais fazem mais sentido na margem da lucratividade, ou seja, em áreas 
de pastagens degradadas, lavouras marginais e áreas com maior declividade onde o 
avanço das atividades agropecuárias geralmente é mais lento, porém não fazem 
diferença onde não há riscos de perda dos serviços ambientais (WUNDER, 2007).  
Observa-se também uma faixa de municípios prioritários que se estende de Itaberá, 
passando por São Carlos (i.e., região centro-leste do estado), alcançando Pedregulho 
mais ao norte. Essa faixa de municípios é uma das mais prioritárias pela sua importância 
no incremento da conectividade e por apresentar altos valores de adicionalidade. Os 

 
10 Valor correspondente ao total de municípios do estado de São Paulo. 
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custos de oportunidade da terra geralmente são mais altos, assim como apresenta altos 
índices de desenvolvimento humano municipal, em especial na região de São Carlos. 
Áreas em que a adicionalidade é alta e os custos de oportunidade da terra igualmente 
são elevados o PSA não é o instrumento mais adequado para a conservação, sendo 
recomendado, nestes casos, o fortalecimento das medidas de comando-e-controle 
(WUNDER, 2007). Os altos custos de oportunidade da terra no sudeste brasileiro estão 
particularmente associados à pecuária e à produção de citrus e cana-de-açúcar 
(NAIDOO; IWAMURA, 2007).  

 
Figura 1 - Ranqueamento dos municípios do estado de São Paulo prioritários para a 
integração dos instrumentos PSA e unidades de conservação 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados secundários. 
 
A porção mais ao norte do estado possui uma concentração de municípios menos 
prioritários. É uma região com altos custos de oportunidade da terra, baixa 
adicionalidade e não propícia à criação de novas unidades de conservação ou ao 
incremento da conectividade no estado, com exceção do município de Magda e 
municípios circunvizinhos que foram indicados como importantes para o incremento da 
conectividade pelo Programa Biota/FAPESP. A delimitação de áreas prioritárias para a 
conservação pode indiretamente aumentar a pressão de desmatamento sob áreas 
remotas não consideradas prioritárias, o que na literatura é denominado como 
“vazamento” (WUNDER, 2007). Devido aos elevados custos de oportunidade da terra 
na porção norte do território e sua baixa prioridade para a conservação, infere-se que 
esta seja uma região com alto risco de vazamento.  
Destaca-se ainda uma faixa de municípios que se estende do município de Marília a 
Pereira Barreiro que, embora não considerada como uma das mais prioritárias para a 
integração dos instrumentos de política, é uma região indicada como importante para o 
incremento da conectividade no estado. Apesar da baixa adicionalidade (i.e., 
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excetuando-se alguns municípios próximos a Marília) e dos geralmente baixos custos 
de oportunidade da terra, igualmente é uma região que pode enfrentar problemas de 
vazamento.  
 
CONCLUSÃO 
 
A integração dos instrumentos PSA e unidades de conservação no estado de São Paulo 
foi proposta visando promover a conectividade da paisagem e, consequentemente, a 
maximização da proteção da diversidade biológica. Contudo, pode haver discrepâncias 
entre a distribuição espacial das áreas prioritárias para a conservação em escala de 
paisagem e a alocação dos esquemas de pagamentos para os proprietários rurais 
individuais (WOOD; GILBERT; LACHER, 2020). Neste sentido, e com a finalidade de 
se promover mudanças em nível de paisagem, uma estratégia seria direcionar os 
pagamentos para um conjunto de proprietários rurais vizinhos em nível local de modo a 
conectar manchas de habitat: alguns proprietários poderiam receber os pagamentos 
para o reflorestamento de fragmentos de vegetação nativa, enquanto outros poderiam 
receber os pagamentos para a manutenção das áreas naturais (WOOD; GILBERT; 
LACHER, 2020). O poder público poderia utilizar-se de um mecanismo de bônus de 
aglomeração no caso de propriedades rurais prioritárias para a promoção da 
conectividade, e na medida em que o orçamento do programa aumentasse mais 
manchas de habitat poderiam ser incluídas no esquema (WÄTZOLD; DRECHSLER, 
2014).  
Ainda sobre o direcionamento dos esquemas de PSA em nível local, outro componente 
que deve ser observado é o custo de oportunidade individual, o qual é mascarado pela 
abordagem de priorização de áreas em âmbito municipal. Os proprietários rurais 
possuem informações mais completas sobre suas atividades. O desconhecimento dos 
reais custos dos produtores rurais pode levar os tomadores de decisão a direcionar os 
pagamentos para áreas com custos de oportunidade da terra elevados (FERRARO, 
2008). Além dos custos de oportunidade da terra, a eficácia dos esquemas de PSA 
depende também dos custos de transação, ou seja, dos custos de negociação, 
administrativos, de monitoramento e execução (WUNDER, 2007). Custos de transação 
geralmente são menores em esquemas de larga escala, como no caso de um programa 
de PSA no estado de São Paulo. Os custos de transação podem excluir das 
negociações os pequenos proprietários rurais. Novamente, contratos coletivos podem 
ser aplicados para contornar este problema (WUNDER, 2007).  
Com relação à integração dos instrumentos PSA e áreas protegidas, a abordagem 
utilizada nesta pesquisa considerou a possível adoção dos esquemas de pagamento 
fora dos limites das áreas protegidas, voltados à propriedade privada. A implementação 
de um esquema de PSA dentro de uma área protegida é paradoxal, e frequentemente 
debatida na literatura (CORBERA; KOSOY; TUNA, 2007). A decisão de usar um 
esquema de PSA depende do quão bem outras estratégias de gestão, tais como os 
instrumentos de comando-e-controle, podem funcionar (WUNDER, 2007). Para o 
tomador de decisão manter um arcabouço diversificado de instrumentos de política 
ambiental contribui para a maximização da proteção da biodiversidade e dos serviços 
ambientais, porém mais pesquisas são necessárias para entender as potencialidades e 
limitações da integração de diferentes instrumentos.  
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RESUMO 
 

O crescimento urbano faz-se necessário para a expansão econômica e social, sendo 
importante a abertura de rodovias para facilitar o acesso às cidades. Porém, esse tipo 
de construção acaba gerando impactos ambientais negativos, já que envolve várias 
atividades, entre as quais muitas vezes demanda o desmatamento de áreas 
anteriormente preservadas. Para tal ação, exige-se o licenciamento ambiental. Dentro 
do processo de obtenção da licença ambiental realizam-se solicitações, como o pedido 
do Plano de Controle Ambiental (PCA) e do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), em virtude do porte da obra viária. Assim, o objetivo do presente 
trabalho é analisar e comparar os PCAs/PRADs aplicados na construção das vias que 
interligam os bairros Jardim Cidade Universitária e Portal do Sol; além de Valentina e 
Mangabeira, localizados em João Pessoa-PB, bem como verificar a incorporação de 
aspectos que a literatura aponta como significativos para mitigação de obras viárias nos 
referidos estudos. A metodologia consistiu no levantamento de boas práticas de 
mitigação em obras viárias, seguida de análise qualitativa dos PCAs/PRADs das duas 
vias de ligação, a fim de investigar fatos e explicar as semelhanças e diferenças entre 
tais estudos, para realizar averiguações de forma indireta. Os resultados obtidos 
consistiram nos critérios compilados da literatura voltada aos estudos de impacto 
ambiental em empreendimentos rodoviários e a análise dos estudos de casos, a qual 
permitiu constatar algumas deficiências na elaboração dos documentos. A ausência de 
medidas de mitigação na fase de operação para impactos visuais e compactação do 
solo, além de não apresentar alternativas locacionais foram falhas identificadas. Nesse 
sentido percebe-se a importância da adoção de boas práticas que proporcione uma 
avaliação mais confiável e precisa dos PCAs/PRADs de modo a considerar a variável 
ambiental nos processos decisórios, a fim de contribuir para reduzir os impactos 
negativos, por meio de medidas aplicáveis de mitigação.  
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de Impacto Ambiental; Recuperação de Áreas 
Degradadas; Vias de Ligações Viárias; 
 

 
ABSTRACT 

 
Urban growth is necessary for economic and social expansion, with the opening of 
highways being important to facilitate access to cities. However, this type of construction 
ends up generating negative environmental impacts, since it involves several activities, 
among which they often demand the deforestation of previously preserved areas. For 
such action, environmental licensing is required. Within the process of obtaining the 



                                                       
 

610 
 

 

environmental license, requirements are made, such as the request for the 
Environmental Control Plan (PCA) and the Plan for the Recovery of Degraded Areas 
(PRAD), due to the size of the road works. Thus, the objective of this work is to analyze 
and compare the PCAs/PRADs applied in the construction of the roads that connect the 
Jardim Cidade Universitária and Portal do Sol neighborhoods; besides Valentina and 
Mangabeira, located in João Pessoa-PB, as well as verifying the incorporation of aspects 
that the literature points out as significant for the mitigation of road works in the referred 
studies. The methodology consisted of a survey of good mitigation practices in road 
works, followed by a qualitative analysis of the PCAs/PRADs of the two connecting 
roads, in order to investigate facts and explain the similarities and differences between 
such studies, in order to carry out investigations indirectly. The results obtained consisted 
of criteria compiled from the literature dedicated to environmental impact studies in road 
projects, and the analysis of case studies allowed us to see some deficiencies in the 
preparation of these projects. The absence of mitigation measures in the operational 
phase for visual impacts and soil compaction, in addition to not presenting alternative 
locations, were identified flaws. In this sense, the importance of adopting good practices 
that provide a more reliable and accurate assessment of PCAs/PRADs is perceived in 
order to consider the environmental variable in decision-making processes, in order to 
contribute to reducing negative impacts, through applicable measures of mitigation. 
KEYWORDS: Environmental Impact Assessment; Recovery of Degraded Areas; Routes 
of Road Connections; 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Um dos desafios encontrados por gestores nos grandes centros urbanos brasileiros é a 
forma de estruturação. A maior dificuldade encontra-se na escassez de mecanismos de 
planejamento e desenvolvimento urbano, assim as inúmeras ações antrópicas 
provocam efeitos imediatos com o crescimento desenfreado das cidades. Para Maropo 
(2019) o modelo de planejamento urbano brasileiro atual prioriza veículos motorizados, 
beneficiando esse segmento e gerando impactos negativos à cidade. 
Para que haja o desenvolvimento social e econômico de uma região, Bager (2016) 
afirma ser fundamental a abertura de estradas, rodovias e ferrovias, a fim de 
proporcionar caminhos de escoamento para cargas e pessoas. Contudo, os impactos 
ambientais decorrentes desses empreendimentos afetam diretamente e indiretamente 
a biodiversidade local e regional, as atividades sociais e econômicas desenvolvidas pela 
população, a saúde e o bem-estar dessas pessoas, além das condições estéticas do 
meio. 
Conforme Bandeira e Floriano (2004), as rodovias correspondem a estruturas 
complexas, que provocam males irreversíveis ao ambiente natural, geram impactos 
incalculáveis à natureza e ao próprio homem. Tais impactos podem ser identificados e 
quantificados através de indicadores ambientais que apresentam parâmetros e 
possibilitam a análise e conclusões sobre as condições ambientais alteradas. 
A abertura de uma estrada pode acarretar consequências locais a curto e a longo prazo, 
como afirma Magalhães et al. (2011), seja por um desmatamento que afeta diretamente 
o ecossistema local ou por alterações ao longo do tempo, que ocorrem em três meios: 
físico, biótico e socioeconômico. 
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Apesar disso, na construção de empreendimentos rodoviários surgem impactos 
positivos para as comunidades envolvidas. Salomão (2019) aborda a percepção das 
oportunidades de empregos na construção de rodovias, aumento na especulação 
imobiliária, maior movimentação no mercado e na economia, além da redução dos 
custos de transporte e no tempo para deslocamento de pessoas, segurança de uso e 
melhor fluxo com mobilidade urbana e, consequentemente, adequado acesso entre 
regiões para escoamento de produtos. 
Ressaltam-se também mudanças negativas ligadas a fatores ambientais. De acordo 
com Muzzolon Junior (2014), esses impactos negativos que surgem na operação da 
rodovia podem ser maiores, visto que possuem duração indeterminada, como: a 
impermeabilização do solo, degradação da bacia hidrográfica e qualidade da água, 
mortandade de animais devido aos atropelamentos, modificação da vazão na bacia 
hidrográfica, intensificação dos efeitos de bordas nas áreas florestais existentes e 
ocupação irregular das margens das estradas devido à má elaboração e execução do 
projeto. 
Nesse sentido, este trabalho objetiva avaliar os instrumentos de mitigação de impactos 
ambientais na instalação de vias urbanas de ligação entre os bairros Jardim Cidade 
Universitária e Portal do Sol, bem como Valentina e Mangabeira, no município de João 
Pessoa, no estado da Paraíba. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Caracterização e etapas da pesquisa 
 
Este trabalho se caracteriza como um estudo qualitativo, que busca entender um 
fenômeno a partir de dados coletados para a investigação do problema (KRIPKA; 
SCHELLER; BONOTTO, 2015). Realizou-se uma divisão dos métodos para a execução 
deste trabalho em três etapas: levantamento bibliográfico, pesquisa documental e 
análise comparativa das medidas de mitigação (literatura versus estudos de caso). 
Desse modo, foram descritos os impactos e as medidas de mitigação encontradas na 
literatura; em seguida, os impactos e as boas práticas (presentes/ausentes) nos PCAs, 
em comparação ao identificado na literatura; as medidas de compensação ambiental e 
os programas de monitoramento que foram adotados nos dois empreendimentos. Como 
forma de tornar o trabalho mais claro e objetivo, nos resultados foram descritos 
juntamente alguns dos impactos identificados nos dois trechos e encontrados na 
literatura, a fim de evitar assim repetições. Para cada via de ligação foi elaborado e 
entregue um único documento intitulado PCA/PRAD.  Cabe informar que os PRADs não 
foram tão desenvolvidos quanto os PCAs. 
 
Área de estudo 
 
As obras viárias escolhidas para esta pesquisa se tratam de vias urbanas de ligações, 
entre bairros no município de João Pessoa – PB, as quais correspondem aos bairros 
Jardim Cidade Universitária – Portal do Sol e Valentina – Mangabeira. As instalações 
desses empreendimentos têm como objetivo a melhoria para o fluxo de veículos na 
área, capacidade e velocidade adequada na operação viária, aliada à redução ao 
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máximo dos possíveis impactos ambientais, trazendo aos habitantes maior facilidade no 
acesso entre os bairros. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os empreendimentos apresentaram juntamente com os PCAs (em um único 
documento), a elaboração dos seus respectivos PRADs, todos com o detalhamento 
específico dos passivos ambientais gerados. Para as vias de ligação entre os bairros 
Jardim Cidade Universitária – Portal do Sol, bem como Valentina – Mangabeira 
apresentaram-se no PRAD:  

• Compensação para o Uso Alternativo do Solo; 
• A área do canteiro de obras que foi conjunta; e  
• As cabeceiras da ponte (Valentina – Mangabeira), e do bueiro implantado 

(Jardim Cidade Universitária – Portal do Sol). 
Já os PCAs foram elaborados com o objetivo de diagnosticar os possíveis impactos 
negativos e positivos a partir da execução das vias de ligação, bem como identificar as 
medidas mitigadoras dos impactos identificados. Esses PCAs visam contribuir para a 
preservação do meio ambiente e ajudar no controle das interferências ambientais 
provocadas, tanto na fase de implantação, quanto na fase de operação do 
empreendimento.  
Após realizar a comparação dos dois trechos escolhidos às boas práticas encontradas 
na literatura discutiram-se considerando os meios físico, biótico e antrópico os impactos 
provocados com a abertura de vias de ligação, as boas práticas e as proposições de 
medidas de mitigação adotadas nos Planos de Controle Ambiental analisados. 
 
Impactos do Meio Físico 
 
Os possíveis impactos negativos envolvendo o meio físico na fase de implantação tem-
se na literatura o aumento da emissão de ruídos, gases e poeiras, que de acordo com 
Reis (2010) e Meneses (2001) podem ser mitigados através das boas práticas de 
monitoramento dos níveis de ruídos dos motores. Oliveira et al. (2019) cita como medida 
de mitigação o planejamento adequado para o transporte de materiais e equipamentos.  
Como proposições de medidas de mitigação para a emissão de ruídos, gases e poeiras 
nos PCAs tem-se o planejamento para o transporte de materiais e equipamentos, 
evitando-se os horários de pico e o período noturno na rodovia, além da utilização de 
equipamentos de segurança. Também sugere umedecer os caminhos de serviço para 
minimizar a dispersão de material particulado, em caso de tempo seco, especialmente 
em passagens por áreas habitadas. 
Tal impacto também se encontra presente na fase de operação, tendo em vista que 
materiais particulados são expelidos pelos veículos automotores. No entanto é 
apresentado nos PCAs que essa emissão de poeira e gases será provocada pelo fluxo 
normal de automóveis que trafegam na área, sendo assim o controle foge da atuação 
da executora da obra, pois depende de políticas públicas de controle de emissão de 
gases e incentivo de uso de veículos mais novos. 
Outro impacto analisado foi a aceleração de processos erosivos. Na literatura autores 
como Oliveira et al. (2019) e Sánchez (2013) falam da redução da área de intervenção, 
drenagem eficiente e revegetação de taludes como exemplos de boas práticas. Desta 
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forma, no PCA Valentina – Mangabeira adotou-se como medida de mitigação a 
programação de serviços de terraplanagem, além de implantar, rigorosamente, os 
elementos de drenagem previstos no projeto, o sistema de monitoramento e 
conservação de todas as estruturas de drenagem e a proteção vegetal ao longo da via. 
Pontuam-se outros impactos atrelados ao processo erosivo como o carreamento de 
sólidos, assoreamento da rede de drenagem e do leito do rio, que interferem na 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas, inclusive Reis (2010), Oliveira et 
al.(2019) e Sánchez (2013) citam entre as medidas de mitigação: a construção de 
valetas, taludes e drenagens adequadas, a proibição de desmatamento próximos da 
nascente do rio, restrição às áreas de supressão vegetal, além de sistemas passivos de 
tratamento de águas.  
No Jardim Cidade Universitária – Portal do Sol onde parcela da via passa sobre um 
trecho do rio Timbó, o PCA apresentou como medida de mitigação para tais impactos 
realizar a recomposição da vegetação ciliar e manter limpa e organizada a área de 
trabalho, evitando o carreamento de resíduos sólidos para o corpo hídrico. No que se 
refere à preservação da qualidade das águas propôs-se a instalação do canteiro da obra 
à distância segura do curso do rio, gerenciando e manuseando corretamente os 
materiais sólidos, sobretudo os líquidos, a fim de não ocorrer contaminação das águas 
e do solo.  
 
Impactos do Meio Biótico 
 
Para o meio Biótico tem-se como impacto a supressão da vegetação. Reis (2010) e 
Salomão (2019) abordam medidas de mitigação que devem ser adotadas: evitar os 
desmatamentos desnecessários, especialmente em formações ciliares, bem como 
mitigar os efeitos do desmatamento criando áreas de proteção ambiental ou através de 
compensação florestal. Nos PCAs analisados tem-se como medida de mitigação a 
elaboração dos Inventários Florestais das áreas a serem suprimidas, bem como dos 
PRADs, evitando desmatamentos desnecessários, monitorando e executando estes 
documentos. 
A destruição e a fragmentação desses ambientes passam a interferir diretamente no 
habitat da vida selvagem existente, além do soterramento de comunidades bentônicas. 
Na literatura a adoção de boas práticas como passagens suspensas ou subterrâneas 
Romanini (2006), e criação de zonas de amortecimento próximo às passagens 
subterrâneas para facilitar o deslocamento seguro da fauna Salomão (2019), entre 
outras alternativas, são consideradas essenciais. Na análise dos PCAs em relação ao 
item investigado não são apresentadas medidas de mitigação para tais impactos.  
Outro impacto que surge no meio biótico relativo à implantação dessas vias é a 
formação de ambientes propícios ao desenvolvimento de vetores, tendo em vista que 
se trata de ambientes já urbanizados. Como boas práticas destaca-se o aterramento de 
valas de drenagem de fossa séptica, evitando o acúmulo de água e, consequentemente, 
a propagação de vetores e exposição de organismos patógenos (Pimenta et al., 2014). 
No trecho que liga o Jardim Cidade Universitária – Portal do Sol a sugestão para esse 
impacto foi o acondicionamento e depósito dos resíduos gerados nos canteiros e 
alojamentos, de forma a evitar proliferação de insetos e outras pragas, além de dispor 
os resíduos para o recolhimento pela coleta municipal. 
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Impactos do Meio Antrópico  
 
Já nos impactos ocorridos no meio antrópico tem-se a alteração no cotidiano da 
população local, nesse sentido Salomão (2019) e Oliveira et al. (2019) sugerem a 
criação de vias alternativas para o tráfego de veículos e fiscalização das condições de 
operação da rodovia e vias de acesso a serem utilizadas em todas as fases da obra. 
Para as vias de ligação urbana foram adotadas medidas de comunicação entre a 
empresa que executará a obra com a população local, esclarecendo as dúvidas 
existentes, priorizando as informações sobre os desvios de tráfego e o cronograma das 
atividades a serem desenvolvidas. 
A alteração no nível atual e na tendência de evolução de taxas de acidentes com 
pedestres também é um impacto preocupante com a implantação e a operação das vias. 
Pimenta et al. (2014) cita como boa prática, o fornecimento de informações claras, 
corretas e padronizadas a todos os usuários, além da regulamentação de velocidade, 
sinalização quanto aos desvios e condições ideais para circulação. 
Na via de ligação entre os bairros Jardim Cidade Universitária – Portal do Sol propôs-
se como medida de mitigação informar sobre as taxas de acidentes de modo geral para 
a população da Área de Influência Indireta e de forma mais detalhada e sistemática para 
a parcela de população residente na Área de Influência Direta. Já no trecho Valentina – 
Mangabeira houve o reforço na sinalização nas áreas urbanas e divulgação da redução 
nos índices de acidentes e fatalidades. 
 
CONCLUSÃO 
 
Percebeu-se que nos itens analisados dos Planos de Controle Ambiental nas vias de 
ligação entre os bairros Jardim Cidade Universitária – Portal do Sol, bem como Valentina 
– Mangabeira na fase de operação não foram identificadas proposições voltadas para o 
impacto visual e de controle da poluição hídrica que são citados e indicados na literatura 
como medidas essenciais para obras desse porte em empreendimentos rodoviários. 
Tais impactos causam problemas graves à população, como a poluição hídrica que afeta 
a disponibilidade do recurso natural indispensável para a manutenção da vida, enquanto 
a poluição visual causa desconforto e problemas sociais. 
Após análise comparativa da literatura com os diagnósticos obtidos dos dois 
empreendimentos, identificaram-se impactos negativos significativos do meio físico, 
biótico e antrópico, desta forma para obtenção de resultados positivos nas fases de 
instalação e operação se faz necessária a fiscalização, o comprometimento e o 
monitoramento das áreas que sofreram os efeitos com a instalação desses 
empreendimentos. Tal resultado denota a importância da aplicação das boas práticas 
de mitigação apontadas pela literatura, para a análise de empreendimentos rodoviários.   
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RESUMO 

 
O presente artigo possui o intuito de estabelecer o perfil dos processos de licenciamento 
ambiental da Região Intermediária de Uberlândia, obtidos até o ano de 2019. A área de 
estudo encontra-se sobre jurisdição da SUPRAM TM/AP. Trata-se de um levantamento 
das atividades licenciadas nos 24 municípios pertencentes à referida Região, para 
estabelecer o cenário das Licenças Ambientais concedidas. A metodologia consistiu 
inicialmente na obtenção dos empreendimentos licenciados a partir dos arquivos 
vetoriais oficiais disponibilizados gratuitamente. De posse dos dados, foi realizada a 
localização dos empreendimentos e também uma distinção das atividades regularizadas 
por meio de Licenciamento Ambiental Simplificado/Relatório Ambiental Simplificado 
(LAS/RAS) e LAS Cadastro e regularização por enquadramento nas classes 3 a 6, 
conforme a Deliberação Normativa 217/2017. Dessa forma, foi possível apontar que a 
Região é marcada pelas atividades agrossilvipastoris, principalmente criação de bovinos 
em regime extensivo e culturas anuais, regularizadas sobretudo por LAS/RAS ou LAS 
Cadastro. Ainda no grupo dessas atividades, destaca-se que a suinocultura e avicultura 
também são representativas, cujo licenciamento ocorreu, em grande parte, por 
Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT) ou Licenciamento Ambiental Concomitante 
(LAC) ou por meio de caráter corretivo. Diante dos resultados aqui discutidos, espera-
se que o trabalho contribua com pesquisas sobre diagnósticos de atividades a serem 
licenciadas na Região, bem como estratégicas de regulação e gestão ambiental. 
PALAVRAS-CHAVE: DN 217/2017; Licenciamento ambiental; Região de Uberlândia 

 
ABSTRACT 

 
This article aims to establish the profile of environmental licensing processes in the 
Intermediate Region of Uberlândia, obtained until the year 2019. The study area is under 
the jurisdiction of SUPRAM TM/AP. This is a survey of licensed activities in the 24 
municipalities belonging to that Region, to establish the scenario of Environmental 
Licenses granted. The methodology initially consisted of obtaining licensed projects from 
official vector files made available free of charge. With the data, the location of the 
projects was carried out and also a distinction of activities regulated through Simplified 
Environmental Licensing/Simplified Environmental Report (LAS/RAS) and LAS 
Registration and regularization by classification in classes 3 to 6, according to the 
Normative Deliberation 217/2017. Thus, it was possible to point out that the Region is 
marked by agroforestry activities, mainly cattle raising in extensive regime and annual 
crops, regulated mainly by LAS/RAS or LAS Cadastro. Also in the group of these 
activities, it is highlighted that swine and poultry farming are also representative, whose 
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licensing occurred, in large part, by Tri-phase Environmental Licensing (LAT) or 
Concurrent Environmental Licensing (LAC) or by means of a corrective nature. Given 
the results discussed here, it is expected that the work will contribute to research on 
diagnoses of activities to be licensed in the Region, as well as regulatory and 
environmental management strategies. 
KEYWORDS: DN 217/2017; Environmental licensing; Region of Uberlandia 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) do estado de 
Minas Gerais foi reorganizada pelo Decreto n° 47.787, de 13 de dezembro de 2019 
(MINAS GERAIS, 2019). Nesse contexto, as nove Superintendências Regionais de Meio 
Ambiente (SUPRAMs) continuam com a gerência e execução da regularização, 
fiscalização e controle ambiental de cada uma das abrangências territoriais, concebidas 
sob uma perspectiva de descentralização do licenciamento ambiental no Estado. Dentre 
as Superintendências, destaca-se a SUPRAM Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 
(SUPRAM TM/AP), que atua sobre 67 municípios, com sede na cidade de Uberlândia. 
De acordo com a Deliberação Normativa (DN) do Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM) n° 217, de 06 de dezembro de 2017 (COPAM, 2017) as atividades 
minerárias, industriais, de infraestrutura, gerenciamento de resíduos e de serviços são 
passíveis de licenciamento ambiental. A referida DN define modalidades de 
licenciamento ambiental, tais como: 1) Licenciamento Ambiental Trifásico, na qual a 
Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) são 
obtidas em etapas sucessivas; 2) Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC), que 
analisa a LP, LI e LO com expedição concomitante de ao menos duas dessas licenças; 
e 3) Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), realizado em etapa única por um 
cadastro (LAS Cadastro) ou mediante da Relatório Ambiental Simplificado (RAS). 
Conforme a DN 217/2017 (COPAM, 2017), o licenciamento ambiental das atividades 
dos empreendimentos é definido por critérios de potencial poluidor/degradador, porte e 
localização, definidos em classes de 1 a 6. A cada atividade passível de licenciamento 
ambiental é atribuído um potencial poluidor/degradador, que pode ser pequeno, médio 
ou grande para as variáveis ar, água e solo. O estabelecimento da classe é obtido a 
partir de uma relação entre o referido potencial poluidor/degradador e o porte, que por 
sua vez depende exclusivamente das características do empreendimento, por exemplo 
produção, área útil, vazão, capacidade de armazenagem. A localização pode interferir 
na classe mediante alguns critérios, como o empreendimento situar-se em zona de 
amortecimento de Unidade de Conservação, estar em área com ocorrência de 
cavidades, encontrar-se em área de conflito pelo uso da água, entre outros. 
Diante dessas considerações, o presente artigo possui o intuito de estabelecer o perfil 
dos processos de licenciamento ambiental da Região Intermediária de Uberlândia até o 
ano de 2019, conforme a nova divisão regional do Brasil estabelecido pelo IBGE (2017), 
área sobre jurisdição da SUPRAM TM/AP. Essa região foi selecionada por ser esperado 
um quantitativo de empreendimentos agrossilvipastoris que reflete a região do Triângulo 
Mineiro. Trata-se de um levantamento das atividades licenciadas, situadas nos 24 
municípios da referida Região, para diagnosticar as principais atividades desenvolvidas 
e, por conseguinte, por meio dos resultados, estabelecer informações quantitativas 
elementares à gestão ambiental da região. 
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METODOLOGIA 
 
A metodologia consistiu em levantar os empreendimentos da Região Intermediária de 
Uberlândia que possuem Licenças Ambientais Simplificadas (LAS/RAS e LAS Cadastro) 
e Licenças Ambientais de classes 3 a 6 das atividades desenvolvidas. Os dados foram 
obtidos por meio dos arquivos vetoriais disponíveis de forma gratuita no site do IDE-
SISEMA (2020). De posse dos dados, foi realizada uma análise das atividades que 
foram regularizadas por meio de LAS/RAS e LAS Cadastro e as que foram licenciadas 
pelo enquadramento nas classes 3 a 6. A partir dos resultados, foi possível discutir as 
características das atividades licenciadas na Região de Intermediária de Uberlândia até 
o ano de 2019, bem como apontar algumas tendências e ações de gestão ambiental. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Região Intermediária de Uberlândia possui 756 empreendimentos regularizados por 
LAS/RAS ou LAS Cadastro e outros 329 licenciados por meio dos processos de LAT ou 
LAC, que correspondem ao enquadramento das classes 3 a 6. Conforme observado na 
Figura 1, o município de Uberlândia concentra boa parte das atividades de classe 3 a 6, 
ao passo as regularizações por LAS/RAS e LAS Cadastro é encontrada por toda a 
Região. Na área urbana de Uberlândia e também de outros municípios, predominam-se 
as atividades industriais e na zona rural as atividades agrossilvipastoris. 
 

Figura 1. Localização das Licenças Ambientais na Região Intermediária de Uberlândia. 

 
 

 
A seguir são apresentados os resultados quantitativos de empreendimentos referentes 
às Licenças Ambientais Simplificadas e Licenças Ambientais (classe 3 a 6): 
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Licenças Ambientais Simplificadas 
 
As Licenças Ambientais Simplificadas para atividades agrossilvipastoris representam 
52,25%, seguido das atividades de gerenciamento de resíduos e serviços, com 22,22%. 
A Tabela 1 aponta a listagem das atividades e os dados quantitativos dessas Licenças: 
 

Tabela 1. Número de empreendimentos com Licenças Simplificadas. 
Listagem das atividades com Licenças 

Simplificadas (LAS/RAS ou LAS Cadastro) 
Número de 

empreendimentos Percentual 
Atividades Agrossilvipastoris 395 52,25% 
Atividades de Infraestrutura 30 3,97% 
Atividades Minerárias 74 9,79% 
Gerenciamento de Resíduos e Serviços 168 22,22% 
Indústria Alimentícia 29 3,83% 
Indústria Metalúrgica 29 3,83% 
Indústria Química 31 4,11% 
Total 756 100% 

Fonte: Adaptado de IDE-SISEMA (2020). 
 

Dentre as atividades agrossilvipastoris destacam-se a criação de bovinos (extensivo) e 
culturas anuais. Sobre o gerenciamento e serviços, os postos de combustíveis são 
amplamente representativos. A lista completa encontra-se na Tabela 2: 
 
Tabela 2. Atividades com Licenças Simplificadas (LAS/RAS e LAS Cadastro) (continua) 

Atividades Agrossilvipastoris Quantidade Percentual 
Aquicultura em tanque-rede 9 2,28% 
Avicultura 24 6,08% 
Beneficiamento de produtos agrícolas 15 3,80% 
Criação de bovinos em regime extensivo 167 42,28% 
Criação de bovinos em regime de confinamento 1 0,25% 
Culturas anuais, perenes e silvicultura 142 35,95% 
Horticultura 20 5,06% 
Suinocultura 17 4,30% 
Total 395 100% 

Atividades de Infraestrutura Quantidade Percentual 
Aterro sanitário de pequeno porte 1 3,34% 
Canalização e retificação de curso d’água 1 3,34% 
Emissários de esgoto 4 13,32% 
Estação de tratamento de água 5 16,67% 
Estação de tratamento de esgoto 2 6,67% 
Loteamento do solo urbano 13 43,30% 
Não identificada 1 3,34% 
Parque cemitério 1 3,34% 
Pavimentação 1 3,34% 
Sistema de geração de energia termelétrica 1 3,34% 
Total 30 100% 

Atividades Minerárias Quantidade Percentual 
Extração de água mineral 2 2,72% 
Extração de areia e cascalho 43 58,07% 
Extração de argila 19 25,67% 
Extração de rocha para produção de britas 6 8,12% 
Lava a céu aberto, mineral não metálico 1 1,36% 
Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho 3 4,06% 
Total 74 100% 

Gerenciamento de Resíduos e Serviços Quantidade Percentual 
Aterro (resíduos perigosos Classe I) 3 1,79% 
Aterro (resíduos não perigosos Classe II) 1 0,59% 
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Tabela 2. Atividades com Licenças Simplificadas (LAS/RAS e LAS Cadastro) 
(continuação) 

Gerenciamento de Resíduos e Serviços Quantidade Percentual 
Central de armazenamento de resíduos 14 8,33% 
Compostagem de resíduos industriais 5 2,98% 
Descaracterização de veículos 16 9,53% 
Outros 12 7,15% 
Postos de combustível 98 58,34% 
Reciclagem (resíduos Classe II) 4 2,36% 
Transferência de resíduos de saúde 3 1,79% 
Transporte de resíduos perigosos 10 5,96% 
Usinas de triagem 2 1,18% 
Total 168 100% 

Indústria Alimentícia Quantidade Percentual 
Fábrica de vinagre, conservas e condimentos 2 6,90% 
Formulação de ração para animais 7 24,12% 
Indústria de massa, biscoito etc. 4 13,80% 
Industrialização da carne 2 6,90% 
Outros 5 17,23% 
Processamento de sub-produtos de origem 
animal 

1 3,45% 

Resfriamento e distribuição de leite 4 13,80% 
Torrefação e moagem de grãos 4 13,80% 
Total 29 100% 

Indústria Metalúrgica Quantidade Percentual 
Britamento de pedras 2 6,90% 
Estamparia, latoaria e funilaria 2 6,90% 
Fabricação de cerâmicas, telhas e tijolos 14 48,27% 
Fabricação de móveis de madeira e derivados 1 3,45% 
Outros 9 31,03% 
Produção de fundidos de ferro 1 3,45% 
Total 29 100% 

Indústria Química Quantidade Percentual 
Confecção de calçados de couro 3 9,68% 
Fabricação de medicamentos 1 3,22% 
Fábrica de perfumes e cosméticos 3 9,68% 
Formulação de adubos e fertilizantes 5 16,12% 
Outros 7 22,58% 
Recauchutagem de pneumáticos 2 6,46% 
Usinas de produção de concreto asfáltico 2 6,46% 
Usinas de produção de concreto comum 8 25,80% 
Total 31 100% 

Fonte: Adaptado de IDE-SISEMA (2020). 
 
Licenças Ambientais (empreendimentos classe 3 a 6) 
 

Em relação às Licenças Ambientais ressalta-se que 44,98% delas os empreendimentos 
são classe 3. Em seguida, 25,23% dos empreendimentos são classe 4 e outros 25,23%, 
classe 5. Apenas 4,56% são classe 6, conforme apresentado na Tabela 3: 
 

Tabela 3. Empreendimentos enquadrados nas Licenças Ambientais de classe 3 a 6. 
Classe Número de empreendimentos Percentual 

3 148 44,98% 
4 83 25,23% 
5 83 25,23% 
6 15 4,56% 

Total 329 100% 
Fonte: Adaptado de IDE-SISEMA (2020). 
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As principais atividades licenciadas em classe 3 são as agrossilvipastoris (33,78%) e de 
gerenciamento de resíduos e serviços (25,67%). As atividades consideradas de classe 
4 são amplamente representadas pelas agrossilvipastoris (67,48%). As atividades de 
classe 5 mais comuns são de gerenciamento de resíduos e serviços (33,74%) e de 
indústria alimentícia (31,33%). Já as atividades representativas licenciadas como classe 
6 são principalmente de gerenciamento de resíduos e serviços (40,00%) e indústria 
alimentícia (26,67%). A Tabela 4 apresenta os dados completos: 
 

Tabela 4. Número de empreendimentos com Licenças Ambientais de Classe 3 a 6. 
Listagem das atividades com Licenças 

Ambientais de Classe 3 
Número de 

empreendimentos Percentual 
Atividades Agrossilvipastoris 50 33,78% 
Atividades de Infraestrutura 19 12,84% 
Atividades Minerárias 8 5,40% 
Gerenciamento de Resíduos e Serviços 38 25,67% 
Indústria Alimentícia 10 6,77% 
Indústria Metalúrgica 7 4,73% 
Indústria Química 16 10,81% 
Total 148 100% 

Listagem das atividades com Licenças 
Ambientais de Classe 4 

Número de 
empreendimentos Percentual 

Atividades Agrossilvipastoris 56 67,48% 
Atividades de Infraestrutura 8 9,64% 
Atividades Minerárias 1 1,20% 
Gerenciamento de Resíduos e Serviços 8 9,64% 
Indústria Alimentícia 8 9,64% 
Indústria Metalúrgica 1 1,20% 
Indústria Química 1 1,20% 
Total 83 100% 

Listagem das atividades com Licenças 
Ambientais de Classe 5 

Número de 
empreendimentos Percentual 

Atividades Agrossilvipastoris 11 13,25% 
Atividades de Infraestrutura 5 6,02% 
Atividades Minerárias 5 6,02% 
Gerenciamento de Resíduos e Serviços 28 33,74% 
Indústria Alimentícia 26 31,33% 
Indústria Metalúrgica 0 0% 
Indústria Química 8 9,64% 
Total 83 100% 

Listagem das atividades com Licenças 
Ambientais de Classe 6 

Número de 
empreendimentos Percentual 

Atividades Agrossilvipastoris 0 0% 
Atividades de Infraestrutura 3 20,00% 
Atividades Minerárias 0 0% 
Gerenciamento de Resíduos e Serviços 6 40,00% 
Indústria Alimentícia 4 26,67% 
Indústria Metalúrgica 0 0% 
Indústria Química 2 13,33% 
Total 15 100% 

Fonte: Adaptado de IDE-SISEMA (2020). 
 

Analisando as atividades agrossilvipastoris, convêm mencionar que a suinocultura e a 
avicultura possuem a maior parte dos empreendimentos licenciados. Quanto às 
atividades de gerenciamento e serviços, verifica-se que os postos de combustível têm 
as maiores ocorrências. As demais atividades possuem menos empreendimentos e as 
atividades apresentam uma maior variação, conforme pode ser verificado na Tabela 5: 
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Tabela 5. Atividades com Licenças Ambientais de Classe 3 a 6 (continua) 
Atividades Agrossilvipastoris Quantidade Percentual 

Aquicultura em tanque-rede 1 0,86% 
Avicultura de postura corte e reprodução 39 33,33% 
Beneficiamento de produtos agrícolas 3 2,56% 
Cafeicultura 1 0,86% 
Cana-de-açúcar 1 0,86% 
Criação de bovinos em regime de confinamento 3 2,56 
Culturas anuais, perenes e silvicultura 3 2,56% 
Horticultura 1 0,86% 
Outros 15 12,82% 
Suinocultura (crescimento e terminação) 50 42,73% 
Total 117 100% 

Atividades de Infraestrutura Quantidade Percentual 
Aeroporto 1 2,85% 
Aterro e reciclagem 1 2,85% 
Barragem de geração de energia 3 8,58% 
Geração de bioeletricidade sucroenergética 1 2,85% 
Loteamento do solo urbano 8 22,86% 
Outros 10 28,57% 
Sistema de geração de energia termelétrica 3 8,58% 
Terminal de produtos químicos 1 2,85% 
Tratamento de água para abastecimento 2 5,71% 
Tratamento de esgoto sanitário 3 8,58% 
Usina solar 2 5,72% 
Total 35 100% 

Atividades Minerárias Quantidade Percentual 
Extração de água mineral 4 28,57% 
Extração de areia e cascalho 1 7,14% 
Extração de rocha para produção de britas 8 57,15% 
Lava subterrânea 1 7,14% 
Total 14 100% 

Gerenciamento de Resíduos e Serviços Quantidade Percentual 
Aterro (resíduos não perigosos Classe II) 4 5,00% 
Base de armazenamento de gás GLP 2 2,50% 
Base de armazenamento e distribuição de 
lubrificantes 

14 17,50% 

Compostagem de resíduos industriais 4 5,00% 
Incineração de resíduos 1 1,25% 
Outros 12 15,00% 
Postos de combustível 40 50,00% 
Tratamento de resíduos (outras formas) 3 3,75% 
Total 80 100% 

Indústria Alimentícia Quantidade Percentual 
Abate de animais de pequeno, médio e grande 
porte 

10 20,83% 

Destilação de aguardente 1 2,09% 
Fabricação de cerveja 2 4,16% 
Fabricação de refrigerantes 1 2,09% 
Fabricação de vinho 1 2,09% 
Fabricação e refinação de açúcar 1 2,09% 
Formulação de ração para animais 1 2,09% 
Outros 23 47,92% 
Preparo de gordura vegetal 4 8,32% 
Resfriamento e distribuição de leite 4 8,32% 
Total 48 100% 

Indústria Metalúrgica Quantidade Percentual 
Fabricação de artigos de metal 1 12,5% 
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Tabela 5. Atividades com Licenças Ambientais de Classe 3 a 6 (continuação) 
Indústria Metalúrgica Quantidade Percentual 

Fabricação de peças e acessórios para 
veículos 

4 50,00% 

Montagem e reparação de aeronaves 1 12,5% 
Usinagem 2 25,00% 
Total 8 100% 

Indústria Química Quantidade Percentual 
Fabricação de artefatos de borracha 1 3,71% 
Fabricação de couro semi-acadado 1 3,71% 
Fabricação de produtos de limpeza e polimento 2 7,41% 
Fabricação de sabonetes e detergentes 1 3,71% 
Outros 13 48,12% 
Recauchutagem de pneumáticos 1 3,71% 
Usinas de produção de concreto asfáltico 3 11,12% 
Usinas de produção de concreto comum 5 18,51% 
Total 27 100% 

Fonte: Adaptado de IDE-SISEMA (2020). 
 
CONCLUSÃO 
 
Os resultados indicam que o cenário da Região Intermediária de Uberlândia é marcado 
pela ampla presença de atividades agrossilvipastoris. Nesse contexto, a criação de 
bovinos em regime extensivo e as culturas anuais, em sua maior parte regularizadas 
por LAS/RAS ou LAS Cadastro e as atividades de suinocultura e avicultura, licenciadas 
pelo LAT ou LAC ou por algum licenciamento de caráter corretivo, correspondem ao 
perfil de atividades produtivas desenvolvidas na área de estudo. Convêm destacar que 
a suinocultura (crescimento e terminação) e a avicultura (postura, corte e reprodução) 
são desenvolvidas em granjas, bastante comum nos municípios da Região. 
Nas atividades da listagem de gerenciamento de resíduos e serviços, a maior parte dos 
empreendimentos licenciados, seja por LAS ou regularização mediante enquadramento 
em classes 3 a 6, correspondem aos postos de combustível, sendo a maioria localizada 
nas áreas urbanas. As demais atividades licenciadas são menos representivas, tanto 
dessa listagem quanto de outras. Por exemplo, devido ao baixo potencial à mineração 
da Região, o desenvolvimento dessas atividades é voltado principalmente à extração de 
areia, cascalho e argila, sendo boa parte delas regularizada por LAS. Além disso, as 
atividades industriais estão concentradas, em maior número, na cidade de Uberlândia. 
Diante do exposto, espera-se que o trabalho tenha contribuído como um diagnóstico 
quantitativo da classificação dos empreendimentos na Região, sobretudo para fomentar 
estratégicas de regulação e gestão ambiental. Ademais, espera-se fomentar reflexões 
a respeito dos dados apresentados. 
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RESUMO 

 
Um projeto de lei em trâmite no Senado brasileiro pode modificar profundamente as 
características e a prática de licenciamento no Brasil, inclusive retirando a 
obrigatoriedade de licenciamento para determinados projetos, dentre eles os de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esse estudo bibliográfico e documental 
tem por objetivo analisar temporalmente o desenvolvimento das legislações específicas 
de AIA e licenciamento ambiental desses dois tipos de projeto e comparar com as 
alterações previstas na nova Lei de Licenciamento. O trabalho pauta-se na identificação 
e análise de normas e documentos legais específicos que compõe o atual quadro 
regulatório de licenciamento e as alterações previstas do Projeto de Lei. A flexibilização 
e exclusão do licenciamento ambiental sem um devido rigor científico ignoram a 
importância desse instrumento para o planejamento ambiental e podem causar 
prejuízos ao ambiente frente à necessidade de ampliação dos sistemas de 
abastecimento de água e saneamento. 
PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento ambiental, água, saneamento, abastecimento de 
água, desenvolvimento sustentável 
 
 

ABSTRACT 
 

A bill pending in the Brazilian Senate may profoundly change the characteristics and 
practice of licensing in Brazil, including removing the obligation to obtain licensing for 
certain projects, including those related to water supply and sanitary sewage. This 
bibliographical and documental study aims to analyse the development of specific 
legislation on EIA and environmental licensing of these two types of projects in time and 
compare with the changes provided for in the new Licensing Law. The work is based on 
the identification and analysis of specific rules and legal documents that make up the 
current regulatory framework for licensing and the changes provided for in the Bill. The 
flexibility and exclusion of environmental licensing without due scientific rigor ignore the 
importance of this instrument for environmental planning and can cause damage to the 
environment due to the need to expand water supply and sanitation systems. 
KEYWORDS: Environmental licensing, water, sanitation, water supply, sustainable 
development 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O licenciamento ambiental é uma ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente 
regulada e implementada por um extenso quadro legal e institucional que atualmente 
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passa por um momento de criticismo por parte de diversos atores envolvidos no seu 
funcionamento (BRAGAGNOLO, 2017). Um projeto de lei em trâmite no Congresso 
pode modificar profundamente as características e a prática de licenciamento no Brasil, 
inclusive retirando a obrigatoriedade de licenciamento para determinados projetos, 
dentre eles os de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  
Em contexto de modificação de marcos regulatórios, considera-se oportuno entender as 
legislações específicas que compõem o arcabouço legal prévio a alterações, de modo 
a avaliar o que deve ser mantido e o que poderia ser alterado face as peculiaridades e 
o potencial de impacto de cada tipo de projeto.  Dessa forma, esse trabalho tem por 
objetivo analisar temporalmente o desenvolvimento das legislações específicas de 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) de dois tipos de sistemas – de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário – potencialmente poluidores de recursos hídricos e 
comparar com as alterações previstas na nova proposta de Lei de Licenciamento, o 
Projeto de Lei (PL) 3.729/2004.  
Na próxima seção é apresentada a metodologia adotada no estudo. Nas sessões 
seguintes são abordados os resultados e discussões do levantamento bibliográfico 
sobre a matéria de licenciamento ambiental de sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e a proteção do meio ambiente em ordem cronológica. Na 
segunda parte da análise é feita uma comparação entre os procedimentos de 
licenciamento com e sem o PL 3.729/2004. 
 
METODOLOGIA 
 
Esse estudo foi feito a partir de análise bibliográfica e documental de documentos legais 
que tratam sobre as regras de licenciamento, avaliação de impacto ambiental no Brasil 
e proteção dos recursos hídricos. Foram analisadas leis e normas que determinam os 
ritos, objetivos, ferramentas e diretrizes a nível federal, referentes ao licenciamento 
ambiental dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, desde 
1981, quando foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, até junho de 2021. 
Foram investigados os seguintes textos legais disponíveis no Portal da legislação11:  
Constituição Federal, Leis Ordinárias, Leis Complementares e Decretos. Foram também 
investigadas as Resoluções Normativas do Conama e o PL 3.729/2004 disponíveis no 
site do Conama12 e na Câmara dos Deputados13 respectivamente. 
A triagem dos documentos foi feita em duas partes. Primeiramente foi feita uma seleção 
manual por meio da leitura das ementas na busca de legislações que tivesse ligações 
com os temas: licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, água, 
saneamento, abastecimento de água e esgotamento sanitário. No segundo momento 
foram excluídas as legislações e resoluções que não apresentavam relação direta com 
a proteção de recursos hídricos ou regulação do licenciamento ambiental de 
esgotamento sanitário e abastecimento de água. Por fim, as informações extraídas dos 
documentos legais selecionados – Constituição Federal, três leis ordinárias, uma Lei 
Complementar, sete resoluções do Conama e uma portaria interministerial - foram 
comparados com as previsões do PL 3.729/2004 em trâmite no Congresso Federal. 
 

 
11 http://www4.planalto.gov.br/legislacao/ 
12 http://www2.mma.gov.br/port/conama/ 
13 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=257161 
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Revisão histórica das legislações 
 
As primeiras aparições do licenciamento ambiental e da avaliação de impacto em 
território nacional ocorreram nos anos 1970, período no qual alguns estados começaram 
a mencionar e aplicar AIA em sua legislação e processos de licenciamento (SÁNCHEZ, 
2013). Também nesse período o Banco Mundial começou a cobrar AIA para 
financiamento de grandes empreendimentos hidrelétricos (FONSECA e RESENDE, 
2016). No entanto, o primeiro marco legal do licenciamento ambiental em nível nacional 
aconteceu em 1981 quando foi promulgada a Lei 6.938/1981 que instituiu a Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA) e instituiu o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto ambiental 
nas leis federais. 
A Lei de 1981 representou um marco legal que foi colocado em prática a partir de 1983, 
quando o Decreto 88.351/1983 passou a regulamentar o licenciamento ambiental e as 
responsabilidades dos membros participantes da PNMA no processo de licenciar e gerar 
normas. Esse decreto estabeleceu a responsabilidade primária dos estados de conduzir 
os processos de licenciamento e do governo federal de atuar de forma suplementar. 
As regulamentações específicas de AIA e licenciamento começaram a surgir em 1986, 
ano que o Conselho Nacional de Meio Ambiente aprovou a primeira Resolução com 
diretrizes para a avaliação de impacto ambiental. A Resolução do Conama 01/1986 
trouxe a primeira lista de atividades modificadoras do meio ambiente que dependem de 
estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, na qual foram incluídas 
obras hidráulicas de saneamento. No mesmo ano a Resolução do Conama 20/1986 
definiu as classificações das águas doces, salobras e marinhas que servem de 
parâmetro para os valores que devem ser observados no licenciamento ambiental de 
empreendimentos que façam uso dessas águas. 
As resoluções de enquadramento de corpos hídricos aparecem em outros momentos 
no quadro resolutivo do Conama. Em 2005 a Resolução 357/2005 revogou a Resolução 
20/1986 apresentando nova classificação para classificação dos corpos de água e 
condições de lançamento de efluentes. Em 2008 a Resolução 398/2008 estabeleceu o 
enquadramento também das águas subterrâneas e em 2011 a resolução 430/2011 
complementou e atualizou as condições e padrões de lançamento da Resolução 
357/2005. Esse conjunto de resoluções sobre enquadramento de corpos d’água e 
diretrizes formaram um arcabouço de critérios que atualmente direcionam a elaboração 
de projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e direcionam os critérios 
a serem observados no licenciamento destes projetos. 
Em 1988 a legislação ambiental ganhou maior notoriedade com a inclusão do Capítulo 
VI, voltado ao meio ambiente, na Constituição Federal. Neste capítulo foi incluído o Art. 
225, onde é mencionado o estudo prévio de avaliação de impacto, ferramenta exigida 
para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 
degradação do meio ambiente. Esse artigo, que garante o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e bem essencial à sadia qualidade de vida, sofreu forte 
influência de um contexto internacional (TAMBELLINI, 2012) e buscou atender a 
Declaração de Estocolmo de 1972, carta que expões as preocupações e as diretrizes 
para preservação ambiental em um contexto universal (SCHIAVO e BUSSINGUER, 
2020). A Constituição atribuiu também as competências legislativas, repartindo 
responsabilidades sobre o meio ambiente entre União, estados e municípios, mas 
carecendo de especificação.  
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Em 1997 foi a vez das águas ganharam atenção legislativa com a promulgação da Lei 
nº 9.433/97 que criou a Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH). A PNRH é um 
marco para o planejamento ambiental dos recursos hídricos que, até os anos 1980, não 
possuíam planejamento integrado dos setores utilizadores desse recurso (TUCCI, 
2005). Essa política tem como um dos gestores o Conselho Nacional dos Recursos 
Hídricos (CNRH) e como instrumento de controle e planejamento a outorga (DE SOUZA 
ABESSA e AMBROZEVICIUS, 2020). A outorga é normalmente exigida de forma 
vinculada ao processo de licenciamento para atividades utilizadoras de recursos 
hídricos, como SAA e SES, e, assim como a licença ambiental, tem função de garantir 
a preservação ambiental.  
Em 2007 foi promulgada a Lei nº 11.445/2007, que instaura outra política, a Política 
Federal de Saneamento Básico (PFSB). A regulamentação da PFSB feita pelo Decreto 
nº 7.217/2010 cria uma relação entre essa política, a PNMA e a PNRH ao determinar 
que o Conama e o CNRH estabeleçam normas para o licenciamento de serviços de 
saneamento. Dessa forma, as Políticas acabam por se complementar e criam um 
ordenamento político integrado entre seus órgãos participantes. No entanto, as políticas 
ainda carecem de coordenação entre si, inclusive as que são de responsabilidade do 
mesmo órgão, como é o caso da PNMA e PNRH (GRANGEIRO, 2020). 
Em 2011, a Lei Complementas 140/2011 finalmente especificou as competências dos 
entes federativos estabelecidas em 1988 para o licenciamento ambiental, levando a um 
aumento na participação de municípios no licenciamento (NASCIMENTO, ABREU e 
FONSECA, 2020). A partir dessa Lei ficou estabelecida regularmente a competência 
dos estados de licenciar SAA e SES, podendo esta função ser delegada aos municípios, 
quando o impacto for de abrangência local. 
 
Análise da lei geral de licenciamento ambiental 
 
Nos últimos anos, a necessidade de alterações legais visando a melhoria e aceleração 
do processo de licenciamento ambiental vem sendo amplamente discutida em nível 
político e empresarial. As demandas desses grupos pressionam pela revisão do 
licenciamento e muitas vezes buscam simplificações das legislações ambientais e do 
processo de licenciamento (BRAGAGNOLO, 2017) (FONSECA e RODRIGUES, 2017). 
Surgiu a partir dessas discussões o anseio por um projeto de lei que possa unificar parte 
das principais leis de licenciamento ambiental que existem e regularizar vários pontos 
de divergência entre órgãos ambientais. É nesse contexto que um PL de 2004 foi 
colocado em discussão e aprovado na Câmara dos Deputados. 
O PL 3729/2004, apesar de não ser recente, adotou novas propostas mais e é bem 
diferente daquele proposto em 2004. O PL tem um escopo que abrange um conteúdo 
amplo com o apensamento de outros 23 projetos de lei formulados entre 2004 e 2017, 
além de ter passado por cinco substitutivos entre junho de 2019 e maio de 2021. O 
último dos substitutivos, mesmo com a forte rejeição da sociedade e comunidade 
acadêmica, que se manifestou contraria ao texto (RUFARO, FERRANTE e 
FEARNSIDE, 2021), foi aprovado e encaminhado para o Senado em 13 de maio de 
2021. 
Alguns dos aspectos básicos e polêmicos do PL têm potencial de influenciar 
significativamente a avaliação de impacto e regulação dos projetos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. O afrouxamento do licenciamento para alguns 
empreendimentos permitirá a emissão de licença por adesão e compromisso (LAC), que 
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será obtida automaticamente pela internet, sem análise técnica por órgãos ambientais 
(RUFARO, FERRANTE e FEARNSIDE, 2021). Para os projetos de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, o problema pode ser ainda maior, pois o projeto prevê a 
extinção do licenciamento para esse tipo de projeto. O Quadro 1 mostra a comparação 
entre o regulamento atual e o previsto no PL, focando nas alterações para esses tipos 
de empreendimentos. 
 
Quadro 7 Comparação entre a legislação aplicável para licenciamento ambiental hoje e o previsto 
com a Lei Geral de Licenciamento Ambiental para os projetos de SAA e SES (continua) 

 Agora Com a nova lei (BRASIL, 2004) 
Obrigatoriedade 
de licenciamento 
para SAA e SES 

Obrigatório (BRASIL, 1986) (BRASIL, 
1997) 
SES – “a) obras de coletores troncos; b) 
interceptores; c) elevatórias; d) estações 
de tratamento; e) emissários; e f) 
disposição final” (BRASIL, 1988). 
SAA – “Obras de captação cuja vazão 
seja acima de 20% da vazão mínima da 
fonte de abastecimento no ponto de 
captação e que modifiquem as 
condições físicas e/ou bióticas dos 
corpos d’água” (BRASIL, 1988). 

Não exigível14  

Previsão de 
simplificação para 
SAA e SES 

SES – O licenciamento simplificado se 
aplica a unidades de transporte e 
tratamento até 1000l/s e 400l/s ou 
250.000 habitantes respectivamente 
(BRASIL, 1988). 
SAA – É prevista a simplificação do 
licenciamento para esses projetos. Fica 
a cargo dos órgãos licenciadores 
definirem os critérios (BRASIL, 2007).  

No Art. 10º é assegurado o 
licenciamento ambiental simplificado 
para todas as atividades de saneamento 
básico, quando exigível licenciamento. 
Casos excepcionais devem ser 
justificados. 

Responsabilidade 
de licenciamento 
para SAA e SES 

A responsabilidade é estadual e 
delegável para municípios, quando de 
impacto local, exceto nos casos 
previstos na Lei Complementar 
140/2011, quando podem ser de 
responsabilidade da União. (BRASIL, 
2011). 

A Lei 140/2011 continua sendo válida 
para determinação das competências. 

Ritos de 
licenciamento 

Os estados têm liberdade para definir os 
ritos de licenciamento ambiental e emitir 
diferentes tipos de licença (BRASIL, 
2011; BRASIL, 1988). 

Os tipos de licença foram definidos e 
são: 
LP, LI e LO para licenciamento ordinário 
na modalidade trifásica, duas licenças 
aglutinadas em uma para licenciamento 
bifásico e LAU para licenciamento 
simplificado em fase única. Também 
podem ser emitidas LAC e licença de 
operação corretiva. Podem ser definidas 
outras licenças específicas por ato 
normativo respeitando a Lei 140/2011. 

 
14 Apesar do texto do artigo deixar explicito a não exigência de licenciamento para os projetos de estações 
e sistemas de tratamento de água e esgotamento sanitário, existem contradições no Art 8º Inciso III, pois a 
atividade é incluída como potencialmente poluidora em listas de empreendimentos passíveis de 
licenciamento de estados e com os regramentos anteriores, como a Lei Complementar 140/2011, que 
permite aos estados legislarem sobre esse tema. 
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Quadro 8 Comparação entre a legislação aplicável para licenciamento ambiental hoje e o previsto 
com a Lei Geral de Licenciamento Ambiental para os projetos de SAA e SES (continuação) 

 Agora Com a nova lei (BRASIL, 2004) 
Atores 
intervenientes 

Prevê a participação pública por meio de 
audiência pública (BRASIL, 1997), 
(BRASIL, 1986). 
Diferentes entes do poder público 
podem ser chamados a participar do 
processo a depender da área de 
afetação de cada projeto (BRASIL, 
2015): Fundação Nacional do Índio; 
Fundação Nacional de Saúde; 
Fundação Cultural Palmares; Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional;  
ICMBio15 ou órgão responsável pelo 
gerenciamento de unidade de 
conservação (BRASIL, 2000). 

Define as formas de participação pública 
em: “I – consulta pública; II – tomada de 
subsídios técnicos; III – reunião 
participativa; IV – audiência pública”. 
A participação dos entes do poder 
público se mantém, apesar de não 
serem mencionados explicitamente 
quais são os entes. Também foram 
incluídas limitações na participação. 
Dentre elas: A distância de influência 
fica predeterminada, não mais sendo 
definida no processo de AIA; os casos 
em que esses entes devem atuar foram 
redefinidos e são mais restritivos; o não 
cumprimento do prazo de manifestação 
dos órgãos não obsta o andamento do 
processo de licenciamento ambiental. 

Estudos 
ambientais para 
SAA e SES 

EIA e RIMA para casos mais complexos. 
No caso de simplificação:  
SES – Podem ser exigidos estudos 
ambientais simplificados (BRASIL, 
2006). 
SAA – Fica a cargo do órgão licenciador 
determinar os documentos exigíveis 
(BRASIL, 2007). 

EIA e RIMA são exceções. Os 
documentos exigíveis no processo 
devem ser determinados pela 
autoridade licenciadora. 

Outros 
instrumentos 
legais 

SES - Outorga de direito de uso de 
recursos hídricos para o lançamento do 
efluente tratado (BRASIL, 1997). 
SAA – Outorga de direito de uso para 
captação (BRASIL, 1997). 

As outorgas continuam sendo 
obrigatórias fora do processo de 
licenciamento ambiental, mas apenas a 
outorga para lançamento do efluente 
tratado de ETE é especificada no PL. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Verificou-se, ao longo do tempo, um aumento da complexidade dos aparelhos 
regulatórios e dos critérios de avaliação e ferramentas de controle ambiental, formando 
hoje um arcabouço legal complexo e com diretrizes para o licenciamento de SAA e SES. 
Uma contribuição importante a se destacar para esse arcabouço é a criação de normas 
objetivas, em especial as Resoluções do CONAMA que estabeleceram critérios de 
enquadramento de corpos d’água e ajudam no direcionamento do licenciamento 
ambiental. O CNRH também apresenta resoluções que ajudam no processo ao tratar 
do instrumento de outorga que também é um instrumento de planejamento ambiental e 
atua em complementação ao licenciamento ambiental. 

 
15 O ICMBio apresenta uma peculiaridade em relação aos demais órgãos intervenientes por ser um dos 
órgãos executores da PNMA e sua participação no licenciamento, quando requerida, tem poder de veto. 
Ademais, o seu envolvimento no licenciamento está previsto na PNMA, enquanto os demais órgãos são 
tratados na Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015. 
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A evolução do conhecimento a respeito da importância da preservação dos recursos 
hídricos e dos fatores ameaçadores em um panorama internacional são alguns dos 
elementos contextuais mais importantes para motivar a criação de novas legislações e 
regulamentações. Ainda que inovações tecnológicas sejam raras nessas legislações, 
uma vez que boa parte das leis ratificam ou normatizam medidas dispostas em 
legislações prévias, mudanças que flexibilizam, ou mesmo excluem partes desse marco 
legal podem comprometer a eficácia do processo de licenciamento e causar prejuízos 
ao ambiente.  
Essas preocupações tornam-se ainda mais relevantes dada a elevada necessidade de 
aumentar o número de projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para 
cobrir a defasagem na cobertura do saneamento ambiental no Brasil. A Lei Geral do 
Licenciamento da forma que está sendo proposta pode prejudicar nesse sentido a 
evolução legislativa frente a problemática da água, excluindo o licenciamento de 
projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O projeto de lei ignora uma 
série de resoluções e leis que já preveem a simplificação de projetos de saneamento. 
Ignora também que os estados têm competência para definir os próprios procedimentos 
de licenciamento simplificado e adotar artifícios adequados ao potencial de impacto de 
cada projeto. 
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RESUMO 
 

Também conhecidas como estradas rurais ou estradas não pavimentadas, as estradas 
de terra são vias desprovidas de pavimento, cuja superfície de tráfego é constituída pelo 
próprio solo local ou por revestimento primário. Essas estradas geram impactos 
socioeconômicos positivos quando interligam propriedades rurais, fomentam o 
escoamento da produção agrícola e facilitam o acesso aos serviços urbanos. Mas, 
também interferem negativamente no ambiente em que estão inseridas. O 
licenciamento ambiental dessas estradas, entretanto, não é obrigatoriamente realizado 
em todas as unidades federativas do Brasil, sendo essa a situação do estado de São 
Paulo. Nesse contexto, este trabalho busca responder algumas questões relevantes 
sobre este tema: quais são os instrumentos adotados para a gestão ambiental de 
estradas no Estado de São Paulo? Quais normas jurídicas orientam tal processo? A 
pesquisa foi realizada por meio de análise de documentos, consultas diretas e de 
questionários, enviados aos órgãos responsáveis pela gestão ambiental estadual. Os 
resultados indicaram que a gestão ambiental das estradas é descentralizada e com 
responsabilidades compartilhadas entre os órgãos ambientais. Os procedimentos 
adotados por esses órgãos mostraram-se adequados como ferramentas da gestão 
ambiental das estradas de terra. 
PALAVRAS-CHAVE: estradas e meio ambiente; licenciamento ambiental; vias não 
pavimentadas 
 
 

ABSTRACT 
 

Also known as rural roads, the unpaved roads are roads whose traffic surface is 
constituted by the local soil itself or by primary coating. These roads generate positive 
socioeconomic impacts when they connect rural properties, encourage the flow of 
agricultural production and facilitate access to urban services. But they also interfere 
negatively in the environment in which they are inserted. The environmental licensing of 
these roads, however, is not necessarily carried out in all federative units in Brazil, which 
is the situation in the state of São Paulo. In this context, this work seeks to answer some 
relevant questions on this topic: what are the instruments adopted for the environmental 
management of roads in the State of São Paulo? What legal norms guide this process? 
The research was carried out through document analysis, direct consultations and 
questionnaires sent to the agencies responsible for state environmental management. 
The results indicated that the environmental management of roads is decentralized and 
with shared responsibilities among environmental agencies. The procedures adopted by 
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these agencies proved to be adequate as tools for the environmental management of 
the unpaved roads. 
KEYWORDS: roads and environment; environmental licensing; unpaved roads 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
As estradas são importantes para o desenvolvimento socioeconômico regional. Para a 
Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2021) a extensão da malha rodoviária 
brasileira é de 1.718.395km, dos quais 78,5% (1.348.524km) são não pavimentados. No 
Estado de São Paulo, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER, 2019) estima 
que 81,1% das vias correspondem a estradas e acessos de terra. A maior parte dessas 
vias (99,4%) está sob jurisdição municipal. 
Também conhecidas como estradas rurais ou estradas não pavimentadas, as estradas 
de terra são vias desprovidas de pavimento cuja superfície de tráfego é constituída pelo 
próprio solo local ou por revestimento primário. As vias de terra derivam de caminhos e 
trilhas pré-existentes, edificadas sem projetos, sem controles construtivos e também 
desprovidas de gestão ambiental adequada. 
Estradas de terra geram impactos socioeconômico positivos quando interligam 
propriedades rurais, fomentam o escoamento da produção agrícola e facilitam o acesso 
aos serviços urbanos. Mas as estradas também interferem negativamente no ambiente 
em que estão inseridas. Além disso, o incremento da economia e do tráfego e a 
necessidade de manter a via em condições operacionais implicam serviços de 
manutenção, recuperação, alterações geométricas, e até a pavimentação. E tais 
atividades também geram impactos, somando-se àqueles pré-existentes. 
A legislação brasileira, por meio da Resolução CONAMA nº 1/86 identifica as estradas 
com duas ou mais faixas de rolamento como empreendimentos causadores de 
potenciais impactos ambientais significativos e, portanto, sujeitos ao licenciamento 
ambiental (LA), com apresentação obrigatória de Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) (BRASIL, 1986). No caso das 
estradas de terra, contudo, as trilhas de rodas (geralmente duas) não permitem 
identificar claramente as duas faixas de tráfego. Desse modo, as estradas de terra 
poderiam prescindir da elaboração de EIA/RIMA no curso do processo de LA. 
Ao mesmo tempo, a própria exigência do LA para estradas de terra, é controversa, uma 
vez que a Resolução CONAMA nº 237/1997 não as inclui diretamente no rol de 
atividades sujeitas ao LA (BRASIL, 1997). Esta Resolução inclui “obras civis” nesse rol 
de atividades, ficando a interpretação sobre a obrigatoriedade de LA de estradas de 
terra para definição das Unidades Federativas (UFs) do Brasil. Em algumas UFs, como 
por exemplo no estado de São Paulo, não ocorre uma exigência de realização do LA 
para implantação de todas as estradas de terra (SIQUEIRA, LIMA; FREITAS LIMA, 
2020). Cada caso será analisado pelo órgão ambiental estadual responsável pelo LA. 
Sendo assim, embasando-se nos impactos provocados pela implantação de vias de 
terra e na carência de legislações federais específicas para o tema, este trabalho almeja 
descrever e discutir os procedimentos adotados no estado de São Paulo para a gestão 
ambiental de estradas de terra e as normas jurídicas que a orientam. Além disso, 
utilizando um estudo de caso, também busca averiguar a efetiva aplicação dos 
instrumentos de gestão ambiental em estradas de terra. 
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METODOLOGIA 
 
O acervo de instruções normativas e a legislação vigente foram obtidos por meio de 
consultas aos sites dos órgãos ambientais e secretarias responsáveis pelo LA no Estado 
de São Paulo. Buscaram-se informações sobre estradas de terra e sobre estradas de 
modo geral, em razão da pouca disponibilidade de informações sobre as “estradas de 
terra”. Contato telefônico e questionários com perguntas objetivas relativas ao 
licenciamento de estradas de terra aos responsáveis técnicos dos setores de obras e 
de gestão ambiental dos órgãos competentes, complementam as informações 
previamente cadastradas. 
A observação prática do arcabouço legal sobre a legislação de estradas de terra no 
Estado de São Paulo se deu por meio da Estrada Municipal da Matinha (SJR-351), entre 
os municípios de São José do Rio Preto e Mirassol. Esta via tem três trechos (dois de 
terra e um pavimentado) e diferentes cenários em seu entorno. Nesta amostra foi 
possível adicionar também interações institucionais (estaduais e municipais). As 
informações sobre essa estrada foram obtidas pela análise do RIMA do Loteamento 
Residencial Quinta do Golfe, localizado no município de São José do Rio Preto (SP) 
(AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA, 2011), além da realização de consultas a 
órgãos estaduais e municipais. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SMA) e demais órgãos ambientais 
orientam a gestão ambiental de estradas no Estado de São Paulo. As atividades de 
restauração, pavimentação e duplicação são passíveis de LA ordinário, ou seja, emissão 
de LP, LI e LO. Quando ocorrem intervenções em estradas que já se encontram em 
operação, pode ocorrer a simplificação do licenciamento, mediante a emissão de 
autorizações ambientais. 
A gestão ambiental das vias de terra é descentralizada e setorial no Estado de São 
Paulo, sendo que cada órgão público detém o controle ambiental de áreas específicas.  
Os principais órgãos responsáveis pela gestão ambiental são: a Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB), o Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) e o 
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) (SIQUEIRA; LIMA; FREITAS LIMA, 
2020). 
A CETESB responde pelo controle e fiscalização quando a implantação das estradas 
de terra pressupõe o corte de árvores, de vegetação nativa e fragmentos florestais, 
assim como interferências em Áreas de Preservação Permanente (APPs), mediante a 
concessão de autorizações, como a Autorização de Supressão Vegetal (ASV). A 
fiscalização da passagem da água proveniente de solo agrícola no leito carroçável das 
estradas, abordada no Decreto Estadual n° 41.719, de 16 de abril de 1997, é função do 
EDA, que deve implementar mecanismos de captação, condução e infiltração da água, 
evitando processos de erosão e assoreamento nas vias de terra (SÃO PAULO, 1997). 
Por fim, o DAEE é responsável por gerir os recursos hídricos. De acordo com a Portaria 
DAEE n° 1.630, de 30 de maio de 2017, a Outorga de Direito de Uso e Interferência em 
Recursos Hídricos deve ser requerida ao DAEE quando as estradas de terra interfiram 
em recursos hídricos (SÃO PAULO, 2017). No Quadro 1 estão apresentadas as normas 
que disciplinam a gestão ambiental das estradas no Estado de São Paulo.  
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Quadro 1 – Legislações relacionadas à gestão ambiental de estradas no Estado de São 
Paulo. 

LEGISLAÇÃO DATA DESCRIÇÃO 

Resolução SMA 
n° 81 01/12/1998 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de intervenções destinadas 
à conservação e melhorias de rodovias e sobre o atendimento de 
emergências decorrentes do transporte de produtos perigosos em 
rodovias. 

Resolução SMA 
n° 30 21/12/2000 

Dispõe sobre o cadastro e o licenciamento ambiental de intervenções 
destinadas às áreas de apoio de obras rodoviárias em locais sem 
restrição ambiental. 

Resolução SMA 
n° 33 10/09/2002 

Simplificação do licenciamento ambiental das intervenções 
destinadas à conservação, manutenção e pavimentação de estradas 
vicinais que se encontrem em operação. 

Decreto n° 
47.400 04/12/2002 

Regulamenta dispositivos da Lei Estadual n° 9.509, de 20 de março 
de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos 
de validade para cada modalidade de licenciamento ambiental e 
condições para sua renovação, estabelece prazo de análise dos 
requerimentos e licenciamento ambiental, institui procedimento 
obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de 
atividade, e o recolhimento de valor referente ao preço de análise 

Resolução SMA 
n° 54 30/11/2004 Dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental no 

âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. 

Resolução SMA 
n° 22 16/05/2007 

Dispõe sobre a execução do Projeto Ambiental Estratégico 
“Licenciamento Ambiental Unificado”, que visa integrar e unificar o 
licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, altera 
procedimentos para o licenciamento das atividades que especifica e 
dá outras providências. 

Decreto 
Estadual n° 

53.146 
20/06/2008 

Define os parâmetros para a implantação, gestão e operação de 
estradas no interior de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral no Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 

Resolução SMA 
n° 70 11/06/2018 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de intervenções destinadas 
à conservação e melhorias de rodovias, e sobre o Programa de 
Gerenciamento de Risco - PGR e o Plano de Ação de Emergência - 
PAE para transporte de produtos perigosos em rodovias. 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 
A Estrada Municipal da Matinha (SJR-351) empregada como exemplo neste trabalho 
interliga propriedades rurais e permite acesso aos municípios de São José do Rio Preto 
e Mirassol. Esta via tem 4,7km de extensão e divide-se em três trechos (Figura 1). Os 
Trechos 1 e 3 são estradas de terra e o Trecho 2 é pavimentado com revestimento 
asfáltico. A estrada foi construída na década de 1960 com superfície de revestimento 
primário (ROJAS et al., 2020). Depois houve crescimento populacional e loteamentos 
residenciais de alto padrão, como os Quinta do Golfe 2 e 4. Os loteamentos e o 
incremento da economia aumentaram as pressões urbanas que demandavam a 
expansão do sistema viário. Como resultado, o Trecho 2 da SJR-351 adjacente aos 
loteamentos foi pavimentado. Os Trechos 1 e 3 permaneceram com as suas 
características primárias de estradas de terra. 
A Estrada da Matinha compreende a área hidrográfica da microbacia do Córrego do 
Morais (ou da Biluca) e está localizada na zona de amortecimento da Estação Ecológica 
do Noroeste Paulista (EENP) e da Floresta Estadual do Noroeste Paulista (FENP), 
Unidades de Conservação de grande fragilidade ambiental. A implantação e a operação 
dos Trechos 1 e 3, bem como a pavimentação do Trecho 2 implicaram impactos 
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significativos sobre o ambiente no entorno da via. Os meios afetados e os seus 
respectivos impactos estão resumidos no Quadro 2. 
 
Figura 1 – Trechos da Estrada da Matinha (SJR-351). 

 
Fonte: Google Earth (2021) – adaptado pelos autores. 
 
Quadro 2 – Impactos ambientais provocados pela Estrada Municipal da Matinha. 

Meio ambiente Impactos ambientais 
Impactos positivos  Impactos negativos 

Meio 
Físico 

Estrada de terra Não foram observados. Erosão; Assoreamento e poeira. 

Estrada 
pavimentada 

Redução de processos erosivos. 
Menor emissão de pó. 

Impermeabilização da microbacia 
do Córrego do Morais. 

Meio 
Biótico 

Estrada de terra Não foram observados. 
Supressão da vegetação nativa. 

Perda da fauna e seu habitat 
natural. 

Estrada 
pavimentada Não foram observados. 

Degradação da fauna e flora. 
Perda de biodiversidade. 
Interferência em APPs. 

Meio 
Antrópico 

Estrada de terra 
Interliga propriedades rurais. 
Escoamento de produção. 

Acesso aos serviços públicos. 

Alteração na rotina das 
comunidades rurais. 

Passagem de veículos pela 
estrada. 

Estrada 
pavimentada 

Fácil acesso aos centros 
urbanos. 

Desenvolvimento 
socioeconômico. 

Descaracterização do ambiente 
rural. 

Aumento do tráfego. 

Fonte: AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA (2011) – adaptado pelos autores. 
 
O controle e a gestão ambiental da Estrada da Matinha foram realizados separadamente 
de acordo com as características e os impactos em cada trecho. A gestão do Trecho 2 
é competência da Secretaria Municipal de Obras da prefeitura do município de São José 
do Rio Preto. Os Trechos 1 e 3 têm jurisdição da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do município de São José do Rio Preto. A Figura 2 ilustra algumas das 
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intervenções, carências e medidas de controle ambiental adotadas na estrada municipal 
SJR-351. 

 
Figura 2 – Medidas de controle ambiental implantadas na Estrada da Matinha. 

 
Fonte: elaborada pelos autores. 
 
No Trecho 1 (A), destacam-se a conservação de árvores isoladas, ausência de placas 
de sinalização e a gestão inadequada dos efluentes derivados do Residencial Quinta do 
Golfe, despejados na pista. No Trecho 2 houve a outorga dos recursos hídricos da 
microbacia do Córrego do Morais e a obtenção da ASV solicitada em conjunto com a 
construção do condomínio residencial. Além disso, existem placas de sinalização (B) 
indicando a velocidade operacional da via, que varia de 30 km/h a 60 km/h. Para maior 
segurança na travessia de animais, há passagem suspensa de fauna (C), acompanhada 
por placas indicando a travessia de animais silvestres (D) e proibição de estacionamento 
de veículos. No Trecho 3, as placas de sinalização (E) indicam a área de treinamento 
destinada aos ciclistas e a velocidade operacional da via (F). Em todos os trechos não 
há registros ou notificações das características ambientais locais e nem da proximidade 
de unidades de conservação. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Embora o licenciamento de estradas de terra não seja recorrente no Estado de São 
Paulo, as práticas adotadas pela CETESB, EDA e DAEE são importantes para a 
aplicação dos mecanismos de gestão ambiental. 
O exemplo da Estrada Municipal da Matinha ilustra que em âmbito municipal a gestão 
das vias é semelhante ao protocolo estadual, visto que há a partilha das 
responsabilidades entre as secretarias municipais. 
As autorizações ambientais do Trecho 2 da Estrada Municipal da Matinha foram obtidas 
concomitante à instalação dos Loteamentos Quinta do Golfe 2 e 4. Assim, há medidas 
mitigadoras decorrentes da pavimentação da via juntamente com a implantação do 
loteamento, um empreendimento sujeito ao LA com elaboração de EIA/RIMA. 
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Apesar da gestão incipiente nos Trechos 1 e 3 (estrada de terra), a conservação de 
árvores isoladas e as placas de sinalização constituem medidas promissoras para 
melhorar a gestão da via. Por outro lado, não se observam medidas de controle 
(construtivo e operacional) relativas à presença de zonas de amortecimento e de 
aproximação de unidades de conservação. 
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RESUMO 
 

Os resíduos provenientes da construção e demolição (RCD) causam problemas 
relativos ao armazenamento, destinação e à geração. As usinas de reciclagem de RCD 
surgiram com o intuito de dar a correta destinação a estes resíduos, ao reinserir na 
cadeia produtiva. Nesse âmbito o licenciamento ambiental (LA) é importante a fim de 
evitar um possível dano ambiental, de forma que auxilia no enquadramento das 
atividades potencialmente poluidoras dentro da legislação em vigor. Diante disso, o 
trabalho visa avaliar a adequação das usinas de beneficiamento de RCD perante 
exigências do licenciamento (NBR ABNT 15.114/2004 e Res. CONAMA 307/2020) e os 
impactos provenientes destas usinas.  A pesquisa foi realizada em duas usinas de 
reciclagem de RCD na região metropolitana de João Pessoa. O método consistiu no 
levantamento bibliográfico, visita às usinas, observação do funcionamento e análise da 
operação das atividades baseando-se na Res. nº 307/2002 do Conama e na NBR 
15.114/2004. Assim, verificou-se a conformidade das usinas aos regulamentos e, por 
fim, aplicou-se uma matriz de impactos baseada no método Failure Model and Effect 
Analysis (FMEA). Os resultados mostraram que apesar de existir a legislação, as usinas 
recebem resíduos provenientes de outras classes e não seguem alguns requisitos da 
NBR 15.114/2004, como sistema de drenagem de águas superficiais, sistema de 
controle de vibrações, ruídos e poluentes atmosféricos. Outro resultado foi sobre a 
documentação requerida no LA, percebeu-se que o documento solicitado foi o PCA ou 
apenas relatórios semestrais referentes às atividades e medidas de controle. Em relação 
aos impactos adversos, visualizou-se a compactação do solo e a probabilidade de 
acidentes; destacaram-se como benéficos: redução da contaminação do meio 
ambiente, geração de renda e contribuição para economia circular. Conclui-se que o 
processo de licenciamento, assim como a fiscalização são indispensáveis para mitigar 
os impactos ambientais decorrentes das usinas de reciclagem de RCD. 
PALAVRAS-CHAVE: Plano de Controle Ambiental; Resíduos da construção e 
demolição; Usinas de reciclagem. 

 
 

ABSTRACT 
 

The waste from construction and demolition (CDW) cause problems related to storage, 
disposal and generation. CDW recycling plants emerged in order to give the correct 
destination to this waste by reinserting it in the production chain. In this context, the 
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environmental licensing (LA) is important in order to avoid a possible environmental 
damage, so that assists in the framework of potentially polluting activities within the 
legislation in force. The research was conducted in two CDW recycling plants in the 
metropolitan region of João Pessoa. The method consisted of a bibliographical survey, 
visits to the plants, observation of the functioning and analysis of the operation of the 
activities based on the CONAMA Res. 307/2002 and NBR 15.114/2004. The results 
showed that despite the existence of legislation, the plants receive waste from other 
classes and do not follow some requirements of NBR 15.114/2004, such as surface 
water drainage system, vibration control system, noise and air pollutants. Another result 
was about the documentation required in the LA, it was noticed that the document 
requested was the PCA or only half-yearly reports referring to the activities and control 
measures. In relation to adverse impacts, soil compaction and the probability of 
accidents were visualized. The following were highlighted as beneficial: reduction of 
environmental contamination, income generation, and contribution to the circular 
economy. It is concluded that the licensing process, as well as the inspection are 
indispensable to mitigate the environmental impacts resulting from CDW recycling 
plants. 
KEY WORDS: Environmental Control Plan; Construction and Demolition Waste; 
Recycling Plants; 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Com o crescimento populacional, a utilização de recursos naturais tornou-se comum e 
com isso cresceu a geração de resíduos. Segundo a Associação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) (2017), cerca de 2 milhões de 
toneladas de resíduos acabam no oceano todos os anos. Dentre os tipos de resíduos, 
têm-se os resíduos de construção e demolição (RCD), que são os resíduos gerados por 
obras da construção civil, representando uma alta geração dos resíduos de uma cidade. 
De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2020), em 2019 
a coleta dos resíduos da construção civil no Brasil atingiu 44.534.380 t/ano e em João 
Pessoa, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2019), 
identificou uma coleta de 30.562 t/ano de RCD destinados às usinas de beneficiamento.  
Segundo Silva e Meira (2018), a gestão ambiental não acompanhou o crescimento do 
consumo dos recursos naturais e a respectiva geração de RCD, devido a quantidade 
exorbitante gerada pelo setor. A destinação destes resíduos deve ser feita por uma 
empresa de transporte de RCD até uma usina de beneficiamento, onde ocorre a 
reciclagem do material agregado, cujo êxito do processo depende da triagem na obra.  
A Paraíba é o terceiro maior fabricante de rochas ornamentais do Nordeste, mostrando 
ser uma grade produtor de resíduo beneficiado (PARAÍBA, 2014), cuja regulamentação 
encontra-se no Plano Estadual de Resíduos Sólidos da Paraíba. Já em João Pessoa há 
a Lei nº 11.176, de 10 de outubro de 2007, que estabelece o sistema de gestão dos 
RCD (JOÃO PESSOA, 2007).  
Existem instrumentos para controlar os impactos do processamento de resíduos sólidos, 
um destes é o licenciamento ambiental (LA), instrumento da Política Nacional de Meio 
Ambiente (BRASIL, 1981). Nas usinas de beneficiamento, Fernandes (2013) relatou que 
o LA para construção destas ajudas na fiscalização para o cumprimento da legislação, 
como a triagem e o processamento apenas dos resíduos Classe A.  
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A partir dessa discussão, objetiva-se avaliar a adequação das usinas de beneficiamento 
de RCD perante exigências do licenciamento (NBR ABNT 15.114/2004 e res. CONAMA 
307/2020) e os impactos provenientes destas usinas.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Caracterização da pesquisa 
 
O método baseou-se em Cunha (2007), o qual foi aplicado à análise de usinas de 
reciclagem. Realizou-se levantamento bibliográfico para obter dados sobre os RCD e 
consultar a legislação pertinente. Realizaram-se visitas técnicas e entrevistas não 
estruturadas com 2 funcionários para o entendimento do funcionamento das usinas. A 
partir do diálogo com os funcionários e as observações na visita, fez-se uma análise 
baseada na Resolução nº 307/2002 do CONAMA e na NBR ABNT 15.114/2004 
(Resíduos Sólidos da Construção Civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, 
implantação e operação) visando identificar os possíveis impactos ambientais.  
 
 Área de estudo 
 
O estudo realizou-se em duas usinas de beneficiamento de RCD, localizadas na região 
Metropolitana de João Pessoa. A usina “A” situa-se em um local de antiga escavação 
de mineração que após o esgotamento tornou-se um local de reciclagem de RCD, com 
o intuito de fechar a cava aberta pelo processo de mineração. Já a usina “B” foi 
construída para ser uma unidade de beneficiamento de RCD. 
 
Levantamento e análise de dados 
 
Na visita às áreas de estudos verificou-se o processo de reciclagem dos RCD, desde a 
chegada até a saída. Em seguida, foi realizada a análise dos procedimentos executados 
em cada usina, com o objetivo de saber se estão enquadrados dentro da legislação 
pertinente e os potenciais impactos gerados de acordo com o identificado na literatura. 
A matriz de impactos baseou-se no método Failure Model and Effect Analysis (FMEA), 
que visa melhorar e otimizar as etapas do processo (MOREIRA E NASCIMENTO, 2018). 
As informações foram coletadas nas visitas técnicas, na bibliografia, além das Leis e 
Normas vigentes, inclusive nos estudos verificaram-se aspectos e impactos em usinas 
de reciclagem de RCD, como nos trabalhos de Da Silva e Furigo (2015), Menescal 
(2019), Oliveira (2020) e Oliveira et al. (2014). A multiplicação entre os parâmetros 
abrangência (Ab), Probabilidade (Pr), severidade (Sr) e detecção (De) resultam (Re) em 
valores que nas faixas de 1 a 6, 8 a 16 e 18 a 27, então pode-se classificar a significância 
em não significativo, significativo e muito significativo, respectivamente. A significância 
de cada impacto foi calculada a partir do FMEA, cujos impactos possuem diferença 
conforme o funcionamento de cada usina. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Visita às usinas 
Na Usina A percebeu-se a chegada de resíduos de outras classes, tal fato é bastante 
comum nas usinas (FLORES, 2016). Um fato relatado foi que no caso da recusa do 
material, poderia dar abertura ao transportador contratar outra empresa ou até estimular 
o lançamento dos resíduos no meio ambiente, agravando a situação ambiental. Outro 
problema foi a falta de cercamento na parte de trás do empreendimento, provocando 
falta de controle de entrada e saída de veículos, o que se classifica como não 
conformidade no Item 5.2 (Isolamento e Sinalização) da NBR 15.114/2004.  
A Usina B mostrou-se mais organizada, com locais bem definidos para cada atividade, 
área limpa e verde. A empresa relatou que o problema da falta de adesão à compra do 
agregado reciclado evidencia-se no preconceito da população em achar que o material 
reciclado “vale menos” por se originar de outros processos. Outra dificuldade 
apresentada foi o entupimento de peneiras em dias de chuva, necessitando esperar 03 
(três) dias para retornar as atividades. A vantagem relatada do uso do material reciclado 
em relação ao produto virgem é a qualidade do tipo do resíduo e o preço. 
 
Análise do funcionamento das usinas 
 
As respostas dos responsáveis pelas usinas demonstraram que cada uma tem seu 
critério quanto ao tipo de recebimento e “destino” dos resíduos. O tipo de resíduo 
recebido é similar, registrou-se no Quadro 1 apenas os que tiveram resposta diferente 
entre as usinas. Os resíduos rejeitados das duas vão para o aterro, porém na Usina A 
parte é estocado por um tempo até ter a correta destinação. Nas duas usinas uma parte 
dos resíduos reutilizados são vendidos a construtoras e ao poder público para 
construção de obras, mas na Usina A os catadores ficam com uma parte.  
 
Quadro 1. Comparação na resposta sobre o manejo dos resíduos e conformidades de 
acordo com a NBR 15.114/2004 entre as usinas 

 
Fonte: Autores (2020) com base na NBR 15.114/2004 (ABNT, 2004) 
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Os resíduos reciclados/agregados reciclados, permanecem nas usinas enquanto 
aguardam ser vendidos a empresas privadas e/ou aos órgãos públicos, porém no caso 
da Usina A só uma parte é vendida a esses órgãos. Sobre a documentação no ato do 
LA nos órgãos ambientais competentes, em geral pede-se o Plano de Controle 
Ambiental (PCA) e como item obrigatório exige-se o memorial descritivo para relatar o 
funcionamento da usina. Por vezes são solicitados relatórios semestrais, no tocante às 
atividades desenvolvidas e medidas de controle adotadas pela empresa. 
 
Impactos 
 
A partir do Quadro 2 percebeu-se os impactos decorrentes da instalação e 
funcionamento de uma usina de reciclagem de RCD.  
 
Quadro 2. Matriz de impactos das usinas  

 
Fonte: Autores (2020)  
 
O descarte de todos os resíduos sólidos que chegam às usinas impacta negativamente, 
modificando a fertilidade do solo, mas que causa baixo impacto, visto que os resíduos 
ali depositados não percolam; também existe a questão da supressão vegetal do solo 
para a construção das usinas, assim como foi constatado por Oliveira et al. (2014). 
Percebeu-se nas usinas A e B que devido a chegada de resíduos de outras classes, há 
o potencial aparecimento de vetores (DA SILVA E FURIGO, 2015) como mosquitos, 
insetos e animais peçonhentos, mesmo os RCD sendo inertes, já que podem ser 
ambientes favoráveis à proliferação de transmissores de doenças.  
Mesmo sendo usinas que teoricamente só receberiam RCD, viu-se na área de triagem 
que o recebimento de outros resíduos sólidos que vêm juntos na caçamba estacionária 
como impacto positivo, já que acaba ocasionando a geração de renda (OLIVEIRA, 2020) 
aos empresários e aos catadores. Outro aspecto favorável foi a redução da 
contaminação do meio ambiente ao fazer a destinação correta desses resíduos, 
ajudando a não degradar rios, encostas e ruas (DA SILVA E FURIGO, 2015). 
A produção do agregado reciclado trouxe como impacto negativo a impermeabilização 
do solo, uma vez que as chuvas geram poças, principalmente quando não há um 
sistema de drenagem das águas superficiais (OLIVEIRA et al, 2014). Já a poeira gerada 
por tal atividade impacta diretamente a saúde respiratória dos funcionários (MELO E 
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FERNANDES, 2010). Como aspecto positivo constitui-se a volta do resíduo à cadeia 
produtiva (DA SILVA E FURIGO, 2015) proporcionando a economia circular (AZEVEDO, 
2015), a qual propõe a geração de resíduo zero, que culmina na minimização do uso de 
recursos naturais, na reutilização dos materiais e na geração de renda, por fim 
demonstra maior prevalência de benefícios do que impactos negativos.  
Em relação ao tráfego de caminhões, destacam-se os impactos negativos: compactação 
do solo (MENESCAL, 2019), que dificulta o cultivo de culturas, caso seja requerido no 
futuro; a poluição do ar, devido a poeira levantada pelo tráfego de caminhões; a poluição 
sonora, procedendo em possíveis doenças ao sistema auditivo; e acidentes 
(MENESCAL, 2019) por trafegaram perto de comunidades. 
Constatou-se o “surgimento de vetores” na Usina A pelo fato de não possuir 
gerenciamento adequado do acondicionamento e da separação dos resíduos 
comparada a Usina B. Já os impactos “poluição do ar”, “poluição sonora” e “acidentes” 
apresentaram-se mais intensos na Usina A, em virtude de o caminho de acesso ser 
percorrido por uma comunidade. 
 
CONCLUSÃO 
 
O beneficiamento dos RCD nas usinas de reciclagem é benéfico, já que ocasiona a 
reinserção dos resíduos na cadeia produtiva e reduz a contaminação do ambiente. As 
condicionantes exigidas para o licenciamento ambiental são indispensáveis para mitigar 
os impactos negativos e contribuir na gestão dos RCD. Devido a quantidade de RCD 
gerado, as usinas mostram-se como potenciais causadoras de impactos ambientais 
negativos, porém ao cumprir o LA, pode gerar impactos positivos ao meio ambiente.  
As usinas não seguem à risca a NBR 15.114/2004, contudo um dos maiores problemas 
acontece antes da chegada dos RCD às usinas, pela não segregação nas obras da 
construção civil. Assim, a gestão ambiental dentro das obras é imprescindível. Dos 
impactos negativos visualizados nas usinas, mais da metade são não significativos. 
Apesar disso, é indispensável a fiscalização dos resíduos recebidos na usina, realizada 
pelo Poder Público, para que ali estejam presentes apenas resíduos Classe A.  
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RESUMO 

 
Rodovias consistem em estruturas cuja importância é atribuída à capacidade de 
propiciar a circulação entre lugares e permitir o deslocamento de pessoas e carga. 
Empreendimentos desta tipologia impactam o ambiente de forma diferenciada de 
acordo com as características dos meios físico, biótico e socioeconômico em que estão 
inseridos nas fases de planejamento, instalação e operação. Por isso, são consideradas 
atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental, sendo assim, 
passíveis de Licenciamento Ambiental (LA) junto ao órgão ambiental competente. 
Frente à possibilidade legal de procedimentos diferenciados para cada estado, o artigo 
tem como objetivo comparar o processo de LA de uma rodovia estadual hipotética com 
extensão de 50 km em sete estados brasileiros: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins. A metodologia aplicada 
envolveu análise documental e de conteúdo de legislações e da página eletrônica dos 
órgãos licenciadores, visando levantar informações e dados relacionados ao processo 
e comparar o LA nos estados estudados. Levantou-se em cada estado o órgão 
ambiental, o conselho estadual de meio ambiente e a legislação norteadora do processo 
de LA, assim como a necessidade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) para a rodovia hipotética. Pode-se notar que todos estados 
apontam para a necessidade de realização da AIA para a análise da viabilidade do 
empreendimento, porém nem todos se atêm ao EIA como estudo ambiental, deixando 
possibilidade de estudos mais simplificados, como Relatório de Controle Ambiental, 
Relatório Ambiental Simplificado e Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto. 
Por fim, existe uma diferença na classificação do potencial poluidor e do porte da 
atividade nos diferentes estados, o que implica na heterogeneidade do processo de LA 
estadual no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: rodovias; licenciamento ambiental; órgão licenciador. 
 
 

ABSTRACT 
 

Highways consist of structures whose importance is attributed to the ability to provide 
circulation between places and allow the movement of people and cargo. Ventures of 
this typology impact the environment differently according to the characteristics of the 
physical, biotic and socioeconomic environments in which they are inserted in the 
planning, installation and operation phases. Therefore, they are considered activities 
potentially causing environmental degradation, and therefore, subject to Environmental 
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Licensing (EL) by the competent environmental agency. Faced with the legal possibility 
of different procedures for each state, the article aims to compare the state EL process 
of a hypothetical state road with a length of 50 km in seven Brazilian states: Bahia, 
Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul and Tocantins. 
The methodology applied involved documental and content analysis of legislation and 
the website of licensing agencies, in order to gather information and data related to the 
process and compare the EL in the states studied. In each state, the environmental 
agency, the state environmental council and the legislation guiding the EL process were 
raised, as well as the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) and an 
Environmental Impact Study (EIA) for the hypothetical highway. It can be noted that all 
states point to the need to carry out the EIA to analyze the feasibility of the project, but 
not all of them use to the EIA as an environmental study, leaving the possibility of more 
simplified studies, as the Environmental Control Report, Simplified Environmental Report 
and Environmental Study for Medium Impact Activities. Finally, there is a difference in 
the classification of the polluting potential and the size of the activity in the different 
states, which implies the heterogeneity of the State EL process in Brazil. 
KEYWORDS: highways; environmental licensing; licensed agency  
 
 
INTRODUÇÃO  
 
O Licenciamento Ambiental (LA) é um instrumento de política ambiental preventivo, 
destinado ao gerenciamento e controle de atividades e empreendimentos que utilizem 
dos recursos naturais e que podem vir a ocasionar degradação ambiental (BRASIL, 
1981). O modo como os procedimentos associados ao LA ocorre depende da 
complexidade do empreendimento ou atividade e do seu potencial de causar impacto 
ao meio ambiente, podendo ainda o processo acontecer em âmbito federal, estadual ou 
municipal. Atividades consideradas de significativo impacto ambiental possuem seu LA 
apoiado em uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (SÁNCHEZ, 2008).  
A legislação ambiental permite processos diferenciados de LA, de modo que cada 
estado possui suas próprias regras e normas (CONAMA, 1997). Neste contexto, o artigo 
tem como objetivo comparar o processo de LA de uma rodovia estadual hipotética com 
extensão de 50 km em sete estados brasileiros: Bahia (BA), Espírito Santo (ES), Minas 
Gerais (MG), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS) e Tocantins 
(TO). Os estados foram escolhidos de modo aleatório e pela facilidade de obter 
informações na página eletrônica do órgão ambiental licenciador. 
 
 
METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada neste trabalho teve como base a análise documental e de 
conteúdo, objetivando levantar informações e dados relacionados ao processo de LA de 
rodovias com extensão de 50 km nos estados brasileiros. Ao todo, foram estudados 7 
estados: BA, ES, MG, PR, RJ, RS e TO. Para cada um destes, foram listadas 
informações referentes aos órgãos licenciadores, conselho do meio ambiental e a 
principal legislação que orienta o processo de LA no estado, vigente em março de 2021. 
Para complementar, foram utilizadas algumas referências bibliográficas de livros, 
periódicos e artigos, assim como documentos virtuais para auxiliarem no entendimento 



                                                       
 

651 
 

 

do LA em cada estado e na discussão a respeito das suas diferentes modalidades e 
suas implicações.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A fim de caracterizar os aspectos gerais e o contexto em que se dá o LA nos estados, 
algumas informações relevantes para o processo foram levantadas, sendo elas: órgão 
licenciador, conselho estadual de meio ambiente e a principal legislação orientadora do 
LA. O Quadro 1 apresenta os dados de cada estado. 
 
Quadro 1: Quadro institucional e legal do Licenciamento Ambiental nos estados 

Estado Órgão licenciador Conselho Estadual de 
Meio Ambiente 

Principal 
legislação 

orientadora 

Bahia 
Instituto do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos 
(INEMA) 

Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (CEPRAM) 

Decreto Estadual nº 
15682 de 

19/11/2014 

Espírito Santo 
Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos 
Hídricos (IEMA) 

Conselho Estadual de Meio 
Ambiente (CONSEMA) e 
Conselhos Regionais de 

Meio Ambiente 
(CONREMAS) 

Instrução Normativa 
IEMA nº 5 de 
09/08/2010 

Minas Gerais 
Superintendência de 

Regularização Ambiental 
(SUPRAM) 

Conselho Estadual de 
Política Ambiental 

(COPAM) e as Unidades 
Regionais Colegiadas 

(URC) 

Deliberação 
Normativa COPAM 

n° 217/2017 

Paraná Instituto Água e Terra (IAT) 
Conselho Estadual do Meio 

Ambiente do Paraná 
(CEMA) 

Resolução CEMA nº 
107/2020 

Rio de Janeiro Instituto Estadual do 
Ambiente (INEA) 

Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (CONEMA) 

Resolução 
CONEMA nº 

42/2012 

Rio Grande do Sul 
Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental 
Henrique Luíz Roessler 

(FEPAM) 

Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (CONSEMA) 

Resolução 
CONSEMA nº 

372/2018 

Tocantins Instituto Natureza do 
Tocantins (Naturatins) 

Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (COEMA) 

Resoluções 
COEMA nº 7/2005 e 

nº 8/2005 

Fonte: As autoras (2021) 
 

Quanto ao processo, na BA, a construção de uma rodovia de 50 km encaixa-se como 
obras civis, divisão F, e classifica-se em “Complexos Viários - Implantação ou Ampliação 
de estradas, pontes e afins” com porte pequeno (P) e potencial poluidor alto (A), classe 
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4; portanto, compreende um empreendimento de médio impacto ambiental (MMA, 
2018). Por isso, o tipo de LA a ser requerido envolve a obtenção da licença prévia (LP), 
da licença de instalação (LI) e da licença de operação (LO) (BAHIA, 2014). Ainda, torna-
se necessária a realização de AIA para empreendimentos de médio porte, contando 
com a presença do Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI), realizado 
pelo empreendedor na etapa de LP (MMA, 2018).  
No ES, o empreendimento encaixa-se em potencial poluidor degradador alto e porte 
grande, devido à sua extensão, de acordo com a Instrução Normativa IEMA nº 014-
N/2016 (IEMA, 2016). A modalidade de licenciamento para uma rodovia de 50 km de 
extensão é dita como Licenciamento Ambiental Ordinário, mediante requerimento das 
LP, LI e LO (ou Licença Ambiental de Regularização, dependendo da fase em que se 
encontra). No que diz respeito ao estudo ambiental, para trechos com mais de 5km de 
extensão caberá a apresentação de EIA/RIMA (Art. 8°) (IEMA, 2010). 
Em MG, o processo de LA é regulamentado, entre outras normas legais, pela 
Deliberação Normativa COPAM n° 217/2017. Esta legislação regulamenta a definição 
da modalidade do LA, baseada no potencial poluidor/degradador da atividade (pequeno, 
médio ou grande), no porte (pequeno, médio ou grande) e no peso do critério locacional 
(0, 1 ou 2) (COPAM, 2017). Para uma rodovia de 50 km de extensão, o potencial poluidor 
degradador é grande e o porte médio, o que a classifica como um empreendimento 
classe 5 (conforme listagem E do Anexo Único da Deliberação Normativa COPAM n° 
217/2017). Para um empreendimento classe 5, o licenciamento pode ser da modalidade 
de Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC) do tipo 2 (LAC2) ou Licenciamento 
Ambiental Trifásico (LAT), a depender do fator locacional. Como as possibilidades de 
localização da rodovia de 50 km são grandes, a consideração realizada foi de que o 
licenciamento poderia ser um LAC 2 ou LAT. Tanto o LAC como o LAT são modalidades 
de Licenciamento que envolvem a AIA, devendo ser elaborado como estudo na fase de 
LP o EIA/RIMA ou o Relatório de Controle Ambiental (RCA), solicitado quando da 
dispensa do EIA.  
No PR, a modalidade do LA é baseada no potencial poluidor/degradador (pequeno, 
médio ou grande), no porte (mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional) e na 
localização da atividade, sendo o enquadramento dos empreendimentos e atividades 
em classes estabelecido pelo órgão ambiental competente, conforme matriz de 
conjugação do potencial poluidor/degradador e do porte (CEMA, 2020). A implantação 
de novos empreendimentos viários terrestres no estado requer a obtenção da LP, LI e 
LO, sendo exigida a apresentação de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para 
rodovias com extensão de até 50 km (CEMA, 2015). Ainda, segundo o Art. 59º da 
Resolução CEMA nº 107/2020, rodovias primárias e autoestradas (com duas ou mais 
faixas de rolamento) e rodovias secundárias, vicinais e variantes que atravessem áreas 
prioritárias para a conservação, legalmente instituídas, são obras consideradas de 
significativo impacto ambiental, portanto, dependerão de elaboração de EIA/RIMA 
(CEMA, 2020). 
No RJ, o art. 2° da Resolução CONEMA nº 42/2012 enquadra as atividades sujeitas ao 
LA em classes de magnitude do impacto ambiental, com base no potencial poluidor 
(insignificante, baixo, médio ou alto) e porte das atividades ou empreendimentos 
(mínimo, pequeno, médio, grande ou excepcional) (CONEMA, 2012). Segundo a 
Resolução INEA Nº 52/2012, a construção de uma rodovia de 50 km se enquadra em 
obras lineares - vias e dutos e deve ser licenciada (INEA, 2012). O potencial poluidor 
para a rodovia é alto (INEA, 2012) e porte médio (INEA, 2011). Para a rodovia de 
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potencial poluidor alto e porte médio, tem-se uma classificação de alto impacto classe 5 
(Impacto Alto Classe 5A) (CONEMA, 2012). Sendo assim, o empreendimento, por ser 
classe 5, precisa apresentar em seu LA o EIA para obter a LP.  
No RS, o processo de LA é realizado de acordo com a classificação de porte e potencial 
poluidor do empreendimento. Uma rodovia de 50 km apresenta porte excepcional e 
potencial poluidor alto, segundo o Anexo I da Resolução CONSEMA nº 372/2018 
(CONSEMA, 2018), implicando assim, em um LA realizado pelo Estado (e não 
municipal). Segundo o Art. 71º da Lei Estadual nº 11.520/2000, que institui o Código 
Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, em todo empreendimento 
ou atividade que utilize os recursos naturais e que apresenta significativo potencial de 
degradação ou poluição, é cabível o EIA/RIMA (RIO GRANDE DO SUL, 2000). Visto 
que uma rodovia de 50 km é classificada como de porte excepcional e alto potencial 
poluidor, considera-se que a mesma possua um significativo potencial poluidor, sendo 
necessário o EIA/RIMA. 
Para o TO, a classificação dos empreendimentos, obras e atividades passíveis de LA é 
descrita no Anexo I da Resolução COEMA/TO nº 8/2005 (COEMA, 2005b). Quanto à 
classificação do porte, as atividades podem ter três classificações distintas em 
conformidade com seu grupo de atividade: pequeno, médio ou grande. Ainda de acordo 
com o Anexo I da referida resolução (COEMA, 2005b), a construção de rodovias 
enquadra-se na categoria “Obras Civis Lineares”, sendo um empreendimento 
classificado como de porte médio. Para o LA de rodovias de 50 km, a Resolução 
COEMA/TO nº 7/2005 (COEMA, 2005a) determina que o requerente deve solicitar a LP, 
LI e LO. No que diz respeito aos estudos ambientais, a Resolução COEMA/TO nº 7/2005 
(COEMA, 2005a) informa que dependerão da elaboração do EIA/RIMA atividades 
citadas no art. 2º da Resolução do CONAMA nº 001/1986, como é o caso das estradas 
de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento (CONAMA, 1986). Dentre os 
documentos solicitados para o LA de obras civis lineares, como o caso de rodovias, é 
solicitado na LP a apresentação do Projeto Ambiental (PA) ou Relatório de Controle 
Ambiental (RCA) ou o EIA/RIMA (COEMA, 2005a). 
A partir da análise do processo de LA para a rodovia de 50 km para os diferentes 
estados, observa-se que tal empreendimento possui classificação de acordo com a 
legislação norteadora, sendo estes classificados de acordo com o porte e potencial 
poluidor. Em específico, para todos os estados estudados, o porte e o potencial poluidor 
são as diretrizes norteadoras do tipo de LA, ressalva para MG, que considera ainda em 
seu enquadramento os critérios locacionais. Em relação a classificação, verifica-se uma 
variação quanto ao porte e potencial poluidor nos estados. Em MG, RJ e TO, a atividade 
é considerada de porte médio, na BA porte pequeno e em ES e RS grande e 
excepcional, respectivamente. Considerando o potencial poluidor, a maioria dos estados 
classifica a atividade como alto com exceção de MG que classifica como grande. PR e 
TO não deixam claro quanto à classificação do potencial poluidor. Para Sippe (1999), 
na ausência de uma definição conceitual legal, como a significância é tratada por 
diferentes jurisdições difere notavelmente. 
Apesar da necessidade da AIA para o LA do empreendimento ser aplicada na grande 
maioria dos estados estudados, a BA utiliza como estudo o EMI, cuja complexidade 
pode ser menor que o EIA. Sob o mesmo contexto, a maioria dos estados consideram 
apenas o EIA/RIMA como estudo envolvido no caso em questão. No entanto, MG e TO 
também consideram o uso de outros estudos, sendo estes o RCA ou Projetos 
Ambientais, respectivamente. A questão que se levanta em relação à alternativa de 
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utilização de outros estudos, é o quanto esses documentos são eficazes em relação ao 
EIA e quanto a efetividade da AIA pode ser comprometida por um estudo simplificado. 
É importante destacar que simplificar tem o sentido de tornar mais claro, menos 
complexo e o que se deve buscar para o LA é um modelo normativo mais simples, sem 
diminuir, em nada, a segurança e eficiência do exame das externalidades ambientais 
negativas (GARBACCIO; SIQUEIRA; ANTUNES, 2018). 
No que se refere ao processo de LA no Brasil, o mesmo constitui-se como um cenário 
heterogêneo, pois apesar da existência de instrumentos legais norteadores, os órgãos 
ambientais licenciadores possuem autonomia para definir os procedimentos e critérios 
a serem adotados durante o processo (MMA, 2016).  
 
 
CONCLUSÃO 
 
No que tange ao processo de LA de rodovias nos estados de ES, MG, BA, PR, RJ, RS 
e TO, os órgãos ambientais de cada estado possuem autonomia para determinar seus 
próprios procedimentos e critérios para o licenciamento ambiental. Tais procedimentos 
são realizados conforme as diferentes tipologias de obras rodoviárias, segundo o porte, 
potencial poluidor e os impactos que a atividade pode ocasionar ao meio ambiente.  
Nesse sentido, o processo de licenciamento ambiental dos estados estudados 
apresentou variações em relação ao potencial poluidor, porte, e classificação, 
implicando em estudos ambientais distintos. No entanto, o processo LA de uma rodovia 
de 50 km de extensão em todos estes estados conta com o apoio da AIA. 
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POTENCIALIZANDO OS IMPACTOS POSITIVOS DOS PAGAMENTOS POR 
SERVIÇOS AMBIENTAIS: UMA REFLEXAO SOBRE A ARTICULAÇAO ENTRE 

PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS E ESQUEMAS DE PSA 

Rhennan Mecca Bontempi (Universidade de São Paulo), Victor Eduardo Lima 
Ranieri (Universidade de São Paulo) 

 
RESUMO 

 
A abordagem de serviços ecossistêmicos vem ganhando relevância no contexto dos 
instrumentos de políticas públicas voltadas para minimizar os impactos ambientais 
negativos e potencializar os impactos positivos das atividades humanas. Recentemente 
foi aprovada a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA) (Lei 
nº14.119/2021) revelando a consolidação do crescente interesse por esse instrumento. 
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) se popularizou no mundo nas últimas 
décadas como um instrumento de valorização de serviços ambientais com potencial de 
promover alteração dos usos do solo (ex.: conservação ou recuperação de áreas 
florestais degradadas) com impactos ambientais positivos (ex.: proteção de recursos 
hídricos, sequestro de carbono, conservação da biodiversidade etc.). Devido a tal 
potencial, é de se esperar que esquemas de PSA sejam adotados de forma articulada 
com outros instrumentos voltados para o planejamento territorial. No contexto brasileiro, 
conforme define o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor (PD) é parte integrante do 
planejamento em escala municipal e deve englobar todo o território do município. Como 
instrumento de política urbana, o PD deve, em articulação com outros instrumentos, 
promover a ordenação e controle do uso do solo de modo a evitar a poluição e a 
degradação ambiental. Por seu lado, a PNPSA tem como uma de suas diretrizes a 
integração e a coordenação de diversas políticas não só ambientais e de recursos 
hídricos como também de agricultura, desenvolvimento urbano entre outras, com vistas 
à manutenção, à recuperação ou à melhoria dos serviços ecossistêmicos”. Este trabalho 
tem como objetivo discutir a articulação entre PDs e esquemas de PSA considerando o 
cenário brasileiro. Buscam-se elementos que permitam compreender como se dá (ou 
se formaliza) a articulação entre estes instrumentos. A discussão é baseada em revisão 
bibliográfica a respeito não apenas dos dois instrumentos em questão, mas também, 
para fins de comparação, sobre a importância de articulação entre outros instrumentos 
de políticas ambientais aplicados na realidade brasileira. Mostrou-se escassa a literatura 
que relaciona PSA com instrumentos de planejamento territorial, principalmente no 
Brasil. Como conclusão, aponta-se para a necessidade de mais estudos sobre o tema 
visando à melhoria na elaboração de políticas públicas e a alocação com maior 
eficiência de recursos financeiros que objetivam a promoção de serviços ambientais. 
PALAVRAS-CHAVE: Pagamento por serviços ecossistêmicos, planejamento 
ambiental, uso da terra. 

 
ABSTRACT 

 
The ecosystem services approach is getting space in the context of public policy 
instruments aimed at minimizing negative environmental impacts and enhancing the 
positive impacts of human activities. The National Policy on Payment for Environmental 
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Services (NPPES) (Law nº 14.119 / 2021) was recently approved, revealing the 
consolidation of the growing interest in this instrument. Payment for Environmental 
Services (PES) has become popular in the world in recent decades as an instrument for 
valuing environmental services with the potential to change land uses (eg: conservation 
or recovery of degraded forest areas) with positive environmental impacts (eg. : 
protection of water resources, carbon sequestration, biodiversity conservation etc.). 
Therefore, if there is such potential, it is to be expected that PES schemes are adopted 
in conjunction with other instruments aimed at territorial planning. In the Brazilian context, 
as defined by the “Estatuto da Cidade” City Statute, the Master Plan (MP) is an integral 
part of planning at a municipal scale and must encompass the entire territory of the 
municipality. As an instrument of urban policy, the MP must, in conjunction with other 
instruments, promote the ordering and control of land use in order to avoid proliferation 
and environmental degradation. On the other hand, a NPPES has as one of its guidelines 
the integration and coordination of several policies not only for environmental and water 
resources, but also for agriculture, urban development, among others, with a view to the 
maintenance, recovery or improvement of systemic services”. This paper aims to discuss 
the articulation between MP and PES schemes considering the Brazilian scenario. 
Elements that understand how the articulation between these instruments takes place 
(or formalizes) is sought. The discussion is based on a bibliographic review about not 
only the two instruments in question, but also, for comparison purposes, about the 
importance of articulation between other instruments of environmental policies in the 
Brazilian reality. Literature relating PES to territorial planning instruments was scarce, 
especially in Brazil. In conclusion, it points to the need for more studies on the subject 
qualified to improve the definition of public policies and the allocation with greater 
efficiency of financial resources aimed at promoting environmental services. 
KEYWORDS: Payment for ecosystem services, environmental planning, land use 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Segundo uma das definições mais amplamente aceitas, dada por Wunder (2015), 
Pagamentos por Serviços Ambientais consistem de transações voluntárias entre 
usuários do serviço e prestadores de serviços, sendo que essas transações acontecem 
segundo regras acordadas entre as partes que definem como deve ser feita a gestão 
dos recursos naturais de modo a gerar serviços externos. 
Em outras palavras, PSA é um instrumento baseado na ideia de promover serviços 
ambientais (entendidos como “externalidades positivas”) para benefício de interessados 
e de gerar receita financeira para provedores destes serviços. Entretanto, apesar de 
muitas vezes ser apontado como uma solução de conciliação entre os diferentes 
interesses presentes na sociedade no que diz respeito aos direitos individuais, coletivos 
e difusos, também há alertas no sentido de que o PSA não representa uma solução 
mágica para todos os conflitos ambientais (ENGEL; PAGIOLA; WUNDER, 2008; 
WUNDER et al., 2018). Assim, como qualquer instrumento, o pagamento por serviços 
ambientais apresenta limitações e está sujeito a críticas. 
O fato é que o PSA é um instrumento econômico que ganha cada vez mais espaço em 
muitas partes do mundo, incluindo o Brasil onde, em 2021, foi sancionada a Política 
Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA) (Lei nº14.119/2021) 
(BRASIL, 2021). 
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Uma das características dos esquemas de PSA que é central para a discussão trazida 
neste trabalho é o fato de que o instrumento, via de regra, é usado com o objetivo de 
promover alterações no uso do solo (de usos que geram menos serviços para outros 
que geram mais serviços). 
As alterações no uso do solo, por vezes, são objeto de regulação por meio de 
instrumentos de planejamento, como planos de bacia, planos de manejo, zoneamentos 
etc., que podem abranger diferentes escalas e recortes territoriais. Neste estudo, nos 
focamos no planejamento no nível municipal como recorte para discussão. E, uma vez 
estabelecido o recorte municipal, o Plano Diretor (PD), definido pelo Estatuto da Cidade 
(BRASIL, 2001), destaca-se como instrumento de especial interesse para se estudar a 
interface entre planejamento territorial e PSA. 
Sobre o conteúdo dos planos diretores, o Estatuto da Cidade define que o PD é um 
instrumento que abrange todo o território do município e não apenas as áreas urbanas. 
Por certo, estas últimas costumam estar mais no foco das pesquisas e debates em torno 
do instrumento. Neste trabalho, contudo, a ênfase não está nas áreas urbanizadas, mas 
no território municipal como um todo, pois os esquemas de PSA, segundo o artigo 9º da 
PNPSA (BRASIL, 2021), tem potencial de promover mudanças no uso do solo tanto 
urbano quanto rural. E os impactos dessas mudanças podem afetar a qualidade de vida 
dos indivíduos que vivem no campo e nas cidades (alterações na qualidade da água 
para fins agropecuários e urbanos, alterações no clima local, na paisagem urbana e 
rural etc.). 
No Brasil já há municípios cujos Planos Diretores contemplam a possibilidade de 
pagamento por serviços ambientais. Bontempi (2021) analisou 31 esquemas de PSA 
que afetam 157 municípios e encontrou que, destes, apenas 13 possuem PD que 
apresentaram alguma articulação com esquemas de PSA (sendo que em 8 a articulação 
se mostra mais detalhada e em 5 aparece de forma superficial). Dos 31 esquemas de 
PSA estudados pelo autor, apenas 4 fazem menção a planos diretores municipais 
(sendo 3 com menção direta e 1 com menção indireta). 
Considerando tal realidade, neste trabalho discutimos a questão da necessidade de 
articulação entre PSA e PD à luz da escassa literatura que trata do assunto e trazemos 
reflexões a partir de autores que abordam a articulação entre os instrumentos de política 
ambiental. Ao trazer elementos que permitam compreender como se poderia dar (ou se 
formalizar) a articulação entre PSA e PD, espera-se contribuir para o aprimoramento da 
formulação de políticas públicas. 
 
METODOLOGIA 
 
Foi realizada revisão bibliográfica nas bases Scopus e Web of Science. Foram 
selecionados apenas artigos científicos no idioma inglês e português que discutem a 
articulação entre PSA e PD, entre PSA e outros instrumentos de planejamento territorial 
e, por fim, entre instrumentos de política ambiental de forma mais abrangente, 
considerando principalmente o contexto brasileiro. 
 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Com exceção do trabalho de Bontempi (2021), estudos que abordam a articulação entre 
PSA e PD não são encontrados na literatura acadêmica. Conforme mencionado 
anteriormente, o autor identificou que são escassos os municípios cujos planos diretores 
abordam o pagamento por serviços ambientais como instrumento para promover a 
conservação ambiental e, da mesma forma, raros são os documentos referentes a 
esquemas de PSA que fazem menção aos Planos Diretores municipais. O autor aponta 
que a desarticulação entre tais instrumentos pode resultar no desenvolvimento de 
políticas públicas ineficientes ou no desperdício de recursos (e.g. se o pagamento aos 
provedores de serviços não considera como critério as áreas apontadas pelos PDs 
como prioritárias para a proteção ambiental). 
No que diz respeito a outros instrumentos de planejamento territorial e sua articulação 
com o PSA nada foi encontrado na literatura sobre o tema no Brasil e há poucos 
trabalhos que abordam o assunto na literatura internacional. Tais artigos discutem o 
PSA como instrumento que pode ser útil para o alcance de objetivos de planos de bacia 
hidrográfica (BENNETT, 2008; WANJALA et al., 2018), de plano de manejo de áreas 
protegidas (RAKOTOMAHAZO et al., 2019) e de plano diretor costeiro (HERRERA et 
al., 2019). 
Já a literatura sobre a articulação entre instrumentos de política ambiental de forma mais 
geral é mais extensa. Tratando-se especificamente de Brasil, foram encontrados artigos 
que exploram a importância da articulação entre diversos instrumentos. 
Montaño et al. (2007) e Montaño et al. (2012) discutem a necessidade de instrumentos 
de planejamento territorial (como o zoneamento ambiental) e o licenciamento ambiental 
serem trabalhados de forma integrada, de modo que os primeiros, ao apontar a 
capacidade de suporte do meio, podem agilizar os processos envolvidos no 
licenciamento de atividades, reduzindo a sobrecarga que comumente recai sobre este 
último (e.g. exigindo a elaboração de diagnósticos exaustivos por parte do 
empreendedor, quando parte dessas informações poderiam estar consolidadas em um 
zoneamento ambiental pré-existente).  
Neves et al. (2013), por sua vez, ao realizaram uma ampla revisão bibliográfica sobre 
Estudos de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica concluem que ambos 
se complementam como instrumentos de política ambiental. 
Já Pizella e Souza (2013) estudaram a relação entre Avaliação Ambiental Estratégica e 
Planos de Bacia Hidrográficas e revelaram a deficiência na articulação entre tais 
instrumentos para geração de informações relevantes na gestão hídrica 
Em relação aos Planos Diretores, Ultramari e Silva (2017) afirmam que, desde 1960, 
cada vez mais os PD estão abordando a temática ambiental de maneira mais profunda. 
Apesar disso, Santos Jr. e Montandon (2011) mostram que não existe homogeneidade: 
grande parte dos PD abrangem a temática ambiental por meio de conceitos de 
sustentabilidade e de qualidade ambiental, mas poucos incorporam mecanismos e 
instrumentos capazes de efetivar a política ambiental. Principalmente dado o enfoque 
predominantemente urbano em detrimento do rural dos PD, alguns autores revelam 
críticas sobre a falta de abordagem da temática do meio ambiente de maneira 
satisfatória pelos Planos Diretores (COSTA; CAMPANTE; ARAÚJO, 2011; BUENO; 
CYMBALISTA, 2007; SUTTI, 2017; SANTOS; RANIERI, 2014). Outros autores alegam 
que existe considerável precariedade no planejamento rural por parte dos municípios 
dada à falta de instrumentos definidos e eficientes (SANTORO; PINHEIRO, 2004). 
Complementarmente, Barandier, Domingues e Beiroz (2019) avaliam que, em relação 
aos planos diretores, apesar de ter ocorrido algum avanço no que concerne à temática 
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ambiental e ao planejamento rural, ainda não estão consolidadas as estratégias para o 
instrumento poder arcar com as demandas e os potenciais relacionados a este papel. 
Voltando ao tema do PSA e sua articulação com outros instrumentos, vale destacar que, 
apensar da escassa literatura científica a respeito, em documentos de caráter não 
científico esta questão é apontada. É o caso do Guia para a Formulação de Políticas 
Públicas Estaduais e Municipais de Pagamento por Serviços Ambientais (FGB, 2017), 
que destaca a importância da articulação de PSA com instrumentos de planejamento 
territorial, e do recém-lançado Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores 
(BRASIL, 2020), que propõe o PSA como um dos instrumentos centrais para Planos 
Diretores. 
A despeito das recomendações e alertas apontados na literatura científica e em outros 
documentos (como os citados guias), a articulação entre PSA e Plano Diretor ainda é 
rara no Brasil, como mostrou Bontempi (2021). Essa situação pode gerar diversos 
problemas. Ainda que esquemas de PSA eventualmente consigam promover a 
mudança no uso do solo (e.g. aumentando a proporção de vegetação nativa em uma 
determinada região), tal resultado pode ser incompatível com o almejado pelo 
planejamento local. Além disso, o esquema pode estar destinando recursos a locais 
menos prioritários, situação que uma adequada articulação com os planos diretores 
poderia contribuir para evitar. 
 
CONCLUSÃO 
 
A importância da articulação entre instrumentos de políticas ambientais e de 
planejamento territorial é reconhecida e os problemas decorrentes de sua falta são bem 
documentados. Devido ao potencial do PSA em promover alteração nos usos do solo, 
é clara a necessidade de articulação desse instrumento com aqueles voltados para o 
planejamento territorial, como é o caso dos Planos Diretores municipais. Apesar disso, 
a literatura a respeito do tema é escassa. A desarticulação do PSA com outros 
instrumentos pode levar a à extrapolação de suas funções e frustração de expectativas. 
Também pode resultar em desperdício de recursos (e.g. pagamento para 
conservação/recuperação de locais não prioritários segundo os planos territoriais). 
Reforça-se, portanto, a necessidade de estudos sobre o tema de modo a aprimorar a 
formulação e implementação de políticas públicas e promover a alocação com maior 
eficiência de recursos financeiros voltados à geração de serviços ecossistêmicos. A 
promulgação recente da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais abre 
a possibilidade dessa discussão ser aprofundada de modo a evitar erros já observados 
na aplicação de outros instrumentos de políticas ambientais de forma desarticulada.  
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RESUMO 
 
Embora tenham surgido políticas de compensações por perda de biodiversidade, pouco 
se avançou em termos de compensar impactos sobre serviços ecossistêmicos. O 
objetivo deste artigo é propor e discutir critérios para planejar e avaliar planos de 
compensação de impactos sobre serviços ecossistêmicos. Por meio do levantamento 
de boas práticas internacionais relacionadas a serviços ecossistêmicos e 
compensações por perda de biodiversidade foram elencados três critérios: equivalência, 
adicionalidade e autonomia. Um teste de aplicação foi conduzido em uma mina de ferro 
com foco no serviço ecossistêmico de fornecimento de água. Conclui-se que há 
equivalência entre benefícios-beneficiários do serviço afetado, há ganhos adicionais 
para o fornecimento do serviço e ainda que os beneficiários tenham tido melhoria de 
acesso ao serviço, esses ainda dependem de medidas pontuais do empreendedor 
afetando a autonomia.  
PALAVRAS-CHAVE: Biodiversidade; avaliação de impactos; hierarquia de mitigação. 

 
 

ABSTRACT 
 
Although biodiversity offset policies have been expanding worldwide, little is known about 
their potential to compensate impacts on ecosystem services. This article aims at 
proposing and discussing criteria to plan and evaluate compensation of impacts on 
ecosystems services. By analyzing international best practices guidance related to 
ecosystem services and biodiversity offsets, three criteria were proposed: equivalence, 
additionality, and autonomy. An investigation about water provision service was 
conducted in an iron ore mine. The results show that, in terms of the water provision, 
there is equivalence between benefits and beneficiaries and there were additional gains. 
Although the beneficiaries have improved access to the water provision, they still depend 
on specific measures of the project proponent, affecting their autonomy. 
KEYWORDS: Biodiversity; impact assessment; mitigation hierarchy 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
As perdas de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos decorrentes de projetos de 
desenvolvimento são objeto de debate, de pesquisa e de crescentes exigências legais 
em vários países. O desenvolvimento dos princípios e aplicação da compensação por 
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perda de biodiversidade foi impulsionada pelo programa Business and Biodiversity 
Offsets Programme (BBOP) da organização Forest Trends e parceiros. Embora 
conservação da biodiversidade tenha intrínseca relação com a provisão de serviços 
ecossistêmicos, ações para proteção e restauração de ecossistemas podem 
desencadear consequências indesejáveis para as comunidades locais (Sonter et al, 
2018). Para garantir ganhos em termos de biodiversidade é geralmente preciso proteção 
integral, mas para manter ou melhorar a oferta de serviços culturais, por exemplo, é 
preciso estabelecer programas de uso sustentável que permitam o acesso às áreas de 
interesse dos beneficiários afetados (Souza et al., 2021). A fim de evitar que a gestão 
de biodiversidade implique mais impactos negativos sobre serviços (Sonter et al., 2018), 
faz-se necessária a identificação de regiões de interesse tanto para oferta quanto para 
demanda de serviços, a fim de analisar possíveis trade-offs associados às perdas e 
ganhos (Burkhard et al., 2012).  
Especialmente em paisagens com projetos de mineração e demais infraestruturas, a 
demanda por serviços está em fronteiras de expansão, muitas vezes em conflito com 
áreas de alto valor para biodiversidade (Siqueira-Gay et al., 2020). Ademais, outra 
dificuldade é a existência de um limiar no fornecimento de serviços ecossistêmicos, a 
fim de evitar que a maior oferta de um determinado serviço pode significar a exclusão 
de outro (Burkhard et a., 2012). Embora tenham surgido diversas políticas de 
compensações por perda de biodiversidade, pouco se avançou em critérios para 
compensar impactos sobre serviços ecossistêmicos. O objetivo deste artigo é propor e 
discutir critérios para planejar e avaliar planos de compensação de impactos sobre 
serviços ecossistêmicos. Tais critérios foram testados em um caso real, a mina de 
minério de ferro do Minas-Rio localizada em Minas Gerais, na serra do Espinhaço 
Meridional, cuja implantação operação em outubro de 2014.  
 
 
METODOLOGIA 
 
Assim como ocorre para biodiversidade, medidas de compensação por perda ou 
diminuição do fornecimento de serviços ecossistêmicos devem seguir princípios 
fundamentais para se garantir no net loss ou net gain (BBOP, 2012; Brownlie et al., 
2013). Dentre esses princípios, destaca-se a aplicação da hierarquia de mitigação por 
meio da avaliação de impactos que, quando aplicada aos serviços ecossistêmicos pode 
ser feita mediante a chamada Ecosystem Service Review (Landsberg et al., 2013; Rosa 
e Sánchez, 2015; IFC, 2012). De modo a sintetizar esse processo de avaliar impactos 
sobre serviços ecossistêmicos, apresenta-se uma árvore de decisão (Figura 1) com os 
possíveis caminhos para identificar impactos sobre serviços prioritários16, bem como 
articular a mitigação desses impactos com outros planos de gestão do empreendimento, 
incluindo as compensações de biodiversidade. Explorar sinergias entre serviços 
ecossistêmicos e biodiversidade tem se mostrado rentável na medida em que reduz os 
conflitos potenciais com as comunidades locais (Apostolopoulou e Adams, 2017). 
Ao se aplicar a árvore de decisão (Figura 1) com escopo delimitado para uma 
comunidade e serviços relacionados a água, identificou-se potencial de impactos sobre 
serviços de “Recarga hídrica e fluxos de água” e “Fornecimento de água”, ambos 

 
16 Serviços ecossistêmicos prioritários são aqueles sobre os quais há potencial de impactos e que são 
importantes para beneficiários locais, conforme a definição da IFC (2012).  
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causados pela atividade de extração mineral. Os impactos podem se dar em função da 
diminuição dos fluxos de água devido ao rebaixamento do aquífero, bem como em 
alterações da qualidade de água em função do aumento de processos erosivos. 
Verificou-se que tais serviços são importantes para o abastecimento de São Sebastião 
do Bom Sucesso, distrito de Conceição do Mato Dentro. Incluindo princípios já listados 
no âmbito das compensações por perda de biodiversidade, que se aplicam igualmente 
ao contexto de serviços ecossistêmicos (BBOP, 2012), a compilação da literatura 
resultou em três critérios que devem orientar o processo de planejamento e avaliação 
de medidas de compensação por perda de fornecimento de serviços ecossistêmicos, 
são eles: (i) equivalência; demonstrando que os mesmos benefícios e beneficiários 
afetados foram compensados; (ii) adicionalidade, que demonstra melhoria no processo 
de fornecimento ou acesso ao serviço; e (iii) autonomia, que garante que o acesso ao 
serviços pelos beneficiários afetados seja garantido de forma autônoma, livre e a 
qualquer momento (Landsberg et al., 2013; Apostolopoulou e Adams, 2017). Aplicada 
ao caso, a análise de equivalência buscou identificar se há correspondência entre os 
serviços perdidos e aqueles ganhos decorrentes de medidas de mitigação. Para isso 
realizou-se a sistematização dos dados de monitoramento de qualidade de água, 
considerando parâmetros físicos de turbidez a partir de 2007 até 2019. O mapeamento 
da área provedora do serviço seguiu as seguintes etapas: (i) seleção de localidades de 
interesse; (ii) seleção dos setores censitários a fim de representar as comunidades; (iii) 
seleção dos corpos d’água próximos aos beneficiários (localidades); (iv) determinação 
da bacia hidrográfica dos rios selecionados; (v) mapeamento da cobertura da terra na 
área de interesse. 
Figura 1: Árvore de decisão para delimitação de medidas de mitigação para impactos sobre 
serviços ecossistêmicos prioritários.  

 
Fonte: Baseado em IFC (2012); Landsberg et al., (2013); Rosa e Sánchez (2015); Souza et al., (2021).  

 
Para análise do potencial de adicionalidade das compensações foi comparado o 
potencial de cada classe de uso e cobertura da terra na oferta de serviços 
ecossistêmicos (Burkhard et al., 2012; Campagne et al., 2020) em duas condições: 
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paisagem atual contrafactual e paisagem com projeto (Bull et al., 2020). Essa análise é 
feita em duas etapas: (i) avaliação da importância das classes de uso e cobertura da 
terra na oferta de serviços por meio de questionários respondidos por especialistas 
(Campagne et al. 2020); (ii) mapeamento das áreas de interesse (Burkhard et al., 2012; 
Sun et al., 2020) com base nos mapas real de 2019 e simulado na modelagem dinâmica 
espacial (Batty 2005). A análise do critério de autonomia foi feita por meio da revisão 
dos relatórios do Programa de Monitoramento de Usuários Dispersos (ISTMA, 2018) 
que descrevem as formas de abastecimento de água na comunidade ao longo do tempo, 
investigada como medida frente às anomalias meteorológicas experimentadas pela 
Região Sudeste do Brasil entre os anos de 2014 e 2017. Procurou-se verificar como se 
dava o acesso ao serviço ecossistêmico de fornecimento de água antes da instalação e 
operação do empreendimento, e como os beneficiários perceberam as mudanças na 
forma de abastecimento.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Equivalência  
 
A área provedora do serviço de fornecimento de água para São Sebastião do Bom 
Sucesso foi delimitada a partir da sub-bacia hidrográfica do Córrego do Bom Sucesso 
(Figura 2).  
 

Figura 2: Área provedora do serviço ecossistêmico de provisão de água da comunidade de São 
Sebastião do Bom Sucesso. 

 
 
Antes da instalação do empreendimento minerário, os beneficiários captavam água 
diretamente do Córrego Bom Sucesso ou por poços rasos. A partir de 2013, esse distrito 
passou ser atendido por uma solução coletiva de tratamento físico e bacteriológico da 
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água. Em épocas de estiagem, o fornecimento de água para a comunidade é garantido 
por um poço tubular profundo e complementado com caminhões pipa, quando 
necessário. O monitoramento da qualidade de água teve início em 2007 e desde 2014 
é realizada a avaliação mensal de parâmetros de qualidade da água bruta e potável 
(ETA). A ETA foi entregue à prefeitura municipal em 2013, porém a partir de setembro 
de 2015, a empresa passou a dar suporte à operação. 
Em sua totalidade, os resultados de turbidez e sólidos totais se mostraram em 
conformidade com os limites legais, apresentando variações pontuais (Figura 3). Não 
se observou diferenças nos resultados da época da implantação e operação do 
empreendimento. Os relatórios consultados afirmam que as variações de tais 
parâmetros são decorrentes da existência de acessos não pavimentados e do uso e 
ocupação da terra pelas comunidades rurais, especialmente a formação de pastagem 
para desenvolvimento de pecuária extensiva. 
 
Figura 3: Monitoramento da turbidez da água captada em São Sebastião do Bom 
Sucesso. 

 

Fonte: Brandt, 2007.MDGEO, 2015; 2016; 2017; ISTMA, 2018; 2019. 
 
Adicionalidade 
 
A avaliação da importância de cada classe foi realizada por meio de questionário com 4 
especialistas em serviços ecossistêmicos. A análise da oferta foi direcionada para a 
pergunta “Qual a capacidade de cada classe de uso e cobertura da terra em prover 
serviços ecossistêmicos?” e também avaliada em uma escala de 0 (capacidade não 
relevante) a 5 (muito alta capacidade). O resultado final corresponde à mediana dos 
valores obtidos entre os respondentes (Campagne et al. 2020), que evidencia que as 
coberturas da terra apresentam os maiores valores para oferta de serviço, enquanto as 
áreas antropizadas apresentam-se com menor capacidade de oferta de serviços (Figura 
4). Considerando especialmente o serviço de provisão de água, tem-se a hidrografia 
naturalmente com maior relevância, seguida pela cobertura florestal.  
Mudanças de uso e cobertura da terra simuladas na modelagem do cenário 
contrafactual representam processos que ocorreriam se não houvesse projeto e suas 
compensações. A comparação entre o cenário contrafactual e a realidade observada 
revela possíveis ganhos adicionais, isto é, aqueles que ocorreram devido às ações do 
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empreendimento e compensações em relação a um patamar de comparação sem  o 
empreendimento. De forma a investigar os possíveis efeitos na oferta de serviços 
decorrente desses ganhos adicionais, os mapas de uso e cobertura da terra foram 
classificados de acordo com os valores obtidos na matriz de oferta de serviços 
ecossistêmicos. No mapa (Figura 4) observado de 2019 é possível ver o aumento de 
áreas com alta capacidade de provisão de água em fragmentos dispersos na área 
provedora em relação ao cenário contrafactual em 2019 na região de São Sebastião do 
Bom Sucesso, evidenciando que ações na bacia resultaram em ganhos adicionais na 
provisão de água.  
 

Figura 4: Mapa da avaliação do serviço ecossistêmico de provisão de água comparando a 
situação observada em 2019 e o mapa simulado no cenário contrafactual em 2019 

 
 
Autonomia 
 
Por meio dos relatórios de monitoramento socioeconômico verificamos a forma de 
abastecimento de água na comunidade de São Sebastião de Bom Sucesso (Figura 2), 
que antes da implantação do empreendimento em 2010 era predominantemente 
advinda da rede pública ou por meio captação em nascentes. O que os entrevistados 
“chamavam” de rede pública é um sistema de abastecimento construído por eles mesmo 
com auxílio da prefeitura, onde a água captada numa nascente na região da Serra (onde 
ocorrerá extração mineral) era armazenada em caixas d’água numa região central da 
comunidade e distribuída aos domicílios. Não se tratava, portanto, de um sistema formal 
de distribuição de água como serviço público.  
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Figura 5: Forma de abastecimento dos moradores da comunidade de São Sebastião de Bom 
Sucesso, ao longo do tempo 

 
A partir de 2014 (Figura 5), há diversificação das formas de abastecimento de água, 
com adição d “Rede municipal sem tratamento” e “Carro Pipa”. Conforme descrito no 
critério de equivalência, foi implementada pelo empreendedor uma alternativa de 
abastecimento de água para região, em parceria com a prefeitura, com captação no 
córrego Bom Sucesso. Em situações de escassez de água, o empreendedor fez 
distribuição por meio de caminhão pipa, como uma forma de atender as demandas das 
comunidades. A empresa tem um canal de reclamações, do qual foram filtradas aquelas 
relacionadas à água. Observou-se que o número de reclamações vem caindo ao longo 
tempo, sendo em 2014 eram registradas mais 60 reclamações relacionadas à falta de 
água e em 2019 menos de 20. Portanto, entende-se que a alternativa de abastecimento 
por meio da construção de um novo sistema em parceria com a prefeitura pode atender 
ao critério de a autonomia dos beneficiários, desde que tenha capacidade de atender a 
toda a comunidade em diferentes cenários de precipitação pluviométrica.  
 
 
CONCLUSÃO 
 
De modo geral, foi verificado que há equivalência entre os benefícios-beneficiários do 
serviço que era provido por corpos hídricos impactados e a implementação de medidas 
de abastecimento de água mediante nova captação superficial e captação subterrânea. 
Medidas compensatórias resultaram em ganhos de cobertura florestal na região da 
comunidade analisada, evidenciando ganhos também na provisão de água. Ainda que 
os beneficiários tenham tido melhoria no acesso ao serviço, esses dependem de 
medidas pontuais do empreendedor para manutenção do sistema de captação de água, 
de modo que a autonomia ainda precisa ser demonstrada.  
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RESUMO 
 

Sabendo-se que as consequências do despejo de esgoto “in natura” refletem 
diretamente no meio ambiente e nos seres vivos, é importante salientar o papel dos 
órgãos públicos na projeção de planos e medidas que visem à conservação dos 
recursos naturais. O processo de licenciamento ambiental é uma importante ferramenta 
na busca da preservação do meio ambiente. Sendo assim, com o intuito de diminuir a 
poluição dos cursos d’água e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, foi 
estabelecida, no estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa (DN) do Conselho 
Estadual de Política Ambiental (COPAM) nº 96/2006. Esta norma convoca os municípios 
do Estado para o licenciamento ambiental de seus sistemas de tratamento de esgoto, 
que devem atender no mínimo 80% da população do município e com eficiência de 
tratamento de no mínimo 60%. Nesse sentido, o presente estudo objetivou analisar o 
atendimento aos requisitos da DN COPAM nº 96/2006 pelos municípios integrantes da 
bacia do Rio das Velhas, de responsabilidade da Superintendência Regional de Meio 
Ambiente Central Metropolitana (SUPRAM CM). Considerando a importância de avaliar 
os resultados da implantação da DN, pretendeu-se discutir a sua efetividade na 
promoção do tratamento de esgotos nos municípios estudados. Para isto, foram 
levantadas informações a respeito da situação da regularização ambiental das estações 
de tratamento de esgoto (ETEs) desses municípios através do Sistema Integrado de 
Informação Ambiental (SIAM) e enviados, através da SUPRAM CM, ofícios solicitando 
dados complementares para análise. Os resultados indicaram que 23 municípios, de um 
total de 41 analisados, possuem ETEs irregulares, sendo que dos municípios irregulares 
17 são de pequeno porte (população inferior a 25.000 habitantes). Dentre os 18 
municípios considerados regulares, apenas 2 cumpriram aos demais requisitos 
impostos pela DN COPAM nº 96/2006. Os resultados apontam uma inefetividade da 
norma em promover e ampliar o tratamento de esgoto no estado de Minas Gerais. 
PALAVRAS-CHAVE: Licenciamento Ambiental; Política Pública; Saneamento.  

 
 

ABSTRACT 
 

Knowing that the consequences of the “in natura” sewage discharges directly reflect on 
the environment and on living beings, it is important to highlight the role of public 
agencies in the design of plans and measures aimed at the conservation of natural 
resources. The environmental licensing process is an important tool in the search for 
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environmental preservation. Therefore, in order to reduce the pollution of watercourses 
and improve the quality of life of individuals, the state of Minas Gerais Environmental 
Policy Council (COPAM) established the Normative Deliberation (DN) no 96/2006. This 
regulation calls the municipalities of the State for environmental licensing of their sewage 
treatment systems, which must serve at least 80% of the municipality’s population and 
with treatment efficiency of at least 60%. In this sense, the present study aimed to analyze 
the compliance with the requirements of DN COPAM no 96/2006 by the municipalities of 
the Rio das Velhas basin, under the responsibility of the Regional Superintendence of 
the Central Metropolitan Environment (SUPRAM CM). Considering the importance of 
evaluating the results of the implementation of the DN, we intended to discuss its 
effectiveness in promoting sewage treatment in the municipalities studied. For this, 
information was collected about the situation of the environmental regularization of the 
sewage treatment plants (ETEs) in these municipalities through the Integrated 
Environmental Information System (SIAM) and sent, through SUPRAM CM, letters 
requesting additional data for analysis. The results indicated that 23 municipalities, out 
of a total of 41 analyzed, have irregular ETEs, with 17 of the irregular municipalities being 
small (population below 25,000 inhabitants). Among the 18 municipalities considered to 
be regular, only 2 met the other requirements imposed by DN no 96/2006. The results 
point to an ineffectiveness of the regulation in promoting and expanding sewage 
treatment in Minas Gerais state. 
KEYWORDS: Environmental licensing; Public Policy; Sanitation. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O lançamento de esgotos sanitários “in natura” em corpos d’água é uma prática cada 
vez mais preocupante no cenário atual. O processo de licenciamento ambiental é uma 
importante ferramenta na busca da proteção do meio ambiente, e deve estar em 
consonância com políticas, leis, programas e planos para conservação dos recursos 
naturais. 
Nesse sentido, com o intuito de diminuição da poluição dos cursos d’água e melhoria da 
qualidade de vida dos indivíduos, foi estabelecida, no estado de Minas Gerais, a 
Deliberação Normativa (DN) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) nº 
96/2006. Esta DN convocou os municípios do Estado para o licenciamento ambiental de 
seus sistemas de tratamento de esgoto e estabeleceu prazos e diretrizes para essas 
regularizações. Além disto, determinou que todos os municípios convocados devem 
implantar sistema de tratamento de esgotos com eficiência mínima de 60% e que 
atendam no mínimo 80% da população urbana (MINAS GERAIS, 2006). A DN dividiu os 
municípios em 7 grupos, de acordo com a população, estabelecendo prazos para 
formalização e adequada regularização ambiental das ETEs. Posteriormente, a DN 
COPAM nº 128/2008 alterou os prazos, sendo que o último prazo foi extendido para 
31/03/2017 (MINAS GERAIS, 2008). 
Com o intuito de realização de uma gestão estratégica na implantação de ETEs nos 
municípios de Minas Gerais, foi implantado, em 2006, o Programa Minas Trata Esgoto 
(PMTE) pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) (FEAM, 2016). Durante o 
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período de 2006 a 2016 o PMTE apresentou resultados, através de relatórios, de suas 
atividades de apoio aos municípios no atendimento à DN COPAM nº 96/2006.  
É importante avaliar o atual momento de atendimento a uma norma e ter conhecimento 
dos resultados da sua implantação, além de avaliar quanto à sua efetividade, levando-
se em consideração as adequações necessárias e cumprimento dos seus requisitos 
(MAGALHÃES et al., 2015). Diante disso, o presente trabalho objetivou diagnosticar a 
situação da regularização ambiental no âmbito de tratamento de esgoto dos municípios 
que compõem a bacia do Rio das Velhas, de responsabilidade da Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Central Metropolitana (SUPRAM CM), de acordo com os 
requisitos da DN COPAM nº 96/2006. Considerando a importância de avaliar os 
resultados da implantação da DN, pretendeu-se discutir a sua efetividade na promoção 
do tratamento de esgotos nos municípios estudados. 
 
 
METODOLOGIA 
 
O despejo de esgoto sanitário é o principal fator de influência na degradação da bacia 
do Rio das Velhas. Ela está localizada no estado de Minas Gerais, e é subdividida em 
Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas (FEAM, 2010). Dos 51 municípios integrantes da 
bacia Rio das Velhas, foram selecionados, para o presente estudo, apenas os 
municípios de responsabilidade da SUPRAM CM, totalizando 41 municípios. 
O último prazo previsto na DN nº 128/2008 se encerrou em 2017. Diante disso, utilizou-
se o site do Sistema Integrado de Informação Ambiental (SIAM) (SIAM, 2019) para 
realizar um levantamento da atual situação da regularização ambiental das ETEs desses 
municípios. Foram identificados os municípios que apresentam Licença de Operação 
(LO) ou Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) vigentes ou com validades 
vencidas, bem como aqueles municípios que não possuem ETE regularizada. 
O site do SIAM possibilita verificar quanto à regularização das ETEs dos municípios. 
Porém, não disponibiliza informação quanto aos outros requisitos impostos na DN nº 
96/2006. Para auxiliar no levantamento dos dados, foram enviados, no dia 07 de 
dezembro de 2017, em nome da SUPRAM CM, a todos os municípios que compõem a 
bacia do Rio das Velhas de sua responsabilidade, ofícios solicitando informações 
adicionais. As informações solicitadas referiam-se à população do município; à 
porcentagem da população atendida pelo tratamento de esgoto; e à eficiência atual do 
tratamento de esgoto. Obteve-se respostas de 31 municípios. 
Para os municípios que não responderam aos ofícios, buscou-se informações junto à 
Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) relacionadas ao ICMS Ecológico – 
subcritério Saneamento Ambiental (MINAS GERAIS, 2000). Foi disponibilizado pela 
FEAM via e-mail uma base de dados, possibilitando a complementação da análise das 
informações dos municípios (FREITAS, 2019). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A partir dos dados coletados no SIAM, foi registrado que, dos 41 municípios, apenas 18 
possuem ETEs regularizadas. Estes resultados levaram em consideração as licenças 
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que se encontram atualmente vigentes e aquelas em situação de formalização, ainda 
sob análise do órgão ambiental. Dentre esses 18 municípios, cinco foram por 
licenciamento (Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e LO) e 13 por AAF ou 
Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) (Quadro 1). 
Observou-se que, de um total de 23 municípios que registraram ETE irregular, 12 não 
possuíam nenhum processo de licenciamento relacionado à atividade de “Tratamento de 
Esgoto Sanitário” protocolado no SIAM. Os outros 11 municípios, apesar de 
apresentarem atualmente a situação de ETE irregular, já deram entrada em pelo menos 
um processo de licenciamento, sendo que atualmente a licença se encontra vencida 
(sem renovação), arquivada ou indeferida (Quadro 2). 
Dentre os 23 municípios que apresentaram ETEs irregulares, a maior parcela (17) possui 
população inferior à 25.000 habitantes, considerados de pequeno porte. Estas cidades 
são muitas vezes distantes dos grandes centros urbanos, arrecadam poucos impostos 
e têm os serviços de saneamento básico normalmente falhos.  
 
Quadro 1- Situação da regularização ambiental das Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETE) de 18 municípios integrantes da bacia rio das Velhas de responsabilidade da 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental - Central Metropolitana. 

ETE regularizada por Municípios 
Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) 
ou Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) 

Araçaí, Caeté, Codisburgo, Corinto, Esmeraldas, 
Funilândia, Jaboticatubas, Jequitibá, Sete Lagoas, 

Matozinhos, Raposos, São José da Lapa e 
Vespesiano 

Licença Prévia (LP), Licença de Instalação e 
Licença de Operação (LO) 

Belo Horizonte, Contagem, Curvelo, Ribeirão das 
Neves e Santa Luzia 

 

Quadro 2 Situação da regularização ambiental das Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETE) de 23 municípios integrantes da bacia rio das Velhas de responsabilidade da 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental - Central Metropolitana. 

ETE não regularizada Municípios 
Processo de regularização ambiental ausente Augusto de Lima, Badim, Inimutaba, Itabirito, 

Monjolos, Nova União, Ouro Preto, Paraopeba, 
Pedro Leopoldo, Presidente Juscelino, Santana 

do Pirapama, Santana do Riacho. 
Licenças vencidas ou arquivadas Buenópolis, Capim Branco, Confins, Lagoa Santa, 

Morro da Garça, Nova Lima, Rio Acima, Sabará, 
Santo Hipólito, Taquaraçu de Minas. 

Licença indeferida Prudente de Morais 
 

Comparando-se os resultados deste estudo com os dados levantados no último relatório 
realizado pela FEAM do PMTE de 2016, nota-se um avanço em alguns municípios 
analisados. Os municípios Araçaí, Esmeraldas, Jaboticatubas, Jequitibá e Raposos 
eram, segundo o relatório, não possuidores de ETEs regularizadas. No entanto, 
atualmente, estes municípios possuem ETEs licenciadas (Tabela 1). Em contrapartida, 
o município de Nova Lima, que segundo o relatório do PMTE de 2016 possuía ETE 
regularizada, atualmente encontra-se com licença vencida e sem nenhum processo de 
renovação protocolado (Tabela 2). O restante dos municípios se mantém atualmente na 
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situação de regularização ambiental de suas ETEs equivalente à registrada no relatório 
do PMTE de 2016. 
Considerando que o último prazo previsto na DN nº 96/2006 se encerrou em 2017, para 
seu cumprimento integral, todos os municípios de Minas Gerais (incluindo todos os 
munícipios analisados neste estudo) atualmente devem ter suas respectivas ETEs 
regularizadas, atendendo a no mínimo 80% da população do município e com eficiência 
mínima de 60%. Os dados quanto aos percentuais supracitados foram obtidos dos 
ofícios de respostas dos municípios e/ou das informações referentes ao ICMS Ecológico 
disponibilizadas por email pela FEAM (FREITAS, 2019). 
Para facilitar a análise, os municípios foram divididos de acordo com seus respectivos 
grupos, estabelecidos pela DN nº 96/2006, a partir do levantamento de dados 
relacionados ao quantitativo populacional. 
Dentre os municípios pertencentes ao grupo 7, Cordisburgo e Rio Acima não 
responderam aos ofícios. Entretanto, o banco de dados disponibilizado pela FEAM 
registrou que Codisburgo atende a apenas 55% da população com tratamento de 
esgoto. Para Rio Acima, não foi possível encontrar essa informação. Porém, sabe-se 
que sua ETE se encontra atualmente com licença vencida (irregular) (Tabela 2). Sendo 
assim, é possível afirmar que ambos não cumprem integralmente à DN nº 96/2006. Com 
relação aos outros municípios, Jequitibá, Raposos e Funilândia informaram que 
atenderam parcialmente à DN nº 96/2006. Apesar de possuírem ETEs regularizadas 
(Tabela 1), Jequitibá não atingiu o percentual de eficiência de tratamento, e Funilândia 
e Raposos apresentaram um percentual de pessoas atendidas pela ETE inferior ao 
exigido na norma (Raposos atende a 74,1% e Funilândia a apenas 41% da população). 
O restante dos municípios pertencentes a esse grupo descumpriu a DN nº 96/2006 por 
não possuírem ETEs regularizadas. 
No que se refere ao grupo 6, apenas os municípios Corinto e Paraopeba responderam 
aos ofícios. Corinto possui atualmente ETE regularizada (Tabela 1). Entretanto, atende 
um percentual de 69% da população do município. Já o município de Paraopeba não 
atende aos requisitos da DN, pois informou não possuir ETE regularizada, corroborando 
com o resultado obtido pelo SIAM (Tabela 2). Quanto ao município de Jaboticatubas, 
apesar de não ter prestado informações, o banco de dados disponibilizado pela FEAM 
registrou que o município atende a apenas 75% da população com tratamento de 
esgoto, não cumprindo integralmente aos requisitos da DN. O município de Sabará não 
respondeu ao ofício, porém descumpre a DN por apresentar, atualmente, ETE irregular 
(Tabela 2). 
O grupo 4 contempla os municípios Caeté e Matozinhos. Caeté não respondeu ao ofício. 
Já o município de Matozinhos informou que atende parcialmente à DN, uma vez que 
possui ETE regularizada, porém, atendendo apenas 65% da população. 
O grupo 3 contempla os municípios com população entre 50.000 habitantes e 150.000 
habitantes com índice de coleta de esgotos inferior a 70%. Ressalta-se que o percentual 
de coleta de esgoto se difere de percentual de pessoas atendias pela ETE. Dentre os 
municípios analisados desse grupo, obteve-se resposta de todos, com exceção de 
Vespasiano e Nova Lima. Os municípios Ouro Preto, Lagoa Santa, Itabirito e Pedro 
Leopoldo declararam que não possuem ETEs regularizadas, descumprindo a DN nº 
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96/2006, confirmando o constatado pelo SIAM (Tabela 2). A falta de recursos foi 
apontada como um dos principais impedimentos para melhoria dos serviços de 
esgotamento sanitário desses municípios. Em relação a Ouro Preto, a Prefeitura 
informou que a coleta do esgoto é realizada apenas da sede do município, e 
posteriormente encaminhada para o corpo receptor sem tratamento. Os municípios 
Esmeraldas e Ribeirão das Neves informaram que possuem atualmente ETEs 
regularizadas, corroborando com os resultados obtidos pelo SIAM (Tabela 1). Entretanto, 
ambas declararam um percentual de população atendida pela ETE inferior ao exigido 
na DN. O município Nova Lima, apesar de não ter respondido ao ofício, descumpre a 
DN por não possuir ETE atualmente regularizada (Tabela 2). 
O grupo 2 contempla os municípios com população entre 30.000 habitantes e 150.000 
habitantes, com índice de coleta de esgotos superior a 70% da população urbana. Dos 
municípios analisados, o único que se enquadrou nesse grupo foi Curvelo, que atendeu 
integralmente à DN, uma vez que possui licença para funcionamento da ETE vigente 
(Tabela 1) e informou que atende aos percentuais mínimos de atendimento à população 
e eficiência exigidos na legislação. O município informou que o percentual da população 
urbana atendida por tratamento de esgoto é de 84%, com eficiência de tratamento 
superior a 60%. Também informou ainda que os distritos não possuem rede coletora de 
esgoto, sendo o tratamento realizado por fossas negras residenciais. 
Em relação ao grupo 1, não se obteve resposta aos ofícios dos municípios Belo Horizonte 
e Sete Lagoas. Os municípios Contagem e Santa Luzia possuem atualmente ETEs 
regularizadas (Tabela 1). Entretanto, a ETE de Contagem atende a um percentual de 
72% da população urbana e Santa Luzia não atinge o percentual de eficiência de 
tratamento exigido pela DN. Estes municípios, portanto, descumprem a norma. O banco 
de dados disponibilizado pela FEAM indicou que o município de Belo Horizonte atende 
a 82% da população com tratamento de esgoto e com eficiência de tratamento superior 
a 60%, cumprindo, portanto, integralmente aos requisitos da DN. 
Ficou pendente de análise as informações referentes aos municípios de Caeté, São José 
da Lapa, Sete Lagoas e Vespesiano. Apesar destes municípios possuírem ETEs 
regularizadas (Tabela 1), entende-se que eles não cumprem os outros requisitos da DN 
nº 96/2006. Isto porque as informações disponibilizadas pela FEAM tratam de 
municípios que possuem ETEs regulares e com atendimento de no mínimo 50% da 
população urbana. Por não constarem no banco de dados em questão, os municípios 
supracitados não cumprem, portanto, integralmente aos requisitos da norma. 
Apesar de ter ocorrido progresso em alguns municípios no que tange à regularização 
ambiental das ETEs, os resultados gerais ainda mostram que o cumprimento integral da 
norma ainda não acontece na prática. Dos 41 municípios analisados, comprovou-se que 
apenas 2 municípios (Curvelo e Belo Horizonte) cumprem integralmente aos requisitos 
da DN nº 96/2006. No entanto, nenhuma medida corretiva ou adaptativa da política foi 
tomada desde 2008, quando a DN nº 128/2008 alterou os prazos previstos na DN nº 
96/2006, devido à dificuldade dos municípios de cumprirem os requisitos. O relatório do 
PMTE, de maneira geral, aponta como um dos principais impedimentos para melhoria 
dos serviços de esgotamento sanitário dos municípios o pouco envolvimento da 
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população e a falta de recursos financeiros, que foi usada como justificativa na resposta 
dos ofícios de grande parcela dos municípios que não possuíam ETE regularizada. 
De modo geral, percebe-se que a DN foi implantada embasada apenas em um 
fundamento normativo, no qual não foi levada em consideração a situação técnica dos 
municípios quanto aos procedimentos para a regularização ambiental de suas ETEs. 
Simplesmente implantar uma norma, definindo datas para obtenção da licença, sem 
haver uma discussão participativa baseada nas dificuldades sociais, econômicas, 
culturais e ambientais dos municípios pode ocasionar falhas nos resultados 
(MAGALHÃES et al., 2015). Diante disso, ressalta-se a importância de se considerar os 
diferentes interesses envolvidos na implantação de uma política pública, para que que se 
possa ter resultados mais efetivos e aprimorar a visão integrada de saneamento em 
suas diferentes interfaces com a saúde, sociedade, meio ambiente e recursos hídricos. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Dos 41 municípios pertencentes à bacia do Rio das Velhas analisados, apenas Curvelo 
e Belo Horizonte atendem integralmente aos requisitos da DN COPAM nº 96/2006. 
Dezesseis municípios atendem parcialmente à norma, possuindo apenas ETE 
regularizada. Entretanto, 23 municípios não atendem a nenhum dos dispositivos da 
norma. 
Este estudo demonstrou que a DN COPAM nº 96/2006 não é efetiva na promoção da 
regularização ambiental de ETEs no estado de Minas Gerais. Além disto, esta norma 
não contribui, por si só, para a ampliação do percentual de atendimento da população e 
de eficiência mínima de tratamento nos municípios analisados. Outras ferramentas além 
de normatização devem ser adotadas para alcançar resultados eficazes na área de 
saneamento ambiental.  
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RESUMO 

 
A fase de escopo da avaliação de impacto ambiental (AIA) tem sido reconhecida para a 
melhoria dos conteúdos dos estudos ambientais e para a própria eficácia dos processos 
de AIA, entretanto, tem recebido pouca atenção na literatura, principalmente de 
resultados de aplicação. Os órgãos licenciadores ambientais, que conduzem os 
processos de AIA, utilizam os Termos de Referência (TR) para determinar o conteúdo 
mínimo do escopo dos estudos ambientais, de forma a guiar os profissionais 
responsáveis para elaboração desses estudos e desenvolvimento dos projetos de 
engenharia. Esse trabalho tem por objetivo analisar como os TR dos processos 
simplificados de AIA de empreendimentos imobiliários no Paraná, propostos pelo órgão 
ambiental estadual Instituto Água e Terra, dialogam com as boas práticas internacionais 
de definição de escopo. Foram avaliados sete TR contidos na Resolução SEDEST nº 
68/2019, que orienta o licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários no 
Paraná, pelo roteiro proposto por Borioni, Gallardo e Sánchez (2017). Esse roteiro se 
baseia na adoção das melhores práticas internacionais para elaboração de escopo de 
AIA e foi testado em uma amostra de casos brasileiros. A partir desse roteiro, foram 
analisados os seguintes critérios: Requisitos legais e regulatórios; Planos, programas e 
políticas públicas; Alternativas Locacionais e Técnicas; Áreas Prioritárias para 
conservação e corredores ecológicos; Áreas protegidas; Definição das Áreas de Estudo; 
Referência social e ambiental; Identificação Preliminar e caracterização dos impactos 
ambientais. Os resultados dos TR avaliados indicaram que boa parte abordam as 
principais leis e regulações relacionadas aos projetos propostos e a maioria dos tópicos 
relevantes relacionados aos potenciais significativos impactos ambientais. No entanto, 
necessita de maior especificidade para a maioria dos critérios analisados, 
principalmente nos itens: planos, programas e políticas públicas; alternativas técnicas e 
locacionais e áreas prioritárias; e conservação e corredores ecológicos. As 
identificações preliminares e caracterização dos impactos ambientais apontam 
principalmente para uma listagem de impactos genéricos na classe de projetos 
imobiliários analisada. A pontuação máxima obtida foi de 7 no total de 24 pontos, e 
pontuação mínima de 2. Um dos fatores determinantes para a pontuação é que os TR 
avaliados são os mesmos para todos os empreendimentos imobiliários do estado do 
Paraná que não se enquadram em EIA/RIMA, sendo, portanto, genéricos para o estado 
como o todo. Conclui-se pela necessidade de revisão dos TR para que sejam 
aprimorados à luz das boas práticas internacionais. Recomenda-se, ainda, que estudos 
futuros explorem se especificidades locais devem ser incorporadas em recomendações 
regionais para a elaboração de TR, de forma a abranger um grupo de municípios 
representativo. 
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ABSTRACT 

 
Scoping phase of the environmental impact assessment (EIA) has been recognized for 
improving the contents of environmental studies and for the effectiveness of the EIA 
processes, however, it has received little attention in the literature, especially in terms of 
application results. The environmental licensing agencies, which conduct the EIA 
processes, use the Terms of Reference (ToR) to determine the minimum content of 
environmental studies scoping, to guide the professionals responsible for preparing 
these studies and engineering projects. This paper aims to analyze how the ToR of 
simplified EIA processes for real estate projects in Paraná, proposed by the state 
environmental agency Instituto Água e Terra, dialogue with the best scoping international 
practices. Seven ToR contained in Resolution SEDEST No. 68/2019, which guides the 
environmental licensing of real estate projects in Paraná, were evaluated according to 
the method proposed by Borioni, Gallardo and Sánchez (2017). The script is based on 
the adoption of best international practices for EIA scoping elaboration and was tested 
on a sample of Brazilian cases. From this script, the following criteria were analyzed: 
Legal and regulatory requirements; Plans, programs and public policies; Locational and 
Technical Alternatives; Priority Areas for conservation and ecological corridors; 
Protected areas; Definition of Study Areas; Social and environmental reference; 
Preliminary identification and characterization of environmental impacts. The results of 
the ToR evaluation indicated that most of them have addressed the main laws and 
regulations related to the proposed projects, also most of the relevant topics related to 
potential significant environmental impacts. However, it was found a lack of specificity 
for most of the criteria analyzed, especially in the items: plans, programs and public 
policies; technical and locational alternatives and priority areas; and conservation and 
ecological corridors. Preliminary identifications and characterization of environmental 
impacts mainly point to a list of generic impacts in the class of real estate projects 
analyzed. The maximum score obtained was 7 out of a total of 24 points, and a minimum 
score of 2. One of the most relevant factors for the result is the usage of the same ToRs 
for all real estate projects in the state of Paraná, when not qualified for Environmental 
Impact Study/Environmental Impact Report (EIA-RIMA), which turns to be generic for the 
state as a whole. It is concluded that the ToRs need to be revised so that they can be 
improved in light of good international practices. It is also recommended that future 
studies explore whether local specificities should be incorporated into regional 
recommendations for the development of ToR, to cover a representative group of 
municipalities. 
KEYWORDS: Terms of Reference; Environmental Licensing; Environmental Impact 
Assessment. 
 
 
INTRODUÇÃO E REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e o licenciamento ambiental são poderosos 
instrumentos conectados entre si, definidos pela Política Nacional do Meio Ambiente – 
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PNMA, sendo o AIA inserido dentro do licenciamento ambiental, na etapa de Licença 
Prévia (Brasil, 1981). A Resolução CONAMA nº 001/1986 regulamentou a AIA no Brasil 
como a junção do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), cuja competência de determinação da execução e estabelecimento 
dos critérios foi instituída aos órgãos ambientais dos Estados ou Municípios, ou ao 
IBAMA quando de competência federal. (Brasil, 1986) 
Dentro do AIA, a etapa de escopo consiste no processo de identificação e priorização 
dos pontos principais associados ao projeto e sua extensão a serem investigados 
(INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IMPACT ASSESSMENT [IAIA], 2018). No 
escopo ocorre principalmente a determinação dos Termos de Referência (TR) para o 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) (ROSS et al., 2006), inseridos dentro da Licença 
Prévia (LP). Os TRs são elaborados pelo órgão ambiental durante o processo de 
licenciamento prévio, após avaliação das características do empreendimento e da sua 
localização, a fim de determinar o conteúdo dos estudos a serem entregues pelo 
empreendedor (Paraná, 2020). 
O processo de AIA também abrange outros mecanismos, como a triagem, que permite 
de o processo decisório seja orientado por estudos ambientais simplicados (Kirchhoff et 
al. 2007). Assim, há outras tipologias de TR para empreendimentos que são avaliados 
por estudos ambientais simplificados em substituição ao EIA e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA. Nesses casos, no estado do Paraná, os TR não são 
elaborados exclusivamente para cada empreendimento como seria no EIA, e sim 
concebidos previamente e publicados nos anexos das resoluções da atividade 
pretendida, sendo um modelo único para o estado todo. 
Destarte, os TRs são direcionados para estudos e projetos demandados não só para a 
fase de escopo inserida na Licença Prévia (LP) e Licença Ambiental Simplificada (LAS), 
como também na fase de implantação, nas modalidades de Licença de Instalação (LI) 
e Autorização Florestal (AF), este último específico para os casos de necessidade de 
supressão de vegetação nativa (Paraná, 2019). 
Os empreendimentos imobiliários são caracterizados por parcelamentos de solo urbano 
(loteamento ou desmembramento), condomínios para fins habitacionais, industriais ou 
comerciais e conjuntos habitacionais (Paraná, 2019). Esses empreendimentos 
enquadram-se na dispensa de EIA/RIMA, quando possuem área inferior a 100,0 ha 
(Brasil, 1986), quando não contêm alta densidade demográfica em áreas prioritárias 
para conservação e nem alguma circunstância fática ou legal que justique a 
apresentação desses estudos. (Paraná, 2020).  
Este trabalho buscou analisar como os TR dos processos simplificados de AIA de 
empreendimentos imobiliários no Paraná, propostos pelo órgão ambiental estadual 
Instituto Água e Terra, dialogam com as boas práticas internacionais de definição de 
escopo. Os TR objetos deste estudo estão englobados nos anexos da Resolução 
SEDEST nº 68/2019, na qual estabelece requisitos, definições, critérios, diretrizes e 
procedimentos referentes ao licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários 
urbanos no território paranaense. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Foram avaliados, qualitativamente, os seguintes TRs de projetos e estudos ambientais 
que subsidiam a análise no licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários, 
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contidos nos Anexos da Resolução SEDEST nº 68/2019: 1- Projeto Básico de 
Terraplanagem; 2- Laudo Geológico-Geotécnico; 3- Laudo Florestal; 4- Projeto de 
Drenagem Superficial; 5- Relatório Ambiental Simplificado (RAS); 6- Relatório de 
Detalhamento dos Programas Ambientais (RDPA) e 7- Projeto Simplificado de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). Os TR estão 
esquematizados no Quadro juntamente com o enquadramento na modalidade do 
licenciamento a ser exigido determinado estudo e/ou projeto. 
 
Quadro 1 – Enquadramento de licença dos Termos de Referência 

Nº Estudo e/ou projeto LAS LP LI AF 
1 Projeto Básico de Terraplanagem     
2 Laudo Geológico-Geotécnico     
3 Laudo Florestal     
4 Projeto de Drenagem Superficial     
5 RAS     
6 RDPA     
7 PGRCC     

Fonte: elaborado pelas autoras. 
 
A avaliação dos TR foi realizada através do modelo conceitual desenvolvido por Borioni, 
Gallardo e Sanchéz (2017), sintetizado na Tabela 1, no qual se baseia nas melhores 
práticas internacionais derivadas da literatura, com categorias que contemplam os 
tópicos mais usuais de TR elaborados pelo IBAMA em processos reais de licenciamento 
ambiental no âmbito federal. 
O método categoriza a avaliação em oito tópicos: Requerimentos legais e regulatórios; 
Planos, programas e políticas públicas; Alternativas técnicas e locacionais; Áreas 
prioritárias de conservação e corredores ecológicos; Áreas protegidas; Definição das 
áreas de estudo; Linhas de base sociais e ambientais e Identificação preliminar e 
caracterização dos impactos ambientais. 
Para cada tópico a pontuação varia de 0 a 3, sendo que o 0 indica uma abordagem 
genérica aplicável a qualquer projeto, enquanto que o valor máximo (3) indica que o TR 
foi resultado da identificação de tópicos relacionados aos quesitos chave relacionados 
aos significativos potenciais impactos. Os valores 1 e 2 foram determinados apenas 
para três categorias onde níveis intermediários se aplicaram. A pontuação principal é 
obtida através da soma das pontuações individuais, indicando o máximo de 24. 
 
Tabela 1 – Modelo de avaliação de TR proposto por Borioni, Gallardo e Sanchéz (2017) 
(continua) 

Principal tópico nos 
Termos de Referência 

Critério de Análises Valor 

Requerimentos legais e 
regulatórios 

Principais leis e regulações relacionadas aos projetos estão 
abordados 

3 

Há apenas referências genéricas para esses tópicos no TR. 0 
Planos, programas e 
políticas públicas 

Planos selecionados, programas ou políticas públicas 
relacionadas com o projeto estão explicitamente solicitadas para 
serem considerados nos Estudos de Impacto Ambiental 

3 

Há uma chamada genérica para considerar possíveis planos, 
programas ou políticas relacionadas 

0 
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Tabela 1 – Modelo de avaliação de TR proposto por Borioni, Gallardo e Sanchéz (2017) 
(continuação) 

Principal tópico nos 
Termos de Referência 

Critério de Análises Valor 

Alternativas técnicas e 
locacionais 

TR define as alternativas locacionais que devem ser consideradas 
nos EIA 
TR estabelece critérios que devem ser considerados para a 
análise do EIA 

3 
0 

Áreas prioritárias de 
conservação e corredores 
ecológicos 

Áreas prioritárias para conservação e corredores ecológicos 
provavelmente afetados pelo projeto estão apontados. 
Há somente uma referência genérica para o tópico no TR 

3 
0 

Áreas protegidas Áreas protegidas provavelmente afetadas pelo projeto estão 
apontadas 
Há somente uma referência genérica para o tópico no TR 

3 
0 

Definição das áreas de 
estudo 

As áreas de estudo estão inequivocamente definidas 3 
As áreas de estudo foram definidas para a maioria dos tópicos a 
serem abordados na linha de base. 

2 

As áreas de estudo foram definidas somente para alguns tópicos 
a serem abordados na linha de base. 

1 

As áreas de estudo reais não estão definidas no TR, no qual 
possui somente critérios para delinear as áreas de estudo. 

0 

Há somente referências genéricas para o tópico no TR 0 
Linhas de base sociais e 
ambientais 

Tópicos obrigatórios para serem abordados na linha de base são 
relacionados aos potenciais impactos significativos. 

3 

A maioria dos tópicos obrigatórios a serem abordados estão 
inseridos nos tópicos da linha de base estão relacionados com os 
potenciais impactos significativos, mas também é obrigatório 
acrescentar informação de outros tópicos. 

2 

Somente alguns tópicos obrigatórios a serem abordados estão 
inseridos nos tópicos da linha de base estão relacionados com os 
potenciais impactos significativos; diversos outros tópicos também 
devem obrigatoriamente estar incluídos, porém a conexão com os 
potenciais impactos significativos não é clara. 

1 

TR caracteriza uma descrição genérica dos tópicos obrigatórios a 
serem abordados na linha de base; alguns tópicos podem ser 
irrelevantes para avaliar os impactos do projeto. 

0 

Identificação preliminar e 
caracterização dos 
impactos ambientais 

Impactos relacionados ao projeto foram identificados e descritos. 3 
Alguns impactos relacionados ao projeto foram identificados e 
descritos. 

2 

Impactos genéricos que se aplicam a classe de projetos foram 
descritos. 

1 

Somente há um guia genérico para cumprir o requisito está 
apontado. 

0 

Fonte: Adaptado de Borioni, Gallardo e Sanchéz (2017). 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A revisão dos sete TRs resultou na pontuação retratada na Tabela 2. A maior pontuação 
(7), encontrada apenas no Projeto Básico de Terraplanagem, Projeto de Drenagem 
Superficial e RAS, está longínqua da máxima possível (24). 
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Tabela 2 – Pontuação resultante da avaliação dos Termos de Referência 
Principal Tópico Termo de Referência analisado 

1 2 3 4 5 6 7 
Requerimentos legais e regulatórios 3 3 3 3 3 0 3 
Planos, programas e políticas públicas 0 0 0 0 0 0 0 
Alternativas técnicas e locacionais 0 0 0 0 0 0 0 
Áreas prioritárias de conservação e corredores ecológicos 0 0 0 0 0 0 0 
Áreas protegidas 0 0 0 0 0 0 0 
Definição das áreas de estudo 0 0 0 0 0 0 0 
Linhas de base sociais e ambientais 3 1 1 3 3 1 2 
Identificação preliminar e caracterização dos impactos ambientais 1 0 0 1 1 1 0 
Total 7 4 4 7 7 2 5 

Fonte: elaborado pelas autoras. 
 
Os quesitos Planos, programas e políticas públicas; Alternativas técnicas e locacionais, 
Áreas prioritárias de conservação e corredores ecológicos; Áreas protegidas e Definição 
das áreas de estudo não foram abordados em nenhum aspecto por nenhum TR. 
A identificação preliminar e caracterização dos impactos ambientais, que retrata 
justamente o principal objetivo da elaboração de estudos e projetos ambientais, recebeu 
pontuação baixa ou nula nos TRs analisados, o que indica abordagem deficiente ou 
abordagem genérica. 
O TR que apresentou o pior comportamento, com pontuação de apenas 2 pontos, foi o 
RDPA. Um dos motivos seria que o RDPA se caracteriza como um documento 
conclusivo para o RAS, no qual relata as medidas mitigadoras e compensatórias e os 
programas ambientais já propostos anteriormente no RAS. 
Foi possível identificar que todos os TRs abordam os principais requerimentos legais e 
regulatórios, tais como as normas brasileiras, leis e resoluções pertinentes a cada 
atividade, com exceção do RDPA. 
Os aspectos das linhas de base sociais e ambientais obtiveram pontuação mediana nos 
TRs, nos quais três se destacaram pela abordagem dos tópicos ser devidamente 
relacionada com os possíveis impactos ambientais a serem gerados; três por 
caracterização genérica dos impactos e o PGRCC por relacionar a maioria dos impactos 
ambientais a serem gerados, porém com necessidade de obter informações de outros 
tópicos. 
Cabe destacar que o RAS é definido como o principal documento para substituir o EIA 
no processo simplificado de AIA, conforme mencionado no Art. 27 da Resolução 
SEDEST nº 68/2019. No entanto, o TR do RAS depende de outros TRs, também 
contidos nos anexos da resolução, fator que contribui na diminuição da pontuação. 
O ponto determinante comum para a diminuição de pontuação nos TRs analisados foi 
a adoção de um mesmo TR para todos os empreendimentos imobiliários do estado, 
fator que anula as especificidades do local e região a ser implantado o empreendimento, 
além de não qualificar a plenitude das características do empreendimento em si. Tal 
situação, segundo Wood (2008), corrobora para um grau maior de incerteza pela falta 
de informação disponível, além de opiniões divergentes sobre os potenciais impactos 
na avaliação de impactos ambientais.  
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CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que os Termos de Referência utilizados para análise e elaboração de 
estudos e projetos ambientais para empreendimentos imobiliários no Paraná nos 
processos simplificados de AIA necessitam de revisão a fim de tornarem-se mais 
aderentes às melhores práticas internacionais. 
Dos tópicos de escopo analisados pela amostra de TR, foi verificado que as 
identificações preliminares e caracterização dos impactos ambientais apontaram para 
uma listagem de impactos genéricos na classe de projetos imobiliários analisada, visto 
que são utilizados os mesmos TRs para o estado todo, o que impacta negativamente 
na pontuação. 
Como a análise dos processos de licenciamento ambiental, quando não inseridos em 
EIA/RIMA, é direcionada às regionais do Instituto Água e Terra, em que cada regional 
abrange um grupo de municípios, sugere-se que estudos futuros explorem as 
especificidades locais de cada regional. Essas especificidades devem ser incorporadas 
para a elaboração de TRs como forma de diminuir o forte caráter genérico encontrado. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
BORIONI, R.; GALLARDO, A. L. C. F.; SÁNCHEZ, L. E. Advancing scoping practice in 
environmental impact assessment: an examination of the Brazilian federal system. 
Impact Assessment and Project Appraisal, p. 1–14, 17 jan. 2017.  
 
BRASIL. Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986.  Dispõe sobre 
critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto ambiental. Publicado no 
D.O.U. 
 
__________. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Publicado no D.O.U.  
 
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IMPACT ASSESSMENT. Fastips nº 18: 
Scoping. 2018. Disponível em: 
https://www.iaia.org/uploads/pdf/Fastips_18%20Scoping.pdf. Acesso em: 13 jul. 2021. 
 
KIRCHHOFF, D. et al. Limitations and drawbacks of using Preliminary Environmental 
Reports (PERs) as an input to Environmental Licensing in São Paulo State: A case study 
on natural gas pipeline routing. Environmental Impact Assessment Review, 27(4), 
301-318. 2007. 
 
PARANÁ. Resolução CEMA nº 107, de 09 de setembro de 2020. Dispõe sobre os 
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental e no exercício da 
competência, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento 
ambiental. Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA. Publicado no D.O.E. 
 
__________. Resolução SEDEST nº 68, de 11 de setembro de 2019. Estabelece 
requisitos, definições, critérios, diretrizes e procedimentos referentes ao licenciamento 



                                                       
 

689 
 

 

ambiental de empreendimentos imobiliários urbanos no território paranaense. Secretaria 
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST. Publicado no D.O.E. 
 
ROSS, W. A. et al. Improving quality. Impact Assessment and Project Appraisal, v. 
24, n. 1, p. 3–22, mar. 2006.  
 
WOOD, G. Thresholds and criteria for evaluating and communicating impact significance 
in environmental statements: ‘See no evil, hear no evil, speak no evil’? Environmental 
Impact Assessment Review, v. 28, n. 1, p. 22–38, jan. 2008.  
 
 


