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PREFÁCIO À 3a EDIÇÃO

Para esta nova edição, inteiramente revisada, encarei o duplo desafio
de atualizar e de “enxugar” o livro, ou seja, de tratar de mais assuntos
em menos espaço. Como não há mágica, passei meses à caça de palavras supérfluas e construindo sentenças mais concisas. Espero que o
texto tenha ficado mais leve e completo.
Afinal, sempre há novos desafios em avaliação de impactos.
Mudanças climáticas, perda acelerada de biodiversidade, pressão
crescente sobre povos indígenas e o papel da avaliação de impactos
na promoção do desenvolvimento sustentável são alguns dos temas
com presença ampliada nesta edição.
Dentre as novidades, destaco a adição de um capítulo sobre
impactos cumulativos, prática cada vez mais necessária. Há também
novas figuras e mais exemplos de casos reais, além de atualização
bibliográfica.
Cada capítulo foi minuciosamente revisto. As mudanças mais
substanciais estão nos Caps. 10, 13 e 18, sobre avaliação de significância,
plano de gestão e fase de acompanhamento.
Também destaco a ampliação do glossário, com novos termos,
e do índice remissivo, com mais entradas. Ambos serão ferramentas
importantes para que o livro possa ser utilizado como fonte contínua
de consulta acadêmica e profissional. Uma novidade desta edição são
“pílulas” com mensagens fundamentais condensadas em cada capítulo,
um total de 66 recomendações de boa prática.
Parte do conteúdo está agora on-line, no site da editora, incluindo
o apêndice “Recursos”, que poderá ser atualizado com frequência.
Devo renovar minha expectativa expressa ao final da edição
anterior: espero que Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos
tenha se tornado mais atual e completo e também mais fácil de ser
consultado pelo estudante, pelo pesquisador e pelo profissional.

Espero que, com estas modificações, Avaliação de Impacto Ambiental:conceitos e métodos tenha se tornado não somente mais atual e mais
completo como também mais fácil de ser consultado pelo estudante,
pelo pesquisador e pelo profissional.

PREFÁCIO
Vinte anos para escrever um livro não é muito. Não é exagero dizer que
comecei a escrevê-lo em julho de 1985, em um frio e cinzento verão
da também cinzenta Aberdeen, na costa oriental da Escócia. O Center
for Environmental Management and Planning – CEMP, da Universidade
de Aberdeen, era reconhecido pelo seminário internacional de duas
semanas, que todos os anos reunia, sempre no “verão”, especialistas
de vários países para palestras, debates e exercícios sobre Avaliação
de Impacto Ambiental (AIA). Era uma excelente oportunidade para
quem, em poucos meses, pretendia iniciar um doutorado sobre esse
tema. Foi uma longa viagem desde a França, onde eu já era bolsista do
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), de ônibus, navio, trem e até carona, pois era preciso economizar.
Atendendo pedido de minha amiga Elizabeth Monosowski, os organizadores do seminário haviam me oferecido uma bolsa, mas eu teria de
chegar e me hospedar por meus próprios meios.
No inverno parisiense de fevereiro de 1989, outro fato influenciaria este livro. Bill Kennedy, Rémy Barré, Ignacy Sachs e Pierre-Noël
Giraud, estes últimos, respectivamente, coorientador e orientador,
acharam que aquele “objeto físico, prescrito pela lei, composto de um
certo número de páginas datilografadas, que se supõe tenha alguma
relação com a disciplina na qual a pessoa se gradua, e que não deixe a
banca em um estado de doloroso estupor”, como Umberto Eco (1986, p.
249) define uma tese, merecia aprovação. Bem, eu havia concluído uma
tese sobre “Os papéis dos estudos de impacto ambiental de projetos
mineiros”, depois de quatro anos e meio como bolsista do CNPq. Foi,
na verdade, o ponto de partida para minha dedicação profissional à
avaliação de impacto ambiental.
De volta a São Paulo, após o doutorado, havia boa demanda para
estudos de impacto ambiental e, felizmente, pude logo começar a trabalhar no ramo. Como meu interesse era mais voltado para a vida acadêmica, enviei um trabalho baseado em minha tese para um simpósio
organizado pelo Professor Sérgio Médici de Eston, na Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo, em agosto de 1989. Na sequência, veio
um convite para ministrar algumas aulas em uma nova disciplina que
o Departamento de Engenharia de Minas havia criado para os quintoanistas. Coincidentemente, abriu-se um concurso para contratar um
novo docente e, dez anos depois de me graduar na Poli, voltei como
professor e iniciei uma disciplina de pós-graduação sobre Avaliação de
Impacto Ambiental de Projetos de Mineração, em 1990.
Meu interesse por temas ambientais vinha desde a graduação
– período que também me possibilitou as primeiras experiências de
convivência multidisciplinar. Já no primeiro ano de universidade,
ingressei no CEU – Centro Excursionista Universitário –, onde estudantes de todas as áreas se reuniam para fazer caminhadas, escaladas,
mergulhos e visitar cavernas. Para alguns adeptos do excursionismo, a
atividade implicava mais que recreação e demandava uma verdadeira
interpretação da natureza. Logo notei que isso ainda era insuficiente:
os belos lugares que frequentávamos eram cada vez mais assediados

PREFÁCIO À 2a EDIÇÃO
Mantendo a estrutura e a sequência dos capítulos, esta segunda edição
foi inteiramente revista e atualizada. Inevitavelmente, foi também um
pouco ampliada.
Dentre as principais novidades, destacam-se as várias menções
aos Padrões de Desempenho Socioambiental da International Finance
Corporation (IFC). Recém-lançados quando da primeira edição do livro,
em 2006, a nova versão de 2012 desses Padrões tem rapidamente se
tornado uma referência internacional que poderá influenciar a prática
da avaliação de impacto ambiental (AIA) em vários países. Os Padrões
também são adotados pelas instituições financeiras que subscrevem
os Princípios do Equador, o que mostra o papel crescente da avaliação
de impacto ambiental no âmbito das instituições financeiras privadas.
Uma maior explicitação da noção de hierarquia de mitigação
também está presente em vários capítulos, procurando reforçar a ideia
de que uma das principais funções da avaliação de impacto ambiental é contribuir para o planejamento de projetos que evitem impactos
adversos, e não apenas atenuem esses impactos. No outro extremo da
hierarquia, as funções da compensação ambiental e seus diferentes
tipos também são discutidas com maior detalhe.
Outros novos temas, como justiça ambiental, serviços ecossistêmicos e impactos sobre a saúde, também foram incorporados a
esta edição.
No Cap. 6, mais espaço é dedicado à apresentação de ferramentas
e abordagens para a fase de definição de escopo dos estudos de impacto ambiental, etapa onde a prática brasileira evoluiu muito pouco. Este
capítulo foi o que mais “engordou”, estando agora um terço maior que
na primeira edição.
O Cap. 7 traz uma ampliação da seção sobre custos do processo
de AIA. O Cap. 11 também foi ampliado, trazendo mais detalhes sobre
ferramentas de avaliação.
Importantes adições foram feitas ao Cap. 13. Suas seções foram
mantidas, mas conteúdo foi acrescentado a todas elas, como novos
exemplos de mitigação, uma comparação internacional sobre medidas
compensatórias e uma atualização sobre boas práticas em reassentamento de populações humanas, entre outras mudanças.
O Cap. 16 apresenta mais exemplos de consulta pública e discorre
com maior detalhe sobre as diferenças e similaridades entre as tarefas
da consulta oficial e aquelas que, cada vez mais, devem ser realizadas
pelos empreendedores e muito antes das audiências oficiais. O capítulo
também inclui uma nova seção sobre consulta livre, prévia e informada.
Novos casos e exemplos reais são mencionados, ampliando a lista
de EIAs de diversos países citados. Novas referências bibliográficas
alertam os estudantes e profissionais da área para a importância de
se manter atualizado. Mais referências também foram acrescentadas
à seção “Recursos”, que permite ao leitor localizar fontes de informação e documentos técnicos seja para aprofundar estudos ou pesquisas, seja para melhorar sua prática profissional. Finalmente, um novo
índice remissivo com mais de 400 termos facilita a consulta.

por interesses econômicos – imobiliários, turísticos, minerários –, cujos
impactos iam se evidenciando.
Nessa época, notei que a Engenharia era insuficiente para lidar
com a natureza e a sociedade, e fui buscar na Geografia um complemento indispensável. No início dos anos 1980, depois de me formar
em Engenharia de Minas e enquanto fazia a graduação em Geografia, a avaliação de impacto ambiental (AIA) surgiu como um assunto
promissor para quem quisesse se dedicar ao então restrito campo de
trabalho do planejamento e gestão ambiental.
O primeiro embrião deste livro só surgiu muitos anos depois,
em 1998, quando passei a ministrar uma disciplina sobre AIA no Pece
– Programa de Educação Continuada –, da Escola Politécnica. Tive de
preparar uma apostila, bem esbelta nesse primeiro ano, mas que foi
engordando com o passar dos anos, pois os alunos do curso de especialização do período noturno tinham um perfil diferente dos alunos
da pós-graduação. Para estes, eu apontava uma vasta bibliografia e
cada um se virava como podia. Já os alunos do curso noturno não
tinham muito tempo.
Outra motivação para este livro viria com a aproximação de uma
disciplina de graduação, iniciada em 2006. Mais uma vez, eu teria de
pensar em métodos diferentes de ensino. Seria muito bom ter uma
apostila completa, mas um livro seria muito melhor. Os amigos já me
diziam isso havia anos. Sem me consultar, Rozely Ferreira dos Santos
furtivamente entregou um exemplar de uma versão da apostila para
Shoshana Signer, que havia fundado uma editora de livros técnicos e
científicos (a Oficina de Textos) e que se interessou pelo tema, decidindo publicá-lo. A partir de então, não pude mais fugir da responsabilidade. Dei minha palavra de que entregaria um texto completo, mas
negociei vários meses de prazo.
Com esta breve história de meu envolvimento pessoal, quero
dizer que a avaliação de impacto ambiental é um tema fascinante, que
reúne trabalho de campo com o emprego de ferramentas computacionais, engloba a conversa com o cidadão comum, a negociação privada com interesses econômicos e o debate público. O profissional da
avaliação de impacto ambiental só terá sucesso se for capaz de dialogar com profissionais especializados, ao mesmo tempo que cultiva a
multidisciplinaridade.
O termo “avaliação de impacto ambiental” tem hoje múltiplos sentidos. Designa diferentes metodologias, procedimentos ou ferramentas
empregados por agentes públicos e privados no campo do planejamento
e gestão ambiental, sendo usado para descrever os impactos ambientais
decorrentes de projetos de engenharia, de obras ou atividades humanas
quaisquer, incluindo tanto os impactos causados pelos processos produtivos quanto aqueles decorrentes dos produtos dessa atividade. É usado
para descrever os impactos que podem advir de um determinado
empreendimento a ser implantado, assim como para designar o estudo
dos impactos que ocorreram no passado ou estão ocorrendo no presente.
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Assim, é comum encontrar-se, sob a denominação de avaliação de impacto ambiental, atividades tão diferentes como: (i) previsão dos impactos potenciais que um projeto de engenharia poderá
vir a causar, caso venha a ser implantado; atualmente, essa modalidade da avaliação de impacto ambiental divide-se em ramos especializados, como avaliação de impacto social, de impactos sobre a
saúde humana e outros; (ii) identificação das consequências futuras
de planos ou programas de desenvolvimento socioeconômico ou de
políticas governamentais (modalidade conhecida como avaliação
ambiental estratégica); (iii) estudo das alterações ambientais ocorridas em uma determinada região ou determinado local, decorrentes
de uma atividade individual ou de uma série de atividades humanas,
passadas ou presentes (nesta acepção, a avaliação de impacto ambiental também é chamada de avaliação de dano ambiental ou avaliação
do passivo ambiental, uma vez que se preocupa com os impactos
ambientais negativos); (iv) identificação e interpretação de aspectos e
impactos ambientais decorrentes das atividades de uma organização,
nos termos das normas técnicas da série ISO 14.000; (v) análise dos
impactos ambientais decorrentes do processo de produção, da utilização e do descarte de um determinado produto (esta forma particular
de avaliação de impacto ambiental é também chamada de análise de
ciclo de vida).
Embora todas essas variantes da AIA tenham uma raiz comum,
passaram a trilhar caminhos próprios, o que é natural em toda disciplina. Tratar de todas elas com a devida profundidade não é possível
em um único livro. Para cada uma dessas cinco modalidades, foram
desenvolvidas metodologias e ferramentas específicas, haja vista que
seus objetivos não são inteiramente coincidentes. Assim, este livro
trata, essencialmente, da primeira variante, aquela que deu origem
às demais e que tem como objetivo antever as consequências futuras
sobre a qualidade ambiental de decisões tomadas hoje. É nesse sentido
que a avaliação de impacto ambiental será abordada aqui.
O tema é apresentado em seis partes. Na primeira (Cap. 1), alinhavam-se conceitos e definições essenciais para a boa compreensão do
texto. As origens e a evolução da Avaliação de Impacto Ambiental,
uma disciplina em constante movimento, são tratadas na segunda
parte (Cap. 2). Na terceira parte, define-se o processo de AIA e apresentam-se suas etapas iniciais (Cap. 3 ao 5). O planejamento e a preparação de um estudo de impacto ambiental (modelo para as demais
modalidades de estudos ambientais) é tratado na quarta parte (Cap. 6
ao 14). As etapas do processo de AIA que levam à tomada de decisões
é o assunto discutido na quinta parte (Cap. 15 ao 17), ao passo que a
última parte (Cap. 18) aborda a continuidade da avaliação de impacto
ambiental após a aprovação dos projetos. Glossário, bibliografia e um
apêndice com indicações de documentos e endereços para busca de
informações adicionais complementam o livro.
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Conceitos e
Definições

1

20

Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos
Os diversos ramos da ciência desenvolveram terminologia própria, procurando dar às
palavras um significado o mais exato possível, eliminar ambiguidades e reduzir a margem
para diferentes interpretações. A gestão ambiental, ao contrário, utiliza vários termos
do vocabulário comum. Palavras como “impacto”, “avaliação” e mesmo a própria palavra “ambiente” ou o termo “meio ambiente” não foram cunhadas propositadamente para
expressar algum conceito preciso, mas apropriadas do vernáculo, e fazem parte do jargão
dos profissionais desse campo. Neste capítulo, são apresentadas definições de termos correntes no campo de planejamento e gestão ambiental e empregados seguidamente neste
livro. Essa revisão conceitual tem o propósito de, em primeiro lugar, mostrar a diversidade de acepções, mesmo entre especialistas, e, em segundo lugar, estabelecer a base
terminológica empregada ao longo de todo o livro.
O próprio conceito de “ambiente” admite múltiplas acepções, que serão exploradas
antes de se conceituar “impacto ambiental”. A questão ambiental diz respeito ao meio natural ou ao meio de vida dos seres humanos? Quando se diz que determinado projeto não
é viável ou aceitável ambientalmente, o que se entende por ambiente? Ao se declarar que
determinado produto é preferível em relação a produtos similares porque causa menor
impacto ambiental, de que ambiente se fala?

1.1 Ambiente
O conceito de “ambiente”, central para o campo do planejamento e gestão ambiental, é
amplo, multifacetado e maleável. Amplo porque pode incluir tanto a natureza como a
sociedade. Multifacetado porque pode ser apreendido sob diferentes perspectivas. Maleável porque pode ser reduzido ou ampliado de acordo com as necessidades do analista ou
os interesses dos envolvidos.
Muitos livros-texto de ciência ambiental sabiamente passam longe de qualquer
tentativa de definição do termo. Envolver-se em insolúveis controvérsias filosóficas e epistemológicas ou em ásperas discussões sobre campos de competências profissionais pode
ser a sina de quem se arrisca nessa seara. Mesmo assim, não são poucos os que o fizeram,
desde anônimos assessores parlamentares, redatores de projetos de lei, até renomados
cientistas. Conceituar o termo “ambiente” está longe de ter somente relevância acadêmica
ou teórica. O entendimento amplo ou restrito do conceito determina o alcance de políticas
públicas, de ações empresariais e de iniciativas da sociedade civil. No campo da avaliação
de impacto ambiental (AIA), define a abrangência dos estudos ambientais, das medidas
mitigadoras, dos planos de gestão ambiental.
Em muitas jurisdições, o estudo de impacto ambiental (EIA) não é limitado às repercussões físicas e ecológicas dos projetos de desenvolvimento, mas inclui seus efeitos
econômicos, sociais e culturais. Tal entendimento faz sentido quando se pensa que as
repercussões de um projeto podem ir além de suas consequências ecológicas (Fig. 1.1).
Uma barragem que afete os movimentos migratórios de peixes poderá causar uma redução no estoque de espécies consumidas por populações humanas locais ou capturadas
para fins comerciais, o que terá implicações para essas comunidades, seu modo de vida ou
sua capacidade de obter renda. Trata-se, claramente, de impactos sociais e econômicos que
não podem ser ignorados ou menosprezados em um EIA. Quando pequenos agricultores
perdem suas terras ou suas casas para dar lugar a uma represa, não é apenas seu meio
de subsistência que é afetado, mas o próprio local em que vivem, onde nasceram muitos
dos habitantes atuais e onde jazem seus ancestrais. A barragem afeta os modos de viver e
fazer dessas pessoas, diretamente ligados ao lugar onde moram. O que pensar quando as
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Figs. 1.13 e 1.14 Duas vistas do lago Batata, situado às margens do rio Trombetas, Pará. A primeira mostra o lago em sua
condição natural, e a segunda,recoberto por rejeitos de lavagem de bauxita

Fornasari Filho et al. (1992) apresentam uma lista de
processos do meio físico que usualmente são alterados
por atividades humanas, alguns dos quais são mostrados no Quadro 1.3, com alguns processos ecológicos.
Além de completar o quadro com dezenas de outros
processos físicos e ecológicos, é possível acrescentar
também processos sociais, formando, dessa maneira,
uma base para o entendimento de como as atividades
humanas afetam a dinâmica ambiental. Um processo
social frequentemente induzido por obras de engenharia e outros projetos públicos e privados é a atração de
pessoas em busca de oportunidades de trabalho, verdadeiros fluxos migratórios postos em marcha pelo
mero anúncio de um grande projeto. Outro exemplo de
processo social de fácil entendimento é a circulação de
pessoas em uma comunidade ou entre bairros de uma
cidade. Uma via expressa que corte a área interrompe os fluxos de circulação, impedindo que as pessoas
transitem livremente de um lado a outro da via, transformada em barreira. Barragens de água também
causam o mesmo efeito sobre comunidades ribeirinhas
e indígenas que usam rios para transporte e para se
relacionar com outras comunidades: ao impedi-las de

Quadro 1.3

Exemplos de processos
ambientais físicos e ecológicos

Processos geológicos de superfície
Erosão
Movimentação de massa (escorregamentos etc.)
Afundamentos cársticos
Processos hidrológicos
Infiltração e escoamento superficial
Eutrofização de corpos d’água
Acúmulo de poluentes nos sedimentos
Inundações
Deposição de sedimentos em rios e lagos
Processos hidrogeológicos
Difusão de poluentes na água subterrânea
Recarga de aquíferos
Processos atmosféricos
Transporte e difusão de poluentes gasosos
Propagação de ondas elásticas
Processos ecológicos
Biodegradação de matéria orgânica em corpos d’água
Bioacumulação de metais pesados
Sucessão ecológica
Ciclagem de nutrientes
Interação espécies-hábitat

usar o rio, as barragens alteram os processos sociais
nessas comunidades.

1.9 Recuperação ambiental
O ambiente afetado pela ação humana pode, em certa medida, ser recuperado mediante ações voltadas para essa finalidade. A recuperação de ambientes ou de ecossistemas
degradados envolve medidas de melhoria do meio físico – por exemplo, da condição do
solo –, a fim de que se possa restabelecer a vegetação ou a qualidade da água e que as

UM

Origem e
difusão da
avaliação
de impacto
ambiental

2

Origem e difusão da avaliação de impacto ambiental

Quadro 2.1
Jurisdição

47

Marcos legais da introdução da AIA e mudanças em alguns países selecionados
Ano de
Principais instrumentos legais
introdução

Canadá

1973

Decisão do Conselho de Ministros de estabelecer um processo de avaliação e exame
ambiental em 20 de dezembro de 1973, modificado em 15 de fevereiro de 1977
Decreto sobre as diretrizes do processo de avaliação e exame ambiental, de 22 de junho
de 1984
Lei Canadense de Avaliação Ambiental, sancionada em 23 de junho de 1992, modificada
em 2012
Lei de Avaliação de Impacto, sancionada em 28 de agosto de 2019 (revogando a anterior)

Nova
Zelândia

1973

Procedimentos de proteção e melhoria ambiental, de 1973
Lei de Gestão de Recursos, de julho de 1991

Austrália

1974

Lei de Proteção Ambiental (Impacto de Propostas), de dezembro de 1974, modificada em
1987
Lei de Proteção Ambiental e Proteção da Biodiversidade, de 1999

Colômbia

1974

Código Nacional de Recursos Naturais Renováveis e de Proteção do Meio Ambiente, de
18 de dezembro de 1974
Lei 99, de 1993, sobre licenças ambientais, e decreto regulamentador 2.820, de 2010

França

1976

Filipinas

1978

China

1979

Brasil

1981

Lei 629 de Proteção da Natureza, de 10 de julho de 1976
Lei 663 sobre as Instalações Registradas para a Proteção do Ambiente, de 19 de julho de
1976
Lei 2010-788, de 10 de julho de 2010, sobre engajamento nacional pelo meio ambiente
Decreto sobre Política Ambiental e Decreto sobre o Sistema de Estudos de Impacto
Ambiental, de 1978
Lei “Provisória” de Proteção Ambiental, de 26 de dezembro de 1989
Decreto de 1981 sobre Proteção Ambiental de Projetos de Construção, modificado em
1986 e em 1998
Decreto de 1990 sobre procedimentos de AIA
Lei de Avaliação de Impacto Ambiental, de 28 de outubro de 2002, em vigor desde
setembro de 2003
Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, de 31 de agosto de 1981
Resolução 1 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 23 de janeiro de 1986, sobre
estudos de impacto ambiental
Lei Federal de Proteção Ambiental, de 1982
Lei Geral do Equilíbrio Ecológico e da Proteção do Ambiente, de 28 de janeiro de 1988
Regulamento de 30 de maio de 2000
Lei de Provisões Básicas para Gestão Ambiental, de 1982
Regulamento 29, de 1986, sobre análise de impacto ambiental, modificado pelo
Regulamento 51, de 1993, e pelo Regulamento 27, de 1999, incluindo mecanismos de
participação pública
Real Decreto Legislativo 1.302, de 28 de junho de 1986, modificado em 2008 e pela Lei
6/2010 (modificação da Lei de Avaliação de Impacto Ambiental de Projetos)

México

1982

Indonésia

1986

Espanha

1986

Malásia

1987

Lei de 1985 que modifica a Lei de Qualidade Ambiental, de 1974
Decreto sobre Qualidade Ambiental (Atividades Controladas), de 1987

Holanda

1987

Decreto sobre AIA, de 1º de setembro de 1987, modificado em 1º de setembro de 1994
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de Escazú, de 2018, relativo à participação pública em matéria ambiental na América
Latina e no Caribe, dá destaque à AIA.

2.5 AIA no Brasil e licenciamento ambiental
Os primeiros estudos ambientais preparados no Brasil para projetos hidrelétricos durante
os anos 1970 são, em grande parte, reflexo da influência de demandas originadas no exterior, de modo similar ao ocorrido em outros países. Mas não haveria também pressões
internas para prevenir a ocorrência de danos ambientais causados por grandes projetos
de desenvolvimento?
A década de 1970 foi marcada por grande crescimento da atividade econômica e
expansão das fronteiras econômicas internas, com a progressiva incorporação à economia de mercado de vastas áreas do domínio dos cerrados e da Amazônia. A expansão
econômica e territorial foi impulsionada por investimentos governamentais de grande
monta em projetos de infraestrutura, dos quais a rodovia Transamazônica e a barragem de Itaipu são ícones. A estratégia de desenvolvimento econômico da qual esses
projetos faziam parte era criticada por alguns setores da intelectualidade (por exemplo,
Furtado, 1974, 1982; Cardoso; Muller, 1978; Oliveira, 1980), mas seus impactos ambientais eram mencionados somente en passant. No entanto, nessa mesma época, começa
a cristalizar-se no País um pensamento “ecológico” crítico desse mesmo modelo de
desenvolvimento (Lago; Pádua, 1984).
O estudo de impacto da usina hidrelétrica de Tucuruí, de 1977, certamente não influenciou a decisão de realizar o projeto, cujas obras foram iniciadas no ano anterior.
Esse estudo foi realizado por um único profissional5, que basicamente compilou informação disponível e identificou os principais impactos potenciais. Em seguida, um Plano
de Trabalho Integrado para Controle Ambiental, de junho de 1978, orientou o subsequente aprofundamento dos estudos, com vários levantamentos de campo realizados
por instituições de pesquisa e a “adoção de algumas ações de mitigação de impactos
negativos” (Monosowski, 1994, p. 127). Segundo a autora, na ausência de exigência legal
para avaliação prévia de impactos ambientais,
entre os fatores que motivaram a realização dos estudos incluem-se a falta de experiência na implantação de projetos hidrelétricos de grande porte em regiões de floresta
tropical úmida, a influência de práticas adotadas pelas agências de financiamento
internacionais e a pressão da opinião pública nacional e internacional, em especial da
comunidade científica, de grupos ecologistas e de interesses locais (p. 127).

No meio acadêmico, por outro lado, já se iniciavam pesquisas sobre os impactos ambientais de grandes projetos, como as barragens no baixo curso do rio Tietê, São Paulo.
Tundisi (1978) montou um experimento de longa duração visando estabelecer uma linha
de base das condições ecológicas antes da construção de dois reservatórios, que pudesse ser comparada com as condições após a inundação. Também em 1978 foi realizado
um seminário sobre os “Efeitos das Grandes Represas no Meio Ambiente e no Desenvolvimento Regional” e Garcez (1981) contrapôs qualitativamente os “efeitos benéficos e
prejudiciais das grandes barragens” (Fig. 2.4).
Foi uma conjunção de fatores internos e externos, ou endógenos e exógenos, na análise de Pádua (1991), que propiciou um avanço das políticas ambientais no Brasil e acabou
levando o Poder Executivo a formular o projeto de lei sobre Política Nacional do Meio Am-
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Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos
A finalidade da avaliação de impacto ambiental é considerar os impactos ambientais antes
de se tomar qualquer decisão que possa acarretar significativa degradação da qualidade
do meio ambiente. Para cumprir esse papel, a AIA é organizada na forma de atividades
sequenciais, concatenadas de maneira lógica. A esse conjunto de atividades e procedimentos se dá o nome de processo de avaliação de impacto ambiental. Em geral, esse processo
é objeto de regulamentação, que define detalhadamente os procedimentos a serem seguidos, de acordo com os tipos de atividades sujeitos à elaboração prévia de um estudo de
impacto ambiental, o conteúdo mínimo desse estudo e as modalidades de consulta a
partes interessadas, entre outros assuntos.
São características do processo de AIA:

ΙΙ É um conjunto estruturado de procedimentos: os procedimentos estão organicamente

ligados entre si e devem ser desenhados para atender aos objetivos da avaliação de
impacto ambiental.

ΙΙ É regido por política, lei, regulamentação ou orientação específica: os principais componentes do processo são previstos em lei ou outra figura jurídica que tenha instituído

a AIA em uma determinada jurisdição; no caso de organizações (como uma instituição financeira ou uma empresa que adote voluntariamente a AIA), o processo é
regido por disposições internas que emanam da alta direção.

ΙΙ É documentado: esta característica tem dupla conotação; por um lado, os requisitos a

serem atendidos são estabelecidos previamente; por outro, em cada caso, o cumprimento desses requisitos deve ser demonstrado com ajuda de registros documentais
(e.g., a preparação de um EIA, o parecer de análise técnica, as atas de consulta pública etc.).

ΙΙ Envolve diversos participantes: em qualquer caso, os envolvidos no processo de AIA

são vários (o proponente de uma ação, a autoridade responsável, o consultor, o público afetado, os grupos de interesse etc.).

ΙΙ É voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta: este objetivo norteador
da AIA é sua finalidade; não se estabelecem requisitos e procedimentos no vazio,

mas para atingir determinado propósito, perspectiva que não se pode perder ao
analisar o processo de AIA, pois procedimentos ou exigências que não se encaixem
nessa finalidade não têm razão de ser e são mera formalidade burocrática.
Estabelecidos esses fundamentos, pode-se definir processo de avaliação de impacto
ambiental como um conjunto de procedimentos concatenados de maneira lógica, com a
finalidade de analisar a viabilidade ambiental de projetos e fundamentar uma decisão a
respeito.
O conceito de processo de AIA é amplamente utilizado tanto na literatura especializada internacional como em documentos governamentais e de organizações internacionais.
Às vezes, o termo sistema de avaliação de impacto ambiental é empregado com significado
próximo ao de processo de AIA. Wood (1994) utiliza-o, embora sem defini-lo, no sentido
de uma tradução legal do processo de AIA em cada jurisdição, observando que “nem todos
os passos do processo de AIA [...] estão presentes [...] em cada sistema de AIA” (p. 5) e que
“cada sistema de AIA é produto de um conjunto particular de circunstâncias legais, administrativas e políticas” (p. 11). Espinoza e Alzina (2001) definem sistema de AIA como a
estrutura organizativa e administrativa necessária para implementar o processo de AIA,
que, por sua vez, é definido como “os passos e os estágios que devem ser cumpridos para
que uma análise ambiental preventiva seja considerada suficiente e útil, de acordo com
padrões usualmente aceitos no plano internacional” (p. 20).
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A análise detalhada é aplicada somente aos projetos que tenham potencial de causar
impactos significativos. Essa análise é composta de uma sequência de atividades, que começam pela definição do conteúdo preciso do EIA e seguem até sua eventual aprovação,
por meio de um processo decisório próprio a cada jurisdição.
Finalmente, caso o empreendimento seja implantado, a AIA continua, por meio da aplicação das medidas de gestão preconizadas no EIA e do monitoramento dos impactos reais
causados, não mais, portanto, como exercício de previsão de consequências futuras, mas
como controle da atividade com o propósito de atingir objetivos de proteção ambiental.
Um bom EIA fornecerá elementos e informações de grande valia para a gestão ambiental
do empreendimento, principalmente se for adotado um sistema de gestão ambiental nos
moldes preconizados pela norma ISO 14.001 ou um sistema de gestão ambiental e social
de acordo com o Padrão de Desempenho 1 da IFC.

3.3 As principais etapas do processo
O processo genérico de AIA é representado na Fig. 3.2. Cada jurisdição, baseada em suas
normas jurídicas, assim como em sua estrutura institucional e seus procedimentos administrativos, adapta o processo genérico às suas peculiaridades. Esse modelo genérico
simplesmente representa uma concatenação lógica para atender à necessidade de executar certas tarefas. Os componentes básicos do processo de AIA, que correspondem às
tarefas a serem realizadas, são:

Apresentação da proposta
O processo tem início quando uma determinada iniciativa ou projeto é apresentada para
aprovação ou análise de uma instância decisória, no âmbito de uma organização que
possua um mecanismo institucionalizado de decisão. Essa organização pode ser uma
empresa privada, um organismo financeiro, uma agência de desenvolvimento ou um
órgão governamental. Este último é o caso mais geral e por isso será usado aqui como
modelo de referência. Normalmente, deve-se descrever o projeto em suas linhas gerais,
informando sua localização e características técnicas. Muitas iniciativas têm baixo potencial de causar impactos ambientais relevantes, enquanto outras, incontestavelmente,
serão capazes de causar profundas e duradouras modificações. A avaliação prévia dos
impactos ambientais somente será realizada para as iniciativas que tenham o potencial
de causar impactos significativos.
O grau de detalhe com que será descrita a proposta deve ser definido pela organização
encarregada de gerir o processo de AIA. A informação apresentada será utilizada para
fins de triagem e deve ser suficiente para embasar essa decisão. No mínimo, espera-se
que contenha a localização pretendida, a área ocupada e uma descrição das principais
atividades que serão realizadas durante a construção e o funcionamento. A descrição
pode também incluir informação sobre o consumo de recursos naturais (por exemplo,
água) ou sobre a afetação de recursos ambientais ou culturais significativos (por exemplo,
vegetação nativa).

Triagem2
Trata-se de selecionar, entre as inúmeras ações humanas, aquelas que tenham um potencial de causar alterações ambientais significativas. Devido ao conhecimento acumulado
sobre o impacto das ações humanas, sabe-se de muitos tipos de ações que realmente
têm causado impactos significativos, enquanto outras causam impactos irrelevantes ou
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tipo, localização, sensibilidade e escala do projeto; a natureza e a magnitude dos
impactos e riscos ambientais e sociais potenciais e a capacidade e compromisso do
tomador de empréstimo em gerenciar esses impactos e riscos de modo consistente
com os Padrões Ambientais e Sociais. (World Bank Environmental and Social Policy
for Investment Project Financing, 2018, §20)

Todos os projetos são enquadrados em uma das seguintes categorias: alto risco, risco
substancial, risco moderado, baixo risco. Todos os projetos devem ser avaliados com relação aos impactos e riscos, porém a avaliação é sempre proporcional:
a) projetos de alto risco: de acordo com os Padrões Ambientais e Sociais;
b) projetos de risco substancial, moderado ou baixo: de acordo com a legislação nacional e quaisquer requisitos dos Padrões Ambientais e Sociais que o Banco considere relevantes.
(World Bank Environmental and Social Policy for Investment Project Financing, 2018, §37)

Um dos problemas mais críticos que devem resolver as políticas e as regulamentações
sobre avaliação de impacto ambiental é, portanto, a definição operacional a dar ao termo
“significativo”, que estabelecerá o campo de aplicação da AIA em cada jurisdição.

4.1 O que é impacto significativo?
É com o sentido de importante, ou considerável, ou seja, que merece ser considerado
(na tomada de decisão), que deve ser entendida a locução impacto ambiental significativo.
Impacto significativo é um termo carregado de subjetividade e dificilmente poderia ser de
outra forma, uma vez que a importância atribuída pelas pessoas às alterações ambientais
depende de seu entendimento, de seus valores, de sua percepção.
Por razões práticas, se não forem arbitrados limites para o campo de aplicação da AIA2,
ela será totalmente ineficaz. Aplicada para tudo, banaliza-se. O exercício seguinte ajudará
a melhor formular o problema.
Claramente, uma padaria ou uma usina eletronuclear não têm o mesmo potencial de
causar impactos ambientais e haveria pouca ou nenhuma dúvida em incluir um projeto
de geração de eletricidade a partir de materiais físseis dentro do campo de aplicação da
AIA. Mas o caso da padaria poderia dar margem a dúvidas. O problema pode ser dividido
em dois: (1) pode uma padaria causar impacto ambiental? (2) pode uma padaria causar
impacto ambiental significativo?
Uma padaria artesanal consome uma certa quantidade de recursos naturais, emite
uma certa carga de poluentes e causa certos impactos ambientais. Farinha, água e lenha
são os principais insumos, além de alguns outros ingredientes e energia elétrica. Por sua
vez, ao observar a cadeia produtiva dos principais insumos, nota-se que a produção de
lenha, a produção de trigo e a sua transformação em farinha, assim como o fornecimento
de água, são atividades que causam impactos ambientais, assim como o transporte desses
insumos até a padaria. Para simplificar o problema, os impactos associados à produção e
ao transporte de matérias-primas e de insumos não são levados em conta, porque deve
haver outros controles ambientais para essas atividades. Assim, o limite do problema é o
processo de fabricação de pão e sua comercialização. Na fabricação, são emitidos gases de
combustão pela chaminé da padaria, que também emite material particulado. Efluentes
líquidos escoam pelos ralos enquanto calor e ruído são os outros poluentes emitidos pelo
processo produtivo. Embalagens e resíduos sólidos orgânicos são descartados. Normas de
higiene requerem o uso diário de produtos de limpeza e o uso periódico de produtos quíQuatro
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Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos
A realização de um estudo ambiental, como, aliás, qualquer trabalho técnico, requer planejamento. Não se começa um EIA simplesmente coletando toda informação disponível,
mas definindo seus objetivos e sua abrangência ou alcance. Neste capítulo discute-se a
necessidade e o papel dessa etapa do processo de AIA e apresenta-se uma breve evolução histórica que levou à sua consolidação e exemplos de requisitos legais. Um adequado
planejamento dos estudos ambientais, calcado naquilo que é realmente relevante para a
tomada de decisão, é a chave da efetividade da avaliação de impacto ambiental.
As funções da etapa de definição do escopo são:

ΙΙ dirigir os estudos para as questões relevantes ou os temas que realmente importam;
ΙΙ estabelecer os limites e o alcance dos estudos;
ΙΙ planejar os levantamentos para fins de diagnóstico ambiental (estudos de base),
definindo as necessidades de pesquisa e de levantamento de dados;

ΙΙ definir as alternativas a serem analisadas.

5.1 Determinação da abrangência e do escopo de um estudo de
impacto ambiental
A experiência prática tem mostrado que, na discussão pública de projetos que podem causar
impactos significativos, o debate geralmente se dá em torno de poucas questões-chave, que
atraem a atenção dos interessados. Por exemplo, na análise de seis casos no Estado de São
Paulo, observou-se que as controvérsias envolviam poucos pontos críticos (Lima; Teixeira;
Sánchez, 1995). Um dos casos estudados foi o projeto de duplicação da rodovia Fernão Dias,
no qual boa parte das discussões sobre a viabilidade e a aceitabilidade do projeto derivou
do fato de a rodovia atravessar o Parque Estadual da Serra da Cantareira e estimular a ocupação de uma área de mananciais. Em outro caso polêmico, o projeto do aterro de resíduos
industriais Brunelli, em Piracicaba, um dos principais pontos críticos foi o risco de poluição
das águas subterrâneas – a questão foi tão controvertida que gerou nada menos que sete
diferentes pareceres técnicos adicionais ao EIA.
Esta característica parece ser universal: embora a maioria das ações humanas tenha
potencial de causar diversos impactos ambientais, nem todos terão igual importância.
O impacto visual causado por uma linha de transmissão de energia elétrica em uma
região turística será mais significativo que o impacto visual de linha semelhante em
uma zona industrial. Em cada situação, as questões-chave que norteariam os respectivos
estudos seriam diferentes.
Trata-se, dessa forma, de reconhecer e aplicar o princípio de que a AIA deve ser
empregada para identificar, prever, avaliar e gerenciar impactos significativos. As implicações práticas de se adotar esse princípio são grandes:

Os estudos ambientais não são compilações de dados (muitas vezes secundários e
irrelevantes para a tomada de decisões), mas ferramentas para organizar a coleta e a análise
de informações pertinentes e relevantes.
Infelizmente, são muitos os estudos ambientais executados sem que se dê a devida
atenção à definição clara e precisa de sua abrangência e escopo. Um exemplo, entre vários,
é o projeto proposto no final dos anos de 1990 pelo Ministério dos Transportes visando à
melhoria das condições de navegação de trechos dos rios Araguaia e Tocantins. Um de seus
objetivos era incrementar o transporte fluvial. Nesse caso, foram feitos, sucessivamente,
dois EIAs (o primeiro foi considerado insuficiente e retirado de análise). Como o projeto era
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Determinação do escopo do estudo e formulação de alternativas
Note-se que a Resolução Conama 1/86 já estabelecia que cada estudo deve ser objeto de
diretrizes preparadas sob medida:
Ao determinar a execução de estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou o Ibama ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que,
pelas peculiaridades do projeto e características da área, forem julgadas necessárias,
inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos. (Art. 5º, Parágrafo Único,
Res. Conama 1/86).

Em algumas jurisdições, as atividades preliminares de preparação de estudos ambientais resultam em um documento denominado scoping report (mas a terminologia varia entre
jurisdições), que sintetiza os resultados de uma avaliação ambiental inicial e aponta os
impactos mais importantes. Essa é, teoricamente, uma das funções do Relatório Ambiental
Preliminar (RAP) empregado no Estado de São Paulo.

5.5 Como selecionar as questões relevantes?
Ao planejar um EIA, o analista depara-se com a necessidade de estabelecer critérios para
incluir ou excluir determinado impacto potencial da relação daqueles que merecerão estudos e levantamentos detalhados durante a preparação dos estudos. Em outras palavras,
quais serão os impactos provavelmente significativos de um projeto em análise? Identificar as questões relevantes para um estudo ambiental é o caminho para se estabelecer seu
escopo.
É preciso estabelecer critérios para determinar previamente os impactos potencialmente significativos. Três abordagens complementares têm se mostrado úteis para definir
as questões relevantes em um EIA:
i. importância de um componente ambiental ou vulnerabilidade das comunidades
humanas potencialmente afetadas;
ii. conhecimento anterior, incluindo experiência profissional dos analistas;
iii. opinião do público e conhecimento local.
Sua aplicação conjunta corresponde às boas práticas elencadas no Quadro 5.3. Para a
primeira abordagem, usam-se duas fontes: (i) bens ou recursos protegidos legalmente;
(ii) bens ou recursos cuja importância é reconhecida por especialistas.

Recursos ambientais cuja importância é legalmente reconhecida
Os requisitos legais formam o grupo mais evidente de critérios para selecionar as questões
relevantes. Trata-se, indubitavelmente, de questões que o público (a sociedade) considera
relevantes, haja vista que foram incorporadas a leis votadas por parlamentos ou inseridas
em regulamentos decorrentes dessas leis. Alguns exemplos de requisitos legais existentes
na maioria dos países são:

ΙΙ proteção de espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção;
ΙΙ proteção de ecossistemas que desempenham relevantes funções ecológicas, como
recifes de coral, manguezais e outras áreas úmidas;

ΙΙ proteção de bens históricos e arqueológicos;
ΙΙ restrição de atividades em áreas protegidas, como parques nacionais;
ΙΙ restrições ao uso do solo, estabelecidas em zoneamentos, planos diretores e outros
instrumentos de planejamento territorial.
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1

O termo “estudos
ambientais”
foi introduzido
formalmente pela
Resolução Conama
nº 237/97, mas já era
usado há tempos por
profissionais do setor.

O estudo de impacto ambiental é o documento mais importante do processo de avaliação
de impacto ambiental. É com base nele que serão tomadas as principais decisões quanto
à aceitabilidade de um projeto, à necessidade de medidas mitigadoras e ao tipo e alcance
dessas medidas.
Há outros tipos de estudos ambientais1, de denominações variadas, como plano de
controle ambiental (PCA), relatório de controle ambiental (RCA) e relatório ambiental preliminar (RAP). Vários países utilizam diferentes tipos de estudos ambientais, requerendo
maior ou menor grau de detalhe na descrição do ambiente afetado ou na análise dos

2

Neste livro,
“empreendimento”,
“projeto” e “projeto
de engenharia”
são empregados
de maneira
intercambiável.
A rigor, o "projeto"
é um desejo ou
intenção de realizar
algo, um "projeto
de engenharia"
é um conjunto
de documentos
(plantas, memoriais
etc.) que descreve
um projeto e um
"empreendimento"
seria o projeto
já concretizado.
Estudos ambientais
realizados
em etapas de
planejamento
que antecedem
a concepção
de projetos de
engenharia (planos,
programas) são
enquadrados
na categoria de
avaliação ambiental
estratégica.

impactos, como o environmental assessment americano e a declaração de impacto ambiental
chilena (Quadro 4.4), versões reduzidas ou simplificadas do EIA clássico.
Esses estudos baseiam-se no formato e nos princípios do EIA, que será aqui apresentado. Essa metodologia básica para planejamento e elaboração de um estudo de impacto ambiental
pode, portanto, com adaptações, ser utilizada para qualquer estudo ambiental.

6.1 Duas perspectivas contraditórias na realização de um estudo de
impacto ambiental
Tipicamente, um EIA é feito para uma determinada proposta de empreendimento
de interesse econômico ou social, que requer a realização de intervenções físicas no
ambiente (obras). Projetos de aproveitamento de recursos vivos, como manejo florestal
ou pesqueiro, ou ainda projetos de aquicultura, silvicultura ou agropecuária, também
podem ser enquadrados nessa categoria, posto que demandam ações ou interferências
no meio, que, por sua vez, causam impactos ambientais2.
Uma das finalidades da AIA é auxiliar na seleção da alternativa mais viável, em termos
ambientais, para atingir os objetivos do projeto. Por exemplo, a AIA pode ser empregada
para selecionar o melhor traçado para uma rodovia ou a melhor opção de remediação
de uma área contaminada. Embora a formulação de alternativas seja central em AIA
(seção 5.6), as etapas descritas adiante não incluem a comparação de alternativas, pois
esse modelo genérico pode ser aplicado a qualquer número de alternativas, inclusive
aquela de não realizar projeto algum. Os impactos decorrentes de cada alternativa podem
assim ser comparados a partir de uma base comum (seção 10.4), dada pelo EIA.
Há duas perspectivas bem diferentes para a elaboração de um EIA, que podem ser chamadas de abordagem exaustiva e abordagem dirigida. A abordagem exaustiva busca um
conhecimento quase enciclopédico do meio e supõe que, quanto mais se disponha de informação, melhor será a avaliação. Resultam longos e detalhados estudos, nos quais a descrição
das condições atuais – o diagnóstico ambiental – ocupa a quase totalidade do espaço.
Tal visão é exemplificada pelo que jocosamente é chamado de “abordagem do taxonomista ocupado”, que consiste em tentar estabelecer listas completas de espécies de flora e
fauna da área de estudo, o que consome a maior parte dos recursos e do tempo disponíveis
para o EIA e desdenha o estudo das relações funcionais entre os componentes do ecossistema. Isso não significa que inventários de fauna e flora sejam desnecessários, mas que a
função de tais levantamentos precisa ser estabelecida claramente antes do início de cada
estudo – e em muitos casos eles podem simplesmente não ter utilidade. Outro exemplo é o
das descrições extensas da geologia regional, sem que daí se tire qualquer informação útil
para analisar os impactos do empreendimento. O mesmo vale para extensas compilações
de dados sociais e econômicos extraídos de bases oficiais, apresentados mas não utilizados.
A seguinte passagem extraída de um EIA ilustra a abordagem exaustiva: “A finalidade
principal [dos trabalhos realizados] foi a de reunir todos os dados existentes, bem como
de efetuar trabalhos de campo, interagindo com os demais estudos”.
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A base para estruturar e organizar um estudo de impacto ambiental é a identificação
preliminar dos prováveis impactos. Ao enunciá-los, pode-se orientar as etapas seguintes
do planejamento e da preparação do EIA, ou seja, a seleção das questões relevantes, os
estudos de base, a análise dos impactos e a proposição de medidas de gestão ambiental.
Aparentemente, o resultado do trabalho de identificação nada mais é que uma lista de
impactos possíveis, mas, na verdade, a identificação dos prováveis impactos permite que
a equipe multidisciplinar organize, de modo racional e partilhado entre seus membros, o
entendimento acerca das relações entre as várias atividades do projeto e os componentes
e processos ambientais que podem ser alterados.
Identificar prováveis impactos não é uma tarefa difícil, mas deve ser executada com
discernimento e de maneira sistemática e cuidadosa, de modo a cobrir todos os possíveis
impactos do projeto, mesmo se for sabido de antemão que alguns serão pouco significativos
e, portanto, não receberão igual atenção no EIA.
O entendimento das atividades e operações que compõem o projeto, e de suas alternativas, ao lado do reconhecimento das características básicas do ambiente que poderá ser
afetado são os pontos de partida para a identificação preliminar dos impactos (Fig. 6.1).
Como se pode observar nessa figura, após a conclusão do diagnóstico ambiental, há nova
identificação de impactos, na verdade, uma revisão ou confirmação dos impactos preliminarmente identificados no planejamento do EIA. Os conceitos e as ferramentas apresentados
neste capítulo são empregados em ambas as modalidades de identificação de impactos.

7.1 Formulando hipóteses
Identificar impactos prováveis equivale a formular hipóteses sobre as modificações ambientais direta ou indiretamente causadas pelo projeto em análise. Analogia com situações
similares, experiência dos membros da equipe multidisciplinar ou de consultores externos
e emprego conjunto do raciocínio dedutivo e indutivo são alguns métodos empregados para
a identificação preliminar dos impactos.
O conhecimento acumulado por profissionais e pesquisadores de todo o mundo,
assim como a experiência anterior da equipe multidisciplinar que elabora o EIA, forma
a base de conhecimento para uma boa identificação de impactos. Estudos de casos individuais e estudos de síntese sobre os impactos socioambientais de um determinado
setor de atividade econômica são dois tipos de fontes que podem ser consultadas no
início dos trabalhos. Os efeitos ambientais observados em empreendimentos semelhantes fornecem uma primeira pista para identificar os impactos de um novo projeto. Assim,
pesquisa bibliográfica e consulta a trabalhos similares são prováveis primeiros passos de
uma equipe encarregada de planejar um estudo ambiental.
Estudos de síntese não existem quando projetos baseados em novas tecnologias são
avaliados, mas o conhecimento vai se acumulando rapidamente e se torna disponível
para avaliar novos projetos. Quando as primeiras turbinas eólicas foram instaladas, na
década de 1980, ou quando a técnica de fraturamento hidráulico para produção de gás
natural contido em rochas argilosas (conhecido como “gás de xisto”) passou a ser empregada, seus respectivos impactos ambientais e a eficácia das medidas de mitigação eram
pouco conhecidas – e ainda o são, no caso dos sempre polêmicos projetos de gás de xisto.

Há de se ter cuidado ao consultar estudos ambientais feitos para empreendimentos similares.
Dada a quantidade de EIAs ruins, se não houver, de fonte segura, o indicativo de que se trata
de um bom estudo, ao usá-lo pode-se simplesmente propagar erros e más práticas.
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Ações do empreendimento

Fig. 7.13 Matriz de identificação
de impactos ambientais.
Pequena mineração de bauxita
Fonte: Prominer, 2001b.

pactos, inclusive aqueles de baixa probabilidade de ocorrência. Se os impactos são mantidos
na matriz final, sua importância deve ser avaliada como os demais.
Uma solução para transformar as interações indicadas nessas matrizes em enunciados
de impactos é mostrada na Fig. 7.15, acrescentando uma coluna com a descrição de cada
impacto resultante de uma interação. Assim, ao invés de a matriz somente indicar, entre
outros, que os serviços de terraplenagem interagem ou têm um impacto sobre as águas
superficiais, também informa que o impacto é a indução de processos erosivos e assoreamento de drenagem. Note-se que o mesmo impacto pode ter causas distintas ou ocorrer
em mais de uma fase do projeto e, portanto, aparecer várias vezes.
Um tipo diferente de matriz é organizado de modo a mostrar diretamente as relações
entre as causas (ações) e as consequências (impactos), e não as relações entre ações e componentes ambientais. Assim, a matriz é estruturada como uma lista de ações e uma lista
dos impactos, podendo-se então apontar quais os impactos causados por cada ação. Essa
abordagem pressupõe um entendimento prévio, anterior, sobre as interações projeto ×
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Os estudos de base ocupam uma posição central na preparação de um estudo de impacto
ambiental, ao permitirem a obtenção e a organização das informações necessárias à identificação e à previsão dos impactos, à sua posterior avaliação e à elaboração do plano de
gestão ambiental. Por sua vez, o tipo e a qualidade das informações obtidas por meio dos
estudos de base são determinados em função das duas etapas anteriores, a identificação
preliminar dos impactos e sua hierarquização (seleção das questões relevantes).
Dessa forma, os estudos de base funcionam como um pivô no processo de elaboração
de um EIA, e em torno deles gira a organização dos trabalhos de campo e de gabinete,
assim como a estruturação do próprio documento. Os estudos de base têm como resultado o diagnóstico ambiental, capítulo obrigatório de todo EIA, que recebe diferentes
denominações em distintos países.
São funções dos estudos de base em um EIA:

ΙΙ fornecer informações necessárias para a análise dos impactos;
ΙΙ contribuir para a definição de programas de gestão ambiental;
ΙΙ estabelecer uma base de dados para futuro monitoramento, em caso de implementação do projeto.

8.1 Fundamentos
Estudos de base são definidos como levantamentos acerca de componentes e processos do meio
ambiente que podem ser afetados pela proposta em análise.

Os estudos de base não são qualquer acumulação de informações disponíveis, devem ter
foco em componentes e processos ambientais que possam ser afetados pelo projeto. Logo,
trata-se de coletar e organizar informação selecionada e focada.
Beanlands (1988) correlaciona os estudos de base com o monitoramento ambiental,
pois descrevem as condições ambientais existentes em um dado momento (o atual) em
determinado local (a área de estudo), e mudanças subsequentes podem ser detectadas
mediante monitoramento. Nessa acepção, os estudos de base fornecem uma referência
pré-operacional para o monitoramento e deveriam ser organizados de tal maneira que
permitissem uma comparação entre a situação pré-projeto e aquela que poderia ser encontrada após sua implantação, possibilitando comparação multitemporal.
Beanlands define estudos de base como “descrições estatisticamente válidas de componentes ambientais selecionados, feitas antes da implantação do projeto” (p. 41). Tal
definição vai além do conceito formulado no início desta seção, acrescentando que não
apenas a descrição da situação pré-projeto deve ser feita de modo a possibilitar comparação com a situação futura, como também precisa ser validada estatisticamente e,
portanto, deveria ser rigorosamente quantitativa. Beanlands e Duinker (1983, p. 29) lamentam que poucos EIAs estabeleçam de maneira quantitativa a natural variabilidade
espacial e temporal de parâmetros descritivos do diagnóstico, de modo que a comparação
com a situação pós-projeto tenha validade estatística.
Na prática, é raro que um EIA atinja esse nível de sofisticação, mas a diretriz de que
a descrição da situação atual deveria tornar possível uma comparação com a situação
depois da implantação do empreendimento é coerente com o conceito de impacto ambiental da Fig. 1.6. Mas, principalmente, os estudos de base devem possibilitar que se
façam previsões cientificamente fundamentadas sobre a provável situação futura.
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estudos ambientais. Nada impede que dados que necessitem de séries temporais longas
para serem convenientemente analisados sejam coletados bem antes de ser iniciado o
EIA, como nos estudos da qualidade da água e de fauna.

8.4 Conteúdos e abordagens dos estudos de base
Os estudos ambientais são normalmente realizados por equipes multidisciplinares, ou
seja, compostas de especialistas em diversas áreas do conhecimento. Embora o ambiente
seja uma totalidade, nosso conhecimento é fragmentado. As ciências naturais avançaram
justamente por meio do recorte e seleção de objetos de estudo destacados do ambiente.
Em que pesem esforços de integração entre disciplinas, o conhecimento continua avançando graças à especialização.
Ao se preparar um EIA, não se pode fugir da especialização do conhecimento, mesmo que
também se busque síntese e integração. Assim, as descrições e análises das características
do ambiente afetado por um projeto podem ser organizadas segundo diferentes perspectivas.
No Brasil, é padrão a divisão do ambiente em três grandes compartimentos para fins
de diagnóstico ambiental: os meios físico, biótico e antrópico. Basicamente, a filosofia por
trás dessa divisão coloca no compartimento “meio físico” tudo o que diz respeito ao ambiente inanimado, e no “meio biótico”, tudo o que se refere aos seres vivos, excluídos os
humanos, que são tratados no “meio antrópico”. O “meio antrópico” no Brasil é frequentemente, mas de modo pouco apropriado, também denominado de “meio socioeconômico”,
termo que deixa de fora a dimensão cultural das atividades humanas. Uma expressão
alternativa para “meio antrópico” é “ambiente humano”. A divisão do ambiente em três
meios é artificial, como qualquer outra que se faça, mas essa não é a única maneira de
compartimentar o ambiente para fins de descrição e análise. Em outros países, são usados
critérios diferentes, como a inclusão da categoria “paisagem”, que integra componentes
bióticos, como a vegetação, e antrópicos, como as formas de uso do solo e a infraestrutura.
Outras vezes, agrupa-se em “meio biofísico” tudo o que diz respeito ao ambiente natural,
com todo o restante apresentado em uma seção sobre “ambiente humano”. Muitos dos
termos apresentados na Fig. 1.2 servem como estrutura para fins de diagnóstico ambiental. Exemplos de estrutura do diagnóstico ambiental em alguns EIAs são mostrados no
Quadro 8.1; é interessante notar os exemplos nos quais a estrutura geral não abarca um
capítulo separado para o diagnóstico e outro para a análise dos impactos, mas apresenta
uma sequência de tópicos na qual cada componente ambiental selecionado é primeiro
descrito e, em seguida, tem seus impactos avaliados.
Qualquer divisão do ambiente para fins de análise ou descrição será sempre arbitrária
e não pode ser empregada de modo rígido. A descrição da qualidade das águas superficiais, por exemplo, pode ser feita por meio de parâmetros físicos e químicos (turbidez,
pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio etc.) e, ao mesmo tempo, com
parâmetros biológicos (presença de microrganismos, diversidade de algas, composição
das comunidades planctônicas etc.). Logo, como há elementos do meio físico e do meio
biótico, onde enquadrar essa parte do diagnóstico? Uma alternativa seria a divisão da
área de estudo em um mosaico de ambientes (como ambientes urbanos, rurais, seminaturais, aquáticos etc.) e enquadrar a descrição da qualidade da água nesta última categoria.
Outro exemplo é a descrição das formas de uso do solo, essencial para apreender-se o contexto em que se insere a proposta analisada. Para fins de descrição estrita das
modalidades de uso e ocupação pela sociedade, a legenda de um mapa de uso do solo
poderá apresentar classes como “área urbana”, “culturas temporárias”, “pastagens”, “cul-
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Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos
Espera-se que as mudanças nos sistemas naturais e sociais decorrentes de um projeto de
desenvolvimento sejam devidamente descritas em um EIA, que apresente um prognóstico fundamentado em hipóteses plausíveis e previsões confiáveis.
A previsão é um dos passos da análise dos impactos. Ela provê uma descrição fundamentada e, tanto quanto possível e aplicável, quantificada, dos impactos identificados no
passo anterior, identificação esta que, por sua vez, se baseou no diagnóstico ambiental, que
também fornece dados para a previsão, cujos resultados serão utilizados para avaliar a
importância dos impactos (o terceiro passo da anáDiagnóstico ambiental

lise dos impactos), delineando medidas para evitar,
atenuar ou compensar os impactos adversos. Enten-

Prognóstico ambiental

dida dessa forma – conectada às demais atividades
essenciais à elaboração de um EIA –, percebe-se que

Medidas mitigadoras
Fig. 9.1 Encadeamento entre o diagnóstico ambiental e as medidas
mitigadoras, mediante o prognóstico ambiental

a previsão não é a finalidade desses estudos, mas um
elo de uma cadeia em que cada passo tem sua função,
depende do precedente e fornece informações para o
subsequente (Fig. 9.1).

Assim, as funções da previsão de impactos são:

ΙΙ estimar a magnitude dos impactos ambientais;
ΙΙ fornecer informação essencial para avaliar a importância dos impactos;
ΙΙ prognosticar a situação futura do ambiente com o projeto em análise;
ΙΙ comparar e selecionar alternativas;
ΙΙ fornecer subsídios para a definição de medidas mitigadoras.

Para Beanlands e Duinker (1983),
As previsões de impacto deveriam ser testáveis, isto é, deveriam ser isentas de ambiguidades e apresentadas como hipóteses que possam ser testadas, mediante um plano apropriado de estudo. Assim, uma análise preditiva deveria se esforçar em incluir
detalhes quantificados da magnitude dos impactos, duração e distribuição espacial.

Portanto, a previsão deveria fornecer informação sobre:
1. a intensidade do impacto;
2. sua duração ou distribuição temporal;
3. sua distribuição espacial ou área de influência.

9.1 Planejar a previsão de impactos
Definir um roteiro de trabalho para prever impactos faz parte do planejamento de um EIA.
Nem todos os impactos são passíveis de previsão quantitativa, e nem todos são significativos para que se despenda tempo e dinheiro tentando quantificá-los, mas todos devem
ser satisfatoriamente descritos e qualificados no EIA.
A previsão de impactos envolve, basicamente, cinco passos:
i. Escolha de indicadores: equivale a decidir o que prever, selecionando os indicadores
para o prognóstico, levando em conta não somente a “previsibilidade”, mas também
a capacidade e o custo de monitorar esses parâmetros, caso o projeto siga adiante
(isto é, na fase de acompanhamento, após a decisão).
ii. Determinar como fazer a previsão, tarefa subdividida em:

ΙΙ definir materiais e métodos de trabalho (por exemplo, uso de modelos);
CAPÍTULO
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Fig. 9.3 Mapa da provável distribuição do ruído diurno atual em um local considerado para a implantação de uma mina
Fonte: Schrage (2005).

Entre as vantagens da representação em mapa mediante curvas de isorruído estão a
rápida localização de pontos de interesse e a facilidade de comunicação com o usuário
do EIA. A justaposição do diagnóstico com a previsão, por sua vez, possibilita a imediata visualização das principais mudanças. Assim como outros modelos matemáticos,
também aqui é possível simular alternativas de situações futuras (por exemplo, com
outros equipamentos, com ou sem barreira antirruído, ou com aumento de tráfego na
rodovia), bem como em diferentes horizontes temporais, simulando mudanças durante
a operação do empreendimento.
Os exemplos dados até agora apresentam duas características desejáveis da previsão
de impactos: a intensidade do impacto e sua distribuição espacial. Mas, e a distribuição
temporal? Um exemplo é apresentado no Quadro 9.5, extraído do EIA de um projeto de
construção de uma ferrovia de alta velocidade. Esse estudo identificou todas as fontes
de emissão de ruído durante a fase de construção e calculou os níveis de pressão sonora
resultantes do funcionamento simultâneo de várias fontes. Como as obras em cada local
são temporárias, a alteração do ambiente sonoro é um impacto temporário e as fontes
vão “migrando” conforme avança a frente de obra. Tratando-se de construção em meio
urbano, esse impacto é significativo porque é grande a população afetada, e informação é
apresentada no EIA com indicação do nível máximo de pressão sonora para cada semana
de obra, em cada um dos locais de interesse.
Esse exemplo mostra a dimensão temporal de curto prazo, durante a construção. Os impactos de longa duração também precisam ser considerados, como no caso de barragens,
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A etapa de avaliação da importância dos impactos é uma das mais difíceis de qualquer
EIA, pois atribuir significância a uma alteração ambiental depende não só de um trabalho
técnico, mas também de juízo de valor e, portanto, de subjetividade. Na opinião de Beanlands e Duinker (1983, p. 43),
a questão da significância das perturbações antropogênicas no ambiente natural
constitui o próprio coração da AIA. De qualquer ponto de vista – técnico, conceitual
ou filosófico –, o foco da avaliação de impacto em algum momento converge para um
julgamento da significância dos impactos previstos.

As funções desta etapa na preparação de um EIA são:

ΙΙ interpretar o significado dos impactos ambientais identificados;
ΙΙ facilitar a comparação de alternativas;
ΙΙ determinar a necessidade de medidas adicionais para evitar, reduzir ou compensar
os impactos adversos e valorizar os impactos benéficos;

ΙΙ determinar a necessidade de modificações de projeto (ou desenvolvimento de novas alternativas), caso os impactos adversos não sejam aceitáveis.

Avaliar os impactos é uma forma de classificá-los, de separar os importantes. Parte
desse exercício já foi feita na etapa de scoping. O raciocínio, os procedimentos e as ferramentas podem ser similares àqueles já empregados. Todavia, esta nova etapa de avaliação
apoia-se no diagnóstico ambiental e na previsão dos impactos. Há, assim, mais informação para avaliar a importância.
Porém, isso não elimina a subjetividade inerente a todo juízo de valor: uma das funções
do EIA é justamente a de permitir que tal juízo – ou seja, a avaliação – seja fundamentado em
estudos técnicos detalhados. Não fosse por isso, não seria necessário realizar o estudo, opiniões, as mais variadas, poderiam ser emitidas por qualquer interessado, e as decisões sobre
projetos de investimento voltariam a ser tomadas com base em critérios exclusivamente
técnicos e econômicos, senão políticos. Indubitavelmente, é um paradigma racionalista que
fundamenta a AIA, mas a inevitável subjetividade na avaliação deve ser compreendida.

Erlich e Ross (2015) distinguem subjetividade de arbitrariedade. A avaliação de significância
é subjetiva, mas não pode ser arbitrária, isto é, resultar do arbítrio ou mesmo do capricho de
alguém. A avaliação deve ser fundamentada em evidências, que por sua vez são coletadas
por meio do processo de AIA e documentadas no EIA.
Uma avaliação inadequada ou mal fundamentada tem implicações práticas. Quando
impactos significativos são subvalorizados, isto é, sua importância é diminuída, a equipe
multidisciplinar pode ser acusada de favorecer indevidamente o empreendedor, podendo
dificultar a aprovação do projeto ou dilatar prazos de análise, e EIAs podem ser acusados
de fraudulentos e levar à perda de credibilidade do empreendedor (Wood, 2008). Por outro
lado, quando impactos insignificantes são sobrevalorizados, isto é, avaliados como significativos, segue-se a adoção de medidas mitigadoras desnecessárias e mais custosas.

10.1 Critérios de importância
Todo EIA deveria explicitar os critérios de atribuição de importância que adota. O ponto
de partida para a avaliação é o conceito de que um impacto será tanto mais significativo

CAPÍTULO

Impactos
cumulativos

11

276

Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos
Impactos cumulativos ou acumulativos são aqueles que se acumulam no tempo ou no
espaço, como resultado da adição ou da combinação de impactos decorrentes de uma ou de
diversas ações humanas. Impactos insignificantes podem resultar em degradação ambiental significativa se concentrados espacialmente ou se ocorrerem simultaneamente.
Assim, se esgotos de uma residência forem lançados in natura em um córrego, suas
consequências podem não ser mensuráveis, mas, se muitas residências lançarem esgotos, a qualidade das águas será sensivelmente degradada. O corte de vegetação ripária
em uma pequena propriedade rural pode não ter efeitos mensuráveis sobre o ecossistema aquático, porém, se for eliminada de toda a bacia hidrográfica, haverá efeitos
deletérios. Pequenos empreendimentos turísticos, como pousadas e restaurantes, e
pequenas obras de infraestrutura urbana individualmente podem ter impacto pouco
relevante, mas, somados e concentrados em uma área, modificam paisagens, qualidade
das águas e a cultura local, como ilustrado pelas Figs. 5.8 e 11.1, de locais hoje profundamente modificados pela expansão “não planejada e espontânea” (Wong, 1998) do
turismo no sudeste asiático, a ponto de serem fechados a visitantes para evitar danos
ainda maiores aos ambientes terrestres e marinhos (Coca, 2019).
Tradicionalmente, a AIA não se ocupa de impactos de baixa significância nem de ações
que, individualmente, tenham baixo potencial de causar impactos significativos, que devem
ser tratadas por outros instrumentos de planejamento e gestão ambiental, como o zoneamento de uso do solo, o licenciamento convencional e a obrigatoriedade de atendimento a
normas e padrões (Cap. 4, em particular, Fig. 4.9).
Nos Estados Unidos, a Lei da Água Limpa (Clean Water Act) requer explicitamente que a
Environmental Protection Agency considere os impactos cumulativos quando analisa pedidos
individuais de descarga de materiais dragados ou de execução de aterros em ambientes aquáticos ou áreas úmidas (Leibowitz et al., 1992). Para exemplificar o problema de que muitas
pequenas ações, que individualmente têm impacto desprezível, podem, juntas, causar impactos significativos, considere-se o dado apresentado por Abbruzzese e Leibowitz (1997,
p. 458): uma única agência federal, o Corpo de Engenheiros do Exército, recebe nada menos
que 62 mil solicitações anuais para intervenções físicas em ambientes aquáticos.
Grandes projetos também causam impactos cumulativos. Na bacia do rio São Francisco, diversos projetos de irrigação, de captação de água, e hidrelétricos (que causam
perdas por evaporação), assim como mudanças de
cobertura da terra, vêm contribuindo para reduzir o
aporte de sedimentos e as vazões mínima, média e
máxima do rio, causando o recuo da linha de costa,
visível na foz (Fig. 11.2), e a intrusão da cunha salina
(entrada de água do mar durante a maré alta) a locais
cada vez mais distantes, afetando o cultivo de arroz
(Diniz et al., 2019).
Em uma bacia de 638.323 km², vários projetos
de significativo impacto sobre a disponibilidade de
recursos hídricos são licenciados por órgãos ambientais diferentes, não apenas sem coordenação, mas ao
longo de décadas, e sem considerar impactos cumu-

Fig. 11.1 Ao Phang-Nga, Tailândia, região com grande

lativos e suas causas, em particular mudanças de uso

concentração de empreendimentos turísticos que, juntos, causam

da terra (em parte causadas pelos próprios empreen-

impactos cumulativos relevantes

dimentos licenciados) e mudanças climáticas.
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modelos não serem facilmente entendidos por não especialistas, seus pressupostos são
muitas vezes mais claros que as suposições dos cenários qualitativos, que podem não ser
explícitas. Para melhorar sua aceitação, ao invés de serem definidos exclusivamente pela
equipe de analistas, os cenários podem ser desenvolvidos mediante interação com as
partes interessadas (Duinker et al., 2013).
No Quadro 11.2 é mostrado um exemplo de quadro-síntese do prognóstico quali-quantitativo de uma AIC feita em uma região de mineração na qual um grande projeto havia

Quadro 11.2 Síntese da situação atual e futura dos componentes ambientais selecionados em

uma avaliação de impactos cumulativos
Componente

Formações
vegetais
nativas

Patrimônio
cultural e
natural

Recursos
hídricos
Ictiofauna

Subcomponente

1

Formações
florestais
Campos
rupestres
Patrimônio
arqueológico
Patrimônio
histórico
Patrimônio
imaterial
Cavernas
Paisagens
Águas
superficiais
Águas
subterrâneas
Espécies
endêmicas
Estado de conservação

Situação atual
2
3
4

5

1

2

Cenário I
3
4

5

1

2

Cenário II
3
4

√

5

√
√√√

√√√

√√

√√
√

√

√

√

√√
√

√√
√

√√

√

√

√
√√

√√

Grau de confiança no prognóstico

1 – Bom estado de conservação do
√ baixo grau de confiança no prognóstico da situação futura
componente
3 – Degradação documentada ou
√√ médio grau de confiança no prognóstico da situação futura
prognosticada
5 – Estado avançado de degradação
√√√ alto grau de confiança no prognóstico da situação futura
documentado ou prognosticado
Classificações intermediárias (2 e 4) são usadas para melhor enquadrar a avaliação da situação atual ou futura do
componente
Justificativa resumida para enquadramento de cada subcomponente:
Formações vegetais nativas:
Formações florestais: Situação atual: fragmentação das formações florestais, efeito de borda, redução da diversidade
de espécies, degradação intensa da vegetação ciliar devido a supressão e pisoteio de gado / Cenário I: considerando a
implementação eficaz de estratégias regionais de compensação / Cenário II: considerando o sucesso da compensação.
Campos rupestres: Situação atual: ambiente alterado, mas com poucas áreas suprimidas, uma vez que são pouco
propícias para agricultura e criação de animais; alteração devido a coleta de espécimes vegetais, invasão de gado /
Cenário I: perda de até 38% / Cenário II: perda superior a 80% dos campos rupestres ferruginosos. A possibilidade
de restauração ecológica desses ambientes não é conhecida.
Onze

Considerando
riscos em
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Certos impactos negativos identificados em um estudo ambiental somente ocorrerão em
caso de funcionamento anormal do empreendimento. Durante a operação de um duto de
petróleo, por exemplo, não se espera que o produto vaze e atinja os cursos d’água, mas, se
o duto se romper, o petróleo poderá contaminar o solo e os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, cabendo identificar o aspecto ambiental “risco de vazamento de petróleo”. De
modo análogo, se a barreira impermeável instalada na base de um aterro de resíduos falhar,
a água subterrânea poderá ser poluída, mas, se funcionar adequadamente, não se esperam
problemas de contaminação.
Perguntas do tipo “o que aconteceria se...” são frequentes ao se analisar a viabilidade ambiental de um projeto, pois as consequências do mau funcionamento podem ser
mais significativas do que os impactos de seu funcionamento normal. São situações que
tipificam risco ambiental.

12.1 Riscos ambientais
Podem ser muito graves as consequências ambientais e humanas de eventos como explosão em uma indústria química, vazamento de petróleo em um oleoduto ou a ruptura de
uma barragem. O risco ligado a tais acidentes tecnológicos é, legitimamente, uma preocupação a ser levada em conta na análise dos impactos ambientais desses empreendimentos.
No dia 10 de julho de 1976, em uma indústria química situada na localidade de Seveso,
norte da Itália, rompeu-se uma válvula de um vaso de pressão contendo solventes organoclorados. Uma nuvem de gases tóxicos elevou-se a 50 m de altura e foi dispersa pelos
ventos, espalhando dioxinas (um grupo de compostos químicos aromáticos policlorados
muito tóxicos) em uma zona de 1.430 ha e obrigando a evacuação dos moradores (Alloway;
Ayres, 1993).
Outros riscos são menos evidentes, como a emissão de efluentes líquidos contendo
metais pesados ou determinados compostos orgânicos, na medida em que esses poluentes
se acumulam em compartimentos do meio físico (como sedimentos ou água subterrânea)
e na biota, afetando também a saúde humana. É o caso do tristemente célebre desastre
de Minamata, assim denominado quando foi identificada, a partir do final dos anos 1950,
a relação de causa e efeito entre as emissões de mercúrio nos efluentes de uma indústria
química e uma doença degenerativa do sistema nervoso central que atacou uma comunidade de pescadores na baía de Minamata, Japão.
Lançados diretamente na pequena e bem abrigada baía, os efluentes continham
mercúrio, usado como catalisador no processo de produção de cloreto de vinila, matéria
-prima para a fabricação de cloreto de polivinila, o PVC. Por intermédio de mecanismos
hoje bem estudados, mas virtualmente desconhecidos na época, o mercúrio metálico
transforma-se em metilmercúrio, composto absorvido pelos organismos que armazenam
e concentram o metal. As características geomorfológicas da baía de Minamata tornam
muito baixa a dispersão de poluentes (Ellis, 1989), favorecendo sua absorção por moluscos, crustáceos e peixes, importantes fontes alimentares da comunidade de pescadores.
Até 1975, 899 pessoas foram oficialmente reconhecidas como afetadas pela doença de
Minamata. Uma decisão judicial de 1973 condenou a empresa a pagar o equivalente a
US$ 35 milhões em indenizações às famílias de 112 vítimas.
Também a emissão contínua de poluentes do ar representa situações reconhecidas
de risco à saúde. Por exemplo, a incineração de resíduos sólidos emite poluentes atmosféricos, mesmo com a utilização de sistemas de controle e abatimento das emissões.
Alguns desses poluentes são particularmente perigosos, como o já mencionado grupo de
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Ao estudar detalhadamente um projeto e seus impactos, a equipe que elabora o estudo de
impacto ambiental faz recomendações para evitar, reduzir, corrigir ou compensar impactos
adversos e realçar os impactos benéficos, estabelecendo diretrizes de gestão ambiental.
Diferentemente dos sistemas de gestão ambiental (SGA) e de ferramentas correlatas – como a avaliação de desempenho ambiental –, o EIA não trabalha com situações
concretas de impactos ou riscos, mas com situações potenciais. Ademais, em um EIA
o plano de gestão ambiental é dirigido às três principais etapas do ciclo de vida de um
empreendimento (implantação, operação e desativação), ao passo que os programas de
gestão de um SGA costumam se limitar à etapa de operação. Com efeito, para muitos
empreendimentos, os impactos da construção podem ser mais significativos que os impactos do funcionamento, como é o caso de rodovias, linhas de transmissão de energia
elétrica e sistemas de abastecimento de água.
O desempenho ambiental, isto é, o conjunto de resultados demonstráveis de proteção am-

1A

norma ISO
14.031:2013
define desempenho
ambiental como
“resultados
mensuráveis da
gestão de uma
organização sobre
seus aspectos
ambientais”.

biental1, será mais satisfatório à medida que as próprias ações (atividades, produtos e
serviços) do empreendimento forem planejadas para assegurar a proteção ambiental, que
é uma das finalidades da AIA. Gestão ambiental, nesse contexto, pode ser conceituada
como: um conjunto de medidas de ordem técnica e gerencial que visa assegurar que o empreendimento seja implantado, operado e desativado em conformidade com a legislação ambiental e outros
requisitos relevantes, a fim de minimizar os riscos ambientais e os impactos adversos e maximizar
os efeitos benéficos.
O foco clássico da AIA é evitar e minimizar as consequências negativas dos investimentos públicos e privados. O enfoque atual é mais amplo, reconhecendo que o processo de AIA
possibilita uma análise, sob a perspectiva de múltiplos atores, da contribuição de um projeto para a recuperação da qualidade ambiental e para o desenvolvimento social e econômico
da comunidade ou da região sob sua influência. Trata-se de analisar a contribuição do pro-

2

Desde o trabalho da
Comissão Mundial
de Meio Ambiente
e Desenvolvimento,
instituída pela ONU
em 1983 e resumida
no relatório Nosso
Futuro Comum,
desenvolvimento
sustentável vem
sendo conceituado
como “aquele
que atende às
necessidades das
gerações presentes
sem comprometer
a capacidade das
gerações futuras
atenderem às
suas próprias
necessidades”
(WCED, 1987, p. 8).

jeto para o desenvolvimento sustentável2 e para atingir os objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS) (Morrison-Saunders et al., 2020), perspectiva que norteia um novo enfoque chamado de avaliação de sustentabilidade (Gibson et al., 2005; Bond; Morrison-Saunders;
Pope, 2012).
O plano de gestão ambiental (PGA) resultante da avaliação de impactos de um projeto
é uma ferramenta importante para transformar um potencial em contribuição efetiva para
o desenvolvimento sustentável. Um plano de gestão cuidadosamente elaborado, e satisfatoriamente implantado por uma equipe competente, pode fazer toda a diferença entre um
projeto tradicional e um inovador, entre um projeto no qual se sobressaiam os impactos
negativos e outro no qual se destaquem os impactos positivos.
Há três condições para realizar tal potencial. A primeira é a preparação cuidadosa do
PGA, orientado para atenuar os impactos adversos significativos e para reduzir as lacunas
de conhecimento e as incertezas sobre os impactos reais do projeto. A segunda condição é
o envolvimento das partes interessadas na elaboração do plano, que conterá não apenas
obrigações e compromissos do empreendedor, mas pode também requerer participação de
parceiros, como órgãos de governos e organizações não governamentais. A terceira condição
é a adequada implementação do plano, dentro de prazos compatíveis com o cronograma do
empreendimento, o que, por sua vez, necessita recursos humanos, financeiros e organizacionais. A implementação deveria ser verificada com a ajuda de indicadores mensuráveis de
andamento (o que foi feito) e de resultados (consecução dos objetivos pretendidos). Ferramentas de verificação incluem supervisão, auditoria e monitoramento ambiental, empregadas
na etapa que se segue à aprovação do projeto, a etapa de acompanhamento.
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monstrar que dispõe de um Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) compatível
com os requisitos desse Padrão. Os elementos mínimos de um SGAS são:
(i) política;
(ii) identificação de riscos e impactos;
(iii) programas de gestão;
(iv) capacidade e competência organizacional;
(v) preparação e resposta a emergências;
(vi) engajamento das partes interessadas;
(vii) monitoramento e análise.
Notam-se as semelhanças com outros sistemas de gestão, assim como a importância
atribuída à capacidade e à competência organizacional, que devem ser demonstradas.
Neste elemento, são requeridos “uma estrutura organizacional que defina funções,
responsabilidade e autoridade para implantar o SGAS”, o fornecimento, de maneira
constante, de “suficiente apoio gerencial e recursos humanos e financeiros” e que os
funcionários envolvidos tenham “o conhecimento, as aptidões e a experiência necessários para adotar as medidas e ações específicas exigidas pelo SGAS”.
Trata-se, dessa forma, de facilitar uma transição suave entre estudo prévio e implementação, mesmo com mudanças de equipes.

13.9 Desenvolvendo um plano de gestão ambiental
O PGA costuma ser apresentado em um capítulo específico do EIA, no qual são descritas
as medidas propostas, mas que deve apresentar de maneira não ambígua quais serão os
resultados esperados de sua aplicação. O cronograma e a designação do responsável por
cada ação são itens que não podem ser esquecidos. A atribuição de responsabilidades
pode ser uma questão delicada se algumas medidas estiverem fora da jurisdição ou do
alcance do proponente do projeto. No caso de projetos privados, algumas medidas necessitam de aprovação governamental, que nem sempre pode ser garantida no momento da
apresentação do EIA. No caso de empreendedores públicos, a competência legal do proponente pode limitar o escopo das medidas de gestão, ou podem ser necessárias medidas
fora desse campo e, portanto, com a participação de outras entidades.

É necessário que o EIA aponte ao menos um programa para cada impacto significativo.
Para que um programa de gestão tenha sucesso, há várias condições necessárias,
entre as quais:

ΙΙ Clareza, precisão e detalhamento do programa: os programas devem ser descritos de
forma suficientemente clara, precisa e detalhada para que possam ser auditados, ou

seja, verificados por uma terceira parte (que pode ser um agente de fiscalização do
governo, um auditor do agente financiador, uma comissão representativa da comunidade e outras partes interessadas, ou qualquer outra parte externa).

ΙΙ Atribuição clara de responsabilidades e compromisso das partes: nem todas as medidas
serão de responsabilidade exclusiva do empreendedor; quando há envolvimento de
terceiros, é importante discernir as respectivas responsabilidades.

ΙΙ Orçamento realista: custos totais das medidas devem ser estimados e o cronograma
de desembolsos deve ser preparado.
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Comunicação é um conceito amplo que tem múltiplas acepções, assemelhando-se, nesse
aspecto, a saúde ou a meio ambiente. Um conceito contemporâneo é o de comunicação
como troca de informação entre interlocutores, uma via de mão dupla, portanto. Neste capítulo, trata-se principalmente do estudo de impacto ambiental como veículo de informação
e dos cuidados que se devem ter durante sua elaboração para que transmita informação de
modo eficaz e não ambíguo.
O redator de um EIA tem à sua frente um problema inusitado. Não está escrevendo um
relatório técnico que será lido somente por especialistas com formação e nível de conhecimento similar ao seu. Tampouco está preparando um texto jornalístico que possa ser lido e
compreendido por qualquer pessoa medianamente educada. O EIA tem um pouco das duas
características – e ainda outras dificuldades a serem enfrentadas por quem os redige.
O público leitor de um EIA é heterogêneo, podendo englobar desde a comunidade local
até militantes altamente capacitados do ponto de vista técnico. Como cada pessoa interessada busca informações diferentes nos documentos produzidos durante o processo de
AIA, a comunicação torna-se um problema complexo. Os estudos e os relatórios de impacto ambiental serão lidos pelos analistas do órgão licenciador, por ativistas de organizações
da sociedade civil, por membros da comunidade local e, eventualmente, por outros tipos
de leitores, como consultores ou assessores de diferentes partes interessadas, advogados,
promotores de Justiça, políticos e jornalistas. Essa gama de leitores tem diferentes:

ΙΙ interesses;
ΙΙ capacidade de decodificação de informação;
ΙΙ graus de envolvimento com o projeto proposto e com os lugares que poderão ser
transformados pelo projeto (inclusive envolvimento emocional).

O EIA e, especialmente, o Rima devem ser facilitadores da discussão pública. Ampliase, assim, o espectro de participantes implicados na discussão e com possibilidade de
influenciar o processo decisório, aumentando sua transparência e ampliando o debate
público sobre questões que antigamente (ou seja, antes da legislação sobre AIA) ficavam
restritas a determinados círculos ou monopólios de interpretação (conforme seção 17.3).
Para os redatores do estudo, o problema da multiplicidade e diversidade dos leitores é
difícil de ser enfrentado. Se estudos tecnicamente impecáveis resultarem em relatórios
mal estruturados, de apresentação pífia e mal escritos, o leitor terá um trabalho árduo e
penoso para decifrar as intenções do proponente e as conclusões da equipe de consultores. Diferentemente de um mau romance, cuja leitura pode ser interrompida sem maiores
consequências, um analista ambiental não pode abandonar a leitura de um EIA, mas um
estudo mal redigido pode ser um desafio à boa vontade desse leitor, que terá um papel
fundamental na eventual aprovação do projeto. Como diz um consultor norte-americano,
“um estudo de impacto ambiental ilegível é um risco ambiental” (Weiss, 1989).
Um estudo acerca dos EIAs e relatórios simplificados (environmental assessments,
seção 3.6) produzidos pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos encontrou que “em muitos
casos estes documentos não são escritos com clareza, apresentam má organização e têm
formato difícil de seguir” (Ryan; Brody; Lunde, 2011).

Muitos estudos de impacto ambiental contêm sérios erros de comunicação.
Mas o EIA e seu resumo não são os únicos meios de comunicação no processo de AIA.
Cada etapa do processo tem suas necessidades de comunicação. Em sua retrospectiva de
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Fig. 14.1 Extrato de uma página de um EIA na qual se indicam vários elementos de diagramação e apresentação
Fonte: Multigeo, 2004. Reproduzido com autorização.

ΙΙ orientação (indicação do norte);
ΙΙ coordenadas;
ΙΙ indicação da fonte do mapa-base;
ΙΙ indicação das fontes de dados;
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Os estudos de impacto ambiental são preparados dentro de um contexto legal que estabelece requisitos a serem observados e procedimentos a serem cumpridos. No processo de AIA,

1 Embora

essa tarefa
seja, às vezes,
denominada revisão,
por semelhança ao
termo inglês review,
a tradução não é
adequada, uma vez
que se trata de uma
análise crítica e não
de uma revisão à
procura de erros ou
com finalidade de
melhorar o texto.

a etapa de análise técnica1 tem função de verificar a conformidade dos estudos apresentados
com critérios preestabelecidos. Para aplicações a decisões de licenciamento ambiental, os
critérios utilizados são a regulamentação em vigor na jurisdição em que foi apresentado o
estudo e os termos de referência previamente formulados. Quando se trata de decisões de
financiamento, o objetivo da análise é verificar a conformidade com os procedimentos e
requisitos adotados pela instituição financeira (por exemplo, os Princípios do Equador). No
âmbito interno às empresas, uma análise de terceira parte de um estudo ambiental poderá
verificar sua conformidade com regras corporativas ou outros requisitos adotados voluntariamente pela empresa, além de examinar um estudo ambiental antes de sua apresentação
ao órgão governamental ou ao agente financeiro.
Equilíbrio adequado entre descrição e análise, rigor metodológico e isenção são as três
principais qualidades de todo estudo ambiental. Um estudo exaustivamente descritivo,
sem interpretação dos dados e com parca utilização destes para a análise dos impactos, tem
tão pouca utilidade quanto uma coleção de opiniões que não esteja solidamente ancorada
em dados rigorosamente coletados ou compilados. Da mesma forma, um texto que “defenda” o projeto, apenas apontando suas vantagens e minimizando seus inconvenientes, é
inútil como fundamento para tomada de decisões, embora possa – inadequadamente – ser
utilizado como justificativa.
Uma definição simples do que seria um bom EIA é dada por Lee (2000a, p. 138): “é
aquele que apresenta, de uma forma apropriada para os usuários, constatações e conclusões que cubram todas as tarefas da avaliação, empregando métodos apropriados de
coleta de informação, análise e comunicação”. Em outras palavras, um bom EIA é aquele
que tem as qualidades de todos os bons relatórios técnicos. Portanto, forma e conteúdo
deverão ser analisados.

15.1 Fundamentos
Em cada jurisdição, a regulamentação estabelece a quem compete analisar os estudos.
No Brasil, essa atribuição é dos órgãos ambientais. Já no contexto de uso da AIA para
fundamentar decisões de financiamento, tal análise é feita pela equipe interna de risco
socioambiental das instituições financeiras, com ajuda de consultores externos. Há outros
modelos, como o interagency review, usado nos Estados Unidos, ou as comissões independentes de avaliação, empregadas no Canadá e na Holanda.
No Canadá, essas comissões de avaliação são empregadas, no plano federal, desde que a
AIA foi adotada, em 1973, sendo mantidas pela lei de 1992 e pelas reformas de 2012 e 2019.
Para projetos complexos, uma comissão (panel) é nomeada com tarefas de definir termos
de referência, promover consulta pública e analisar a conformidade do EIA. Na Holanda, os
membros da Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental, que têm mandato predeteminado e são inamovíveis, emitem uma opinião sobre todos os EIAs preparados no âmbito de
sua competência (conforme seção 17.1).
Independentemente das modalidades e competências legalmente determinadas, os
objetivos da análise técnica dos estudos ambientais são avaliar:
(i) se requisitos mínimos estabelecidos pela regulamentação aplicável
são atendidos;
(ii) se o estudo tem qualidade técnica suficiente para subsidiar a tomada
de decisões.

CAPÍTULO

372

Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos

ΙΙ Agentes financiadores públicos ou privados, cuja política inclua a discussão da
viabilidade ambiental dos empreendimentos que lhes são submetidos.

ΙΙ Órgãos governamentais com atribuições específicas, que devem ser ouvidos no
licenciamento de uma atividade.

Em todos os casos, a análise pode ser feita internamente ou por uma terceira parte
contratada para esse fim. Em geral, espera-se que os órgãos ambientais responsáveis
pelo licenciamento disponham de equipes multidisciplinares capacitadas para realizar
a análise técnica. No entanto, mesmo os organismos mais bem aparelhados em pessoal
técnico podem se deparar com projetos muito complexos ou com situações que fujam à
experiência de sua equipe técnica, ocasiões em que devem lançar mão de consultores
especializados para complementar a capacitação interna.

15.2 O problema da qualidade dos estudos ambientais
Estudos retrospectivos que visam uma avaliação crítica de estudos ambientais e, principalmente, apontar suas deficiências foram publicados por pesquisadores de vários
países. Uma linha de pesquisa aborda a capacidade preditiva dos EIAs (seção 9.4), mas
tais estudos somente podem ser realizados para projetos que seguiram adiante e foram
implantados. O trabalho clássico de Beanlands e Duinker (1983) não só apontou deficiências recorrentes em EIAs canadenses, como formulou diversas recomendações que hoje
integram o conjunto de boas práticas de AIA.
Um resumo de estudos feitos em diversos países sobre a qualidade dos EIAs é apresentado no Quadro 15.1. O tema é recorrente na literatura e continua a preocupar. Nos estudos
listados, as amostras foram escolhidas de maneira diferente e os métodos de análise
também variaram. Parte das pesquisas procurou aplicar critérios homogêneos de análise
a uma determinada amostra de EIAs, atribuindo notas a seções de cada EIA. Os procedimentos de análise desenvolvidos por Lee e Colley, sob encomenda da Comissão Europeia
e o próprio Guia da Comissão, foram a base para vários estudos. Esses procedimentos
serão apresentados na seção 15.3. Alguns estudos procuraram verificar se houve evolução
ou melhoria ao longo do tempo, com resultados positivos nos casos alemão, britânico,
português e brasileiro. No estudo grego, os autores encontraram que os EIAs de melhor
qualidade eram os de projetos de maior porte. Nos casos sul-africanos, o exame dos EIAs
mostrou que os capítulos de caráter descritivo obtiveram notas superiores aos capítulos
mais analíticos, ao passo que o estudo do setor florestal britânico observou maioria de
EIAs “muito ruins” ou “ruins”, devido a scoping insatisfatório, inadequada identificação e
avaliação da importância dos impactos. No estudo finlandês, um aspecto interessante é
que as notas atribuídas pelos analistas do setor público foram mais baixas que as notas
atribuídas por consultores que preparam EIAs (que analisaram EIAs feitos por terceiros).
A qualidade dos EIAs realizados no Brasil foi analisada em um certo número de estudos retrospectivos. Um dos primeiros foi o de Agra Filho (1993), que analisou vinte
EIAs e Rimas preparados para projetos de diversos setores de atividade, em diferentes
regiões do Brasil, durante os cinco primeiros anos de vigência da Resolução Conama
1/86. Uma de suas principais constatações diz respeito à pobre definição do escopo dos
estudos, que desconsiderou aspectos fundamentais de referência, levando o autor a concluir que a ausência ou a debilidade de termos de referência é fator que compromete
a qualidade dos estudos e todo o processo de AIA. O autor também constatou que (i) a
consideração de alternativas foi negligenciada; (ii) as medidas mitigadoras propostas
muitas vezes eram genéricas e não correspondiam às características do ambiente afeCAPÍTULO
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Uma das características mais marcantes do processo de avaliação de impacto ambiental
é a importância que tem a participação do público. Tal importância decorre das questões
que estão em jogo quando se trata de projetos que possam causar impactos significativos. Se as decisões quanto à exequibilidade técnica e viabilidade econômica de projetos
privados são unicamente da esfera privada, o mesmo não ocorre com as decisões acerca
da viabilidade ambiental, que são necessariamente públicas. Os empreendimentos com
potencial de causar impactos ambientais significativos usualmente afetam, degradam ou
consomem recursos ambientais de interesse da coletividade e que dizem respeito ao bem
‑estar de todos, inclusive das gerações futuras. Portanto, sua apropriação não pode ser
decidida no âmbito privado e a participação pública é essencial para a tomada de decisão.
Informar, ouvir e deliberar (Cap. 17) são tarefas relacionadas à participação e estão diretamente relacionadas entre si. Para tomar decisões que considerem as opiniões e os pontos
de vista do público, este deve ter oportunidade de se fazer ouvir de maneira significativa. Os
cidadãos se manifestam em reação a uma proposta. É, portanto, necessário informar o público
acerca das intenções do proponente e da natureza das decisões a serem tomadas.
Neste capítulo serão apresentados os fundamentos da participação pública no processo
de AIA, as modalidades e os graus de envolvimento dos cidadãos, as técnicas de consulta
mais usadas e alguns procedimentos regulamentares de consulta. O capítulo aborda: (i)
questões atinentes ao envolvimento público no processo de licenciamento, no âmbito decisório governamental, com vistas a “aperfeiçoar a ação da Administração Pública [...] e medir
[...] as consequências das suas decisões sobre a vida e a qualidade de vida de todos” (Mirra,
2011, p. 155) e (ii) o engajamento com as partes interessadas desenvolvido pelo proponente
do projeto. A tarefa de informar o público foi abordada no Cap. 14, ao passo que a influência
da participação pública sobre as decisões é tema do Cap. 17.

16.1 A ampliação da noção de direitos humanos
O direito a um ambiente sadio para as presentes e futuras gerações é hoje amplamente
reconhecido, mas essa situação é recente e, claro, o reconhecimento em lei desse direito
não implica automaticamente que seja efetivado.
Durante muito tempo, no Ocidente, somente eram reconhecidos direitos individuais,
emanados do direito natural e validados à medida que os outros indivíduos os respeitavam. Os direitos sociais, de âmbito coletivo, firmaram-se somente no século XX, fruto
de lutas sindicais e políticas, ainda direta e nitidamente vinculados a indivíduos determinados e a grupos detentores desses direitos, ou sujeitos de direito. A novidade, a
partir dos anos 1960, é a emergência e a progressiva consolidação das gerações futuras
e da própria natureza como novos sujeitos de direito, com a característica inédita de se
constituírem em sujeitos para os quais não se pode exigir deveres (Silva-Sánchez, 2010).
Nash (1989), ao fazer uma “história da ética ambiental” associa a ampliação da noção de
direitos a uma “evolução da ética”, que, originalmente circunscrita ao “direito natural”
de um grupo limitado de seres humanos, expandiu-se para os “direitos da natureza”.
Reconhecer impactos sobre as futuras gerações, fundamental para o desenvolvimento
sustentável (WCED, 1987), é um dos propósitos da NEPA, que, no Art. 101, se refere a “atender
aos requisitos sociais, econômicos e outros da presente e das futuras gerações de americanos”. O que se encontra hoje em todos os discursos sobre sustentabilidade – os direitos das
futuras gerações – já havia sido pioneiramente encampado pela AIA.
O direito das atuais gerações a um ambiente sadio passou a receber reconhecimento
explícito em leis nacionais e em tratados internacionais a partir de meados do século
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Quadro 16.4 Extrato de um quadro-síntese sobre questões levantadas durante a consulta pública

do projeto de expansão de uma mina de ferro e seu tratamento no EIA
Parte interessada

Questões levantadas

Resposta do proponente

Organizações não governamentais
Conselho de
Conservação da
Austrália Ocidental

Os impactos do bombeamento de
água da cava precisam levar em conta
eventos climáticos extremos, como
secas, para avaliar os impactos no
Parque Nacional Karijini

Os impactos combinados do bombeamento de
água da cava e eventos climáticos extremos,
como secas, são tratados na seção 5.5

Consideração dos crescentes custos de
combustível e da taxa de carbono sobre
os custos de fechamento

Os custos de fechamento são revistos
anualmente e o plano de fechamento é
atualizado a cada cinco anos. Quaisquer
mudanças significativas nos custos de
fechamento [...] serão levadas em conta
nas revisões, para garantir que o cálculo da
provisão financeira seja acurado (seção 5.10)

Oportunidades de emprego

As empresas aborígenes terão oportunidade de
participar de licitações

Proteção de sítios históricos

A proteção dos sítios patrimoniais aborígenes
identificados é tratada na seção 5.8

Comunidade
Povo Guruma oriental

Fonte: Rio Tinto, 2008.

não foi muito eficaz [...] [e] resultou em identificação imprópria de impactos, surgimento de
expectativas irrealistas entre as pessoas afetadas e medidas mitigadoras inadequadas”. O
Banco Mundial também recorda que a inadequada identificação de interessados pode representar custos adicionais para o projeto e também levar informação incompleta ou incorreta
a circular publicamente, criando um clima de hostilidade à proposta (World Bank, 1999).
O conceito de engajamento tem sido usado com uma acepção mais ampla que a de
participação pública. A IFC, ao atualizar sua política em 2011, substituiu a exigência de
que os clientes apresentassem um “Plano de Consulta Pública e Divulgação” pela preparação de um “Plano de Engajamento de Partes Interessadas”, e o Banco Mundial, em
sua nova Estrutura Ambiental e Social, tem uma norma específica, o Padrão Ambiental
e Social 10 – Engajamento de Partes Interessadas e Divulgação de Informações.
Os empreendedores têm, basicamente, dois caminhos para se relacionar com o público
quando preparam um novo projeto. O caminho tradicional é descrito como o “modelo DAD”,
ou seja, “decida, anuncie, defenda”, em que o público é apenas informado, não participa, ou
é convidado apenas quando as principais decisões já foram tomadas e as únicas ações de
participação pública são aquelas obrigatórias. O engajamento com as partes interessadas é
também conhecido como EDD, de “engaje, delibere, decida”, que possibilita evitar conflitos
e chegar a soluções mutuamente aceitáveis, mas deve ser iniciado cedo, pode consumir
bastante tempo e tem custo razoavelmente conhecido desde o início. Já o custo do modelo
DAD é desconhecido: o empreendedor pode “passar” facilmente pelo crivo administrativo
e público, mas também pode ser “barrado” por uma oposição organizada ao seu projeto,
adiando seu início ou mesmo o inviabilizando.
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Várias decisões são tomadas, por diferentes protagonistas, ao longo do processo de avaliação de impacto ambiental: decisões sobre alternativas de projeto, escopo dos estudos,
medidas mitigadoras, mas a principal decisão diz respeito à aprovação do projeto e às
condições para sua implementação, que, por sua vez, depende das demais. Assim, configura-se “uma sucessão de decisões parciais que conduzem a uma tomada final de decisão”
(André et al., 2003, p. 158).
Algumas decisões são tomadas basicamente pelo proponente (frequentemente auxiliado por um consultor), como a formulação de alternativas e a escolha entre elas. Outras
resultam da interação entre proponente, consultor e autoridade reguladora, às vezes incluindo o público, como os termos de referência para o EIA. Durante a realização dos
estudos, tomam-se várias decisões sobre a necessidade de mitigação ou de modificações
de projeto que possam evitar impactos ou reduzir sua magnitude ou importância. Essa,
aliás, é uma das partes mais ricas do processo de AIA, usada para auxiliar o planejamento de projetos, e quase sempre ela se dá no âmbito privado, em reuniões, discussões (e
mesmo disputas) entre o proponente, o projetista e o consultor ambiental (Costanzo; Sánchez, 2014). Somente os resultados vão a público, por intermédio do EIA.
Outras decisões decorrem de negociação com as partes interessadas, como programas
de compensação ou certas medidas mitigadoras. Contudo, a decisão mais importante é a
aprovação (ou não) do projeto, e as condicionantes decorrentes. Na verdade, o mais usual
é decidir sobre as condições para a realização do projeto. Em certos casos, elas podem
implicar custos elevados e levar à desistência do projeto. Em seu exame comparativo de
procedimentos de AIA em diversos países, Wood (1994, p. 183) notou, a respeito do balanço entre objetivos de proteção ambiental e benefícios econômicos e sociais que norteia a
maioria das decisões, que “é provável [...] que os tomadores de decisão tendam a aprovar a
ação, a menos que haja razões politicamente avassaladoras para recusá-la, mas negociem
melhorias nos benefícios e maior mitigação dos impactos negativos”.
Há também as outras decisões, que são tomadas após a aprovação do projeto, durante a construção e funcionamento, e que têm repercussões ambientais. Por exemplo, os
resultados de monitoramento podem levar a novas modificações de projeto ou a novas
medidas mitigadoras, caso sejam detectados impactos significativos não previstos.
Trata-se, portanto, de decisões múltiplas e sequenciais, sobressaindo a decisão sobre
aprovação do projeto.

17.1 Modalidades de processos decisórios
O poder decisório acerca dos empreendimentos sujeitos ao processo de AIA varia entre
jurisdições. Há locais em que a decisão compete a uma autoridade ambiental; em outros, a
competência é de uma autoridade setorial, cuja competência abarca um setor da atividade
econômica, por exemplo, o florestal ou o energético, ou, ainda, uma autoridade de planejamento territorial, como é o caso do Reino Unido. Há jurisdições nas quais as decisões são
formalmente tomadas por instâncias governamentais que congregam diferentes interesses, como conselhos de ministros. Qualquer que seja a modalidade, a decisão é tomada
diretamente por representantes políticos ou é delegada a altos funcionários indicados
politicamente. Para dar maior credibilidade ao processo, alguns países, como Holanda
e Canadá, entregam a análise do EIA e a consulta pública a organismos independentes,
cujos integrantes têm autonomia e mandatos fixos, sendo inamovíveis durante o mandato, mas a decisão mantém-se na esfera política.
O tomador de decisão político certamente não irá ler a totalidade do EIA, seus anexos
e documentos complementares. Sua decisão será baseada em informações prestadas por
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Na implementação de um projeto aprovado, supõe-se que o Plano de Gestão Ambiental
seja adotado integralmente, mas duas questões importantes devem ser colocadas: (1) como
garantir que o empreendedor execute fielmente o que foi acordado e (2) o que deve ser feito
caso a mitigação resultante do EIA não seja eficaz.
Vale lembrar que a aprovação do projeto pode ser interna, quando uma empresa adota a
AIA independentemente de exigências legais, ou externa, quando uma terceira parte (como
o órgão licenciador ou financiador) formalmente se declara de acordo com o projeto proposto
e estabelece condicionantes. Em ambos, é preciso dispor de ferramentas para assegurar a
plena implementação dos compromissos e a adoção de ajustes ou correções, se necessário.
George (2000, p. 177) é incisivo: “se a estrada que leva ao inferno é pavimentada com
boas intenções, as avaliações ambientais que terminam no momento da decisão formam
um pavimento custoso e equivocado”. Portanto, a AIA deve ter prosseguimento na gestão
ambiental.
Para garantir a proteção do ambiente e das comunidades e para que o processo de
AIA seja efetivo, a etapa de acompanhamento é crucial. O acompanhamento tem como
funções:

ΙΙ assegurar

a implementação dos compromissos assumidos pelo empreendedor

(descritos nos estudos e licenças ambientais, contratos de financiamento e outros
documentos);

ΙΙ adaptar o projeto ou seus programas de gestão no caso de ocorrência de impactos
não previstos ou de magnitude maior que o esperado;

ΙΙ demonstrar o cumprimento desses compromissos e o atingimento de objetivos e
metas;

ΙΙ aperfeiçoar o processo de AIA, melhorando futuras avaliações.
18.1 A etapa de acompanhamento e a efetividade da avaliação de
impacto ambiental
A etapa de acompanhamento é reconhecida por pesquisadores e por profissionais como
essencial para a efetividade do processo de AIA, pois não são raras as ocasiões em que
compromissos assumidos pelos empreendedores não são satisfatoriamente cumpridos,
chegando às vezes a ser ignorados. Fiscalização deficiente agrava o problema (Dias; Sánchez, 2001; TCU, 2009), o que é frequentemente citado na literatura. Glasson, Therivel e
Chadwick (1999, p. 209), referindo-se ao Reino Unido, entendem que há muito pouco acompanhamento após a implantação dos projetos, e que essa etapa é “provavelmente a mais
fraca em muitos países”, enquanto Chang et al. (2018) verificaram grande disparidade nas
práticas de acompanhamento na China. Sadler (1988) sintetiza tais preocupações: “O paradoxo da avaliação de impacto ambiental, tal como praticada convencionalmente, é que
relativamente pouca atenção é dada aos efeitos ambientais e sociais que realmente decorrem de um projeto ou à eficácia das medidas mitigadoras e de gestão que são adotadas”.
Muitas vezes, a fase de acompanhamento tem peso pequeno diante da importância
e dos recursos despendidos nas etapas pré-aprovação. Isso pode indicar uma excessiva
preocupação com os aspectos formais do processo de AIA em detrimento de seu conteúdo substantivo. Dito de outra forma, grande atenção é dedicada à preparação de um EIA
e à exigência de que o projeto incorpore um extenso programa de mitigação de impactos, mas, uma vez aprovado o projeto, há um interesse surpreendentemente pequeno
em verificar se ele foi implantado de acordo com o prescrito e se as medidas mitigadoras
atingiram seus objetivos de proteção ambiental. Esse foi um motivador da mudança de
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Fig. 18.6 Identificação e
avaliação de aspectos e
impactos ambientais e ciclo
PDCA, para a melhoria do
desempenho ambiental

Organizar os programas ambientais segundo os requisitos de um sistema de gestão é um
modo prático e facilmente reconhecível (por
ser normalizado) de traduzir compromissos e
obrigações do proponente em um conjunto de tarefas passíveis de verificação. Como constatado
por Dias e Sánchez (2001), entre outros autores,
muitos compromissos assumidos pelo proponente estão dispersos em diferentes partes do EIA ou
de relatórios posteriores, e a verificação de seu
cumprimento pode facilmente passar ao largo
dos trabalhos de supervisão e fiscalização, como
também pode dar margem a reclamações infundadas, por permitir diferentes interpretações.
Como maneira de traduzir os compromissos em instruções precisas, pode-se dar mais
atenção ao detalhamento do plano de gestão
ambiental, como notado, entre outros autores,
por Goodland e Mercier (1999). Uma solução prá-

Fig. 18.7 Canteiro de obras de construção da usina hidrelétrica San
Francisco, Equador, que conta com sistema de gestão ambiental. Note-se,
na porção inferior esquerda da foto, uma instalação de tratamento de
efluentes dos túneis em construção

tica é adotada em Hong Kong, onde é obrigatória
a preparação, pelos proponentes, de um “Manual de Monitoramento e Auditoria” para cada
projeto; desse manual deve constar um resumo das recomendações do EIA (HKEPD, 1996).
Algumas empresas preparam um “Manual de Mitigação” (Marshall, 2001). No Brasil, algumas empresas preparam um “Manual de Implementação de Programas”. No Quadro 18.2,
à semelhança do Quadro 13.5, ilustra-se uma maneira de sintetizar a transformação das
recomendações do EIA e das exigências da licença ambiental em tarefas passíveis de verificação ou auditoria.

Os programas ambientais apresentados no EIA precisam ser transformados em instruções
operacionais claras e passíveis de verificação por meio de supervisão, auditoria ou fiscalização.
Dias (2001), enfatizando o caráter público do processo de AIA, vai mais longe na proposta de tradução das condições impostas para o empreendimento, e propõe que o resultado

Dezoito

GLOSSÁRIO

análise de riscos
conjunto de atividades de identificação, estimativa e gerenciamento de risco

análise dos impactos
em um estudo ambiental, designa a atividade de identificar, prever a magnitude e avaliar
a importância dos impactos decorrentes da proposta em estudo

área de estudo
área geográfica na qual são realizados os levantamentos para fins de diagnóstico ambiental

área de influência
área geográfica na qual são detectáveis os impactos de um projeto

aspecto ambiental
elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode
interagir com o meio ambiente (NBR ISO 14001:2015)

atributo (de um impacto)
característica ou propriedade de um impacto, podendo ser usada para descrevê-lo ou qualificá-lo

auditoria (ambiental)
atividade sistemática, documentada e objetiva que visa analisar a conformidade de uma
atividade com critérios prescritos
processo sistemático, documentado e independente para obter evidência objetiva e
avaliá‑la, objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são
atendidos (NBR ISO 19011:2018)

avaliação (da importância ou significância) dos impactos
interpretação da importância de um impacto ambiental, sempre referida ao contexto
socioambiental do projeto

avaliação de impacto ambiental
processo de exame das consequências futuras de uma ação presente ou proposta

avaliação de risco
processo pelo qual os resultados da análise de riscos são utilizados para a tomada de
decisão (norma Cetesb P4.261)

campo de aplicação da avaliação de impacto ambiental
conjunto de ações humanas (atividades, obras, empreendimentos, projetos, planos, programas) sujeitas ao processo de AIA em uma determinada jurisdição

cenário
situação futura plausível, fundamentada em hipóteses coerentes e explícitas

compensação ambiental
substituição de um bem que será perdido, alterado ou descaracterizado, por outro, entendido como equivalente ou que desempenhe função equivalente

componente ambiental ou social selecionado
componente escolhido, com base em critérios que devem ser explicitados, para avaliação
de impactos cumulativos
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