
18 Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos

CAPÍTULO 

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 interpretações de significado. 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 pro-
positadamente para expressar algum conceito preciso, mas apropriadas do vernáculo, 
e fazem parte do jargão dos profissionais desse campo. Por essa razão, é preciso esta-
belecer, com a maior clareza possível, o que se entende por expressões como “impacto 
ambiental” e “degradação ambiental”, entre outras. Neste capítulo, serão apresentadas 
definições de vários 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 uma base terminológica sólida que será empregada ao 
longo de todo o livro.

Uma visão histórica sobre o entendimento coletivo da problemática da degradação 
ambiental constatará a grande diferença conceitual entre “impacto ambiental” e 
“poluição”,  termo bem incorporado ao linguajar contemporâneo. A partir da década de 
1950, a palavra “poluição” passou a ser bastante difundida, primeiro, no meio acadêmi-
co e, em seguida, pela imprensa. Foi incorporada a uma série de leis que estabeleceram 
condições e limites para a emissão e presença de diversas substâncias nocivas — 
chamadas de “poluentes” — nos diversos compartimentos ambientais. Durante algum 
tempo, a ideia de “poluição” dominou o debate sobre temas ambientais, mas a com-
plexidade dos problemas de meio ambiente mostrou que esse conceito era insuficiente 
para dar conta de um sem-número de situações. Foi quando se consolidou a ideia de 
“impacto ambiental”, ao longo dos anos 1970.

O próprio conceito de “ambiente” admite múltiplas acepções, que serão exploradas 
antes de se buscar conceituar “impacto ambiental”. A questão ambiental diz respeito 
ao meio natural ou ao meio de vida dos seres humanos? Quando se diz que determina-
do 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? Quem afirma que 
tal resíduo industrial não representa um risco ambiental, refere-se a qual ambiente? 
Quando se ouvem alegações de que a qualidade ambiental nos países desenvolvidos 
melhorou nos últimos vinte anos, devemos entendê-las com referência ao ambiente 
total ou a determinado aspecto do meio? 

1.1 Ambiente
O conceito de “ambiente”, no campo do planejamento e gestão ambiental, é amplo, 
multifacetado e maleável. Amplo porque pode incluir tanto a natureza como a socie-
dade. Multifacetado porque pode ser apreendido sob diferentes perspectivas. Maleável 
porque, ao ser amplo e multifacetado, 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 ten-
tativa de definição do termo. Envolver-se em insolúveis controvérsias filosóficas e 
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de profissionais capazes de integrar as contribuições dos vários especialistas). As 
contribuições especializadas aos estudos ambientais são muitas vezes divididas em 
três grandes grupos, referidos como o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico, 
cada um deles agrupando o conhecimento de diversas disciplinas afins. Uma síntese 
das diferentes acepções do ambiente e de termos descritivos de diferentes elementos, 
compartimentos ou funções é mostrada na Fig. 1.2.

Por um lado, ambiente é o meio de onde a sociedade extrai os recursos essenciais à 
sobrevivência e os recursos demandados pelo processo de desenvolvimento socioeco-
nômico. Esses recursos são geralmente denominados naturais. Por outro lado, o 
ambiente é também o meio de vida, de cuja integridade depende a manutenção de 
funções ecológicas essenciais à vida. Desse modo, emergiu o conceito de recurso 
ambiental, que se refere não mais somente à capacidade da natureza de fornecer re-
cursos físicos, mas também de prover serviços e desempenhar funções de suporte à 
vida.

Até a primeira metade do século XX era quase universal o uso do termo recur-
so natural. Desenvolveram-se disciplinas especializadas, como a Geografia dos 
Recursos Naturais e a Economia dos 
Recursos  Naturais. Implícita nesse con-
ceito está uma concepção da natureza 
como fornecedora de bens. No entanto, 
a sobre-explotação dos recursos natu-
rais desencadeia diversos processos de 
degradação ambiental, afetando a pró-
pria capacidade da natureza de prover 
os serviços e funções essenciais à vida.

É nítido, então, que o conceito de 
ambiente  oscila entre dois polos – o 
polo fornecedor de recursos e o polo 
meio de vida, duas faces de uma só 
realidade.  Ambiente não se define 
“somente  como um meio a defender, 
a proteger, ou mesmo  a conservar 
intacto,  mas também  como potencial de 
recursos  que permite renovar as formas 
materiais e sociais do desenvolvimen-
to” (Godard, 1980, p. 7).

Para Theys (1993), que examinou 
várias classificações, tipologias e defi-
nições de ambiente, há três diferentes 
maneiras  de conceituá-lo: uma concep-
ção obje tiva, uma subjetiva e outra que, 
na falta de melhor termo, o autor deno-
mina de tecnocêntrica. Na concepção  

Fig. 1.2  Abrangência do conceito de ambiente e termos correlatos usados em 
diferentes disciplinas
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que os Estados Unidos, esses países foram colônias de povoamento britânicas, her-
dando um sistema jurídico e político muito semelhante. Por outro lado, a explotação 

Quadro 2.1 Marcos da introdução da AIA em alguns países desenvolvidos selecionados
Jurisdição 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
Nova  1973 Procedimentos de proteção e melhoria ambiental de 1973
Zelândia  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
França 1976 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
  Decreto 1.133, de 21 de setembro de 1977, sobre instalações registradas
  Decreto 1.141, de 12 de outubro de 1977, para aplicação da Lei de Proteção da Natureza 
  Lei 630, de 12 de julho de 1983, sobre a democratização das consultas públicas
União  1985 Diretiva 85/337/EEC, de 27 de junho de 1985, sobre a avaliação dos efeitos  ambientais de  
Europeia  certos projetos públicos e privados
  Modificada pela Diretiva 97/11/EC, de 3 de março de 1997
Rússia (à época 1985 Instrução do Soviete Supremo para realização de “peritagem ecológica de Estado”
União Soviética)   Decisão do Comitê Estatal de Construção de 1989, estabelecendo a apresentação de uma  
  “avaliação documentada de impacto ambiental”
  Lei de Proteção Ambiental da República Russa de 1991
  Regulamento de 1994, do Ministério do Meio Ambiente, sobre AIA
Espanha 1986 Real Decreto Legislativo 1.302, de 28 de junho de 1986, modificado em 2008 pela  
  Lei 6/2010 (modificação da Lei de Avaliação de Impacto Ambiental de Projetos)
Holanda 1987 Decreto sobre AIA, de 1° de setembro de 1987, modificado em 1o de setembro de 1994
Portugal 1987 Lei de Bases do Ambiente de 7 de abril de 1987
  Decreto-Lei 69 de 3 maio de 2000 sobre o regime jurídico da avaliação de impacto  ambiental
Alemanha 1990 Lei de Avaliação de Impacto Ambiental de 12 de fevereiro de 1990, modificada em 2001  
  e em 2010
República  1992 Lei 244, de 15 de abril de 1992, sobre AIA
Tcheca  Decreto 499, de 1° de outubro de 1992, sobre competência profissional para avaliação de  
  impactos e sobre meios e procedimentos para discussão pública da opinião dos peritos
Hungria 1993 Decreto 86: regulamento provisório sobre a avaliação dos impactos ambientais de certas  
  atividades
  Lei Ambiental de março de 1995, incluindo um capítulo sobre AIA
Hong Kong 1997 Lei de AIA, de 5 de fevereiro de 1997
Japão 1999 Lei de Avaliação de Impacto Ambiental, de 12 de junho de 1999
Fontes: elaborado a partir de diversas fontes, incluindo prospectos editados por organismos governamentais, sites governamentais 
e Bellinger et al. (2000). 
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CAPÍTULO 

O Brasil tem hoje um complexo sistema institucional de gestão do meio ambiente, 
regido por vasto aparelho legal. A legislação vigente foi criada em diferentes momen-
tos, sob distintos contextos sociais, políticos e econômicos. Por essa razão, e porque 
toda norma legal representa um compromisso entre interesses diversos e muitas ve-
zes divergentes, é útil conhecer um pouco dessa história legislativa. Embora se trate 
de um instrumento bastante inovador, a AIA foi inserida em um contexto legal e 
institucional que a precedeu, de forma que convém conhecer suas principais caracte-
rísticas para apreciar todo seu alcance.

Na primeira parte deste capítulo será apresentada uma periodização da legislação 
e da política ambiental brasileira, no plano federal, apontando os principais textos 
legais e as instituições criadas para aplicar essa política. A periodização aqui apre-
sentada é baseada principalmente em Monosowski (1989).

A organização institucional para gestão ambiental vigente no Brasil decorre de 
um certo número de políticas públicas, expressas formalmente pela legislação. 
Políticas  e leis estabelecem alguns instrumentos de intervenção do Estado, que são 
os mecanismos,  procedimentos e métodos empregados com a finalidade de aplicar 
uma política pública,  ou seja, para atingir os objetivos nela expressos. Exemplos 
desses  instrumentos são o licenciamento ambiental, a autorização administrativa 
para supressão  de vegetação nativa e a própria avaliação de impacto ambiental.

3.1 breve históriCo
Pode-se identificar, segundo Monosowski (1989), quatro fases principais na política 
ambiental brasileira, que correspondem a diferentes concepções do meio ambiente 
e do seu papel nas estratégias de desenvolvimento econômico. Embora elas pratica-
mente se sucedam cronologicamente, não há substituição de uma política por outra, 
mas, sim, superposição, o que transforma a atual política ambiental brasileira em um 
mosaico onde coexistem os conceitos dos anos 1930 com aqueles do final do século 
XX. O Quadro 3.1 indica os principais marcos dessa evolução, apontando algumas 
leis aqui citadas e as instituições do governo federal encarregadas de aplicá-las.

ADministrAção De reCursos nAturAis
Datada dos anos 1930, com a reorganização do Estado brasileiro promovida por Ge-
túlio Vargas e o início de um processo mais intenso de industrialização, a principal 
preocupação inerente a essa fase da política ambiental brasileira é racionalizar o uso 
e a explotação dos recursos naturais mediante políticas públicas setoriais que regu-
lamentam o acesso e a apropriação desses recursos.

Isso não significa que inexistissem iniciativas a fim de disciplinar o uso dos recursos 
naturais em território nacional. No final do século XVIII, a Coroa portuguesa editou 
medidas para preservar madeiras de lei utilizadas na construção naval, pois “as ins-
peções e relatórios indicam que não existia mais madeira adequada por muitas léguas 
nas proximidades das vilas maiores” (Dean, 1997, p. 152). É bem conhecido o Alvará 
do Rei Dom José, de 9 de julho de 1760, que tenta conter a devastação dos mangues, 
empregados em curtumes:
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CAPÍTULO 

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 de forma 
a que seja realizada uma série 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 conte-
údo mínimo desse estudo e as modalidades de consulta pública, entre outros assuntos.
 
Em primeira aproximação, pode-se apontar as seguintes características do processo 
de AIA:

 ѿ É um conjunto estruturado de procedimentos: os procedimentos estão organi-
camente ligados entre si e devem ser desenhados para atender aos objetivos da 
avaliação de impacto ambiental.

 ѿ É regido por lei, regulamentação ou orientação específica: os principais com-
ponentes 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.

 ѿ É documentado: esta característica tem dupla conotação; por um lado, os re-
quisitos a serem atendidos são estabelecidos previamente; por outro, em cada 
caso, o cumprimento desses requisitos deve ser demonstrado com ajuda de re-
gistros documentais (e.g., a preparação de um EIA, o parecer de análise técnica, 
as atas de consulta pública etc.).

 ѿ Envolve diversos participantes: em qualquer caso, os envolvidos no processo de 
AIA são vários (o proponente de uma ação, a autoridade responsável, o consul-
tor, o público afetado, os grupos de interesse etc.).

 ѿ É voltado para a análise da viabilidade ambiental de uma proposta: este ob-
jetivo-mestre da AIA é o que norteia todo o processo, é sua finalidade; não 
se estabelece uma série de requisitos e de 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 de-
cisão a respeito.

O conceito de processo de AIA é ampla e irrestritamente 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 em-
pregado com significado próximo ao de processo de AIA. Wood (1995)  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 pre-
sentes (...) 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).  

aia.indb   102 23/10/2013   17:20:07



103O PrOcessO de AvAliAçãO de imPActO AmbientAl e seus ObjetivOs                                                                                            

QUATRO

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 usual-
mente aceitos no plano internacional” (p. 20).

Portanto, um sistema de AIA é o mecanismo legal e institucional que torna operacio-
nal o processo de AIA em uma determinada jurisdição (um país, um território, um 
Estado, uma província, um município ou qualquer outra entidade territorial admi-
nistrativa).

4.1 os objetivos DA AvAliAção De impACto AmbientAl
A questão “para que serve a avaliação de impacto ambiental?” vem sendo debatida 
desde sua origem. Esse debate tem sido ampliado à medida que floresce o campo 
de aplicação da AIA. Se, de início, a AIA voltava-se quase que exclusivamente a 
projetos  de engenharia, seu campo hoje inclui planos, programas e políticas (a ava-
liação ambiental estratégica, que se consolidou a partir dos anos 1980), os impactos 
da produção, consumo e descarte de bens e serviços (a avaliação do ciclo de vida, que 
se consolidou a partir dos anos 1990) e a avaliação da contribuição líquida de um 
projeto, um plano, um programa ou uma política, para a sustentabilidade (a avaliação 
de sustentabilidade, que passou a ser formulada de maneira sistemática na primeira 
década do século XXI).

A compreensão de objetivos e propósitos da AIA é essencial para apreender seus papéis  
e funções, e também para se apreciar seu alcance e seus limites. A AIA é apenas um 
instrumento de política pública ambiental e, por isso, não é a solução para todas as 
deficiências de planejamento ou brechas legais que permitem, consentem e facilitam  a 
continuidade da degradação ambiental. Como lembrado por Wathern (1988a), “o objetivo  
da AIA não é o de forçar os tomadores de decisão a adotar a alternativa de menor dano 
ambiental. Se fosse assim, poucos projetos seriam implementados. O impacto ambiental  
é apenas uma das questões” (p. 19). Ortolano e Shepherd (1995a, 1995b) enumeram alguns 
“efeitos  da AIA sobre os projetos”, ou seja, os resultados reais da AIA e sua influên-
cia nas decisões: (i) retirada de projetos inviáveis; (ii) legitimação de projetos viáveis;  
(iii) seleção de melhores alternativas de localização; (iv) reformulação de planos e 
projetos;  (v) redefinição de objetivos e responsabilidades dos proponentes de projetos.

Há convergência na literatura quanto às funções da AIA. Glasson, Therivel e 
Chadwick  (1999) descrevem essas funções como (i) ajuda ao processo decisório;  
(ii) ajuda à elaboração de projetos e propostas de desenvolvimento; (iii) um instru-
mento para o desenvolvimento sustentável. Sánchez (1993a) propõe que a AIA é 
eficaz se desempenhar quatro papéis complementares: (i) ajuda à decisão; (ii) ajuda  
à concepção e planejamento de projetos; (iii) instrumento de negociação social;  
(iv) instrumento de gestão ambiental.

A função da AIA no processo decisório é a mais reconhecida. Trata-se de pre-
venir danos – e prevenção requer previsão, ou antecipação da provável situação 
futura (Milaré e Benjamin, 1993). A AIA pressupõe a racionalidade das decisões 
públicas,  que deveriam sempre observar princípios jurídicos administrativos, como 
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CAPÍTULO 

Todo sistema de AIA deve definir o universo de ações humanas (projetos, planos, 
programas)  sujeitos ao processo, ou seja, seu campo de aplicação. É intuitivo ou de 
bom senso que não se vai exigir um estudo prévio de impacto ambiental de todo 
projeto ou de qualquer intervenção no meio natural, mas onde se situa o patamar a 
partir do qual deveria ser aplicado o processo? O conceito-chave aqui é o de impacto 
significativo.

Todas as jurisdições e organizações1 nas quais a avaliação de impacto ambiental 
foi adotada estabelecem, de uma forma ou de outra, que esse instrumento de políti-
ca ambiental deverá ser empregado para fundamentar decisões quanto à viabilidade 
ambiental  de obras, atividades e outras iniciativas que possam afetar negativamente 
o meio ambiente.  Mais precisamente, leis, regulamentos e políticas adotados por essas 
jurisdições  e organizações estabelecem, como parte do processo de AIA, a necessi dade 
de preparação de um estudo de impacto ambiental (EIA) antes da tomada de decisões 
sobre  iniciativas que tenham o potencial de causar alterações ambientais significativas. 

Segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, “incumbe ao Poder Público: (...) exi-
gir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que 
se dará publicidade” (Art. 225, IV). Nos Estados Unidos, a NEPA estabelece a necessida-
de de preparação de um environmental impact statement para ações que “possam afetar 
significativamente a qualidade do ambiente humano” (Seção 102 (C)). Esse princípio 
foi seguido nas leis de muitos países e nas convenções internacionais que mencionam 
a AIA (conforme o Cap. 2), como a Convenção da Diversidade Biológica, que insta os 
países signatários a estabelecer procedimentos AIA para projetos que possam ter “sen-
síveis efeitos negativos na diversidade biológica” (Artigo 14, I).

Dessa forma, as primeiras etapas do processo de avaliação de impacto ambiental 
implicam  uma decisão acerca de quais tipos de projetos ou ações devem ser submetido s 
ao processo. Em princípio, todas as ações que possam causar impactos ambientais 
signi ficativos devem ser objeto de um estudo de impacto ambiental. Algumas ações 
podem passar por um processo mais simples de avaliação de impacto, enquanto o utras 
dificilmente provocarão algum impacto ambiental digno de nota.

O Banco Mundial, por exemplo, classifica os projetos que lhe são submetidos em três 
categorias, de acordo com seu potencial de impacto2:

 ѿ Categoria A: projetos que requerem uma avaliação ambiental completa, pois 
podem causar impactos adversos significativos, geralmente irreversíveis, que 
ultrapassam a área do empreendimento; afetam hábitats naturais, povos indí-
genas, recursos culturais tangíveis; ou envolvem deslocamento involuntário. 
A avaliação ambiental para projetos de categoria A deve examinar os impactos 
potenciais positivos e negativos, compará-los com aqueles das alternativas vi-
áveis (incluindo a alternativa de não realizar o projeto) e recomendar medidas 
para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar os impactos adversos e melho-
rar o desempenho ambiental.

 ѿ Categoria B: projetos que podem causar impactos adversos sobre populações 
humanas ou áreas ambientalmente importantes, geralmente reversíveis e res-
tritos à área do próprio empreendimento e para os quais medidas mitigadoras 
podem ser estabelecidas de maneira mais rápida que para os projetos de cate-

 1Jurisdições 
incluem governos 

nacionais, regionais 
e locais, como é 

o caso da União, 
dos Estados e dos 

municípios no 
Brasil. Organizações 

incluem empresas 
públicas ou 

privadas que 
adotam a avaliação 

de impacto 
ambiental em 
suas políticas 

corporativas, assim 
como organizações 

internacionais 
que adotam a 
avaliação de 

impacto ambiental 
como requisito para 

certas decisões 
de alocação de 

recursos, como é 
o caso do Banco 

Mundial e de 
outras instituições 

multilaterais.

2Em outubro de 
2012, o Banco 

Mundial anunciou 
o início de um 

processo de dois 
anos para revisar 
em profundidade 

todas as suas 
salvaguardas. O 
texto da Política 

Operacional 4.01 
foi modificado 

diversas vezes desde 
1999. A divisão 

em três categorias 
para fins de 

triagem permaneceu 
inalterada, mas 

a descrição 
dos critérios de 

enquadramento foi 
objeto de diversos 
ajustes. É sempre 

recomendável 
consultar o site 

do Banco para a 
versão mais recente.
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Fig. 5.6 Afloramento calcário e entrada de caver-
na no vale do rio Iporanga, município homônimo 
situado no sul do Estado de São Paulo. Nesta re-
gião cárstica, mesclam-se a vulnerabilidade do 
terreno, o valor paisagístico, a elevada biodiversi-
dade, o patrimônio cultural atual e o arqueológico. 
Em um caso de reconhecimento precoce de sua 
importância, a área foi declarada parque estadu-
al em 1958

Fig. 5.7 Ruínas de Tulum, Yucatán, México. Neste 
local, sobrepõem-se diversos atributos que valori-
zam o sítio: construções monumentais da cultura 
maia, relevo cárstico, zona costeira e importância 
econômica derivada do turismo

Fig. 5.8 Arquipélago de Abrolhos, no litoral sul 
da Bahia, parte do Parque Nacional Marinho de 
Abrolhos
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Quadro 6.4 Extrato de termos de referência para realização de um estudo de impacto ambiental de um projeto hi-
drelétrico de grande porte
Cap. 3 desCrição dos ambientes biofísiCo e soCial

302. Três princípios devem guiar a descrição do ambiente e seus componentes. O proponente deve dispor de 
uma definição  de ambiente coerente com o caráter multicultural do território no qual o projeto proposto seria 
construído, deve identificar e orientar a análise dos componentes valorizados do ecossistema, e deve indicar e 
justificar os limites espaciais e temporais escolhidos para cada componente. 
304. Enquanto o processo de classificação dos componentes valorizados e da estrutura do ambiente é universal, a 
maneira de realizar tais classificações é dependente da cultura. Assim, os Cri, os Inuit e outros habitantes da região 
afetada pelo projeto proposto podem definir o ambiente de seu entorno de modos diferentes. Por consequência, 
além de definir o ambiente de acordo com métodos científicos atualizados, o proponente também deve descrevê-lo 
de acordo com o conhecimento dos Cri e dos Inuit, empregando, entre outras metodologias, aquelas desenvolvidas 
no campo da etnociência.
346. O proponente deve apresentar uma análise da oceanografia física (temperatura, salinidade, circulação, con-
dições de gelo etc.) e química do estreito Manitounuk, cobrindo, em particular, os processos de mistura que 
determinam os tempos de residência das águas no estreito e das águas costeiras entre os estuários dos rios 
Grande Baleia e Pequena Baleia. O transporte de nutrientes e sedimentos em condições naturais e a composição 
da vegetação sublitorânea do estreito e da linha de costa da baía de Hudson também devem ser discutidos, e a 
importância ecológica das zonas naturalmente livres de gelo deve ser avaliada.

Cap. 4 desCrição do proJeto

401. O proponente deve descrever o projeto hidrelétrico Grande Baleia em sua totalidade, acesso, alojamento, 
infraestrutura  de comunicação, assim como o sistema de transmissão (...) 
402. O projeto selecionado é a única alternativa a ser coberta em detalhe no estudo de impacto. Qualquer retorno 
a outras alternativas requer nova autorização, precedida por um novo EIA e nova consulta pública.
408. O proponente deve fazer uma análise comparativa dos impactos ambientais e econômicos e dos argumentos 
técnicos que levaram à escolha do projeto de maneira tal que os comitês e as comissões de avaliação possam 
julgar razoavelmente a validade das escolhas feitas.

cAP. 5 imPActos do ProJeto

504. A fim de evitar as tendências reducionistas e compartimentalizadoras de um enfoque enciclopédico, os im-
pactos do projeto proposto sobre os vários componentes do ambiente devem ser avaliados em termos de cinco 
questões fundamentais: (i) saúde; (ii) acesso ao território; (iii) disponibilidade de recursos; (iv) coesão social; (v) 
respeito por valores.

Cap. 6 medidas mitigadoras e Compensatórias

613. O proponente deve indicar como o livre movimento dos povos nativos será mantido, em caso de aprovação do 
projeto , de modo a garantir o acesso aos territórios, incluindo a substituição de rotas de acesso para pesca e caça  
(...) tanto no verão como no inverno.
614. Adicionalmente, o proponente deve indicar as medidas específicas para garantir que as atividades dos nativos 
possam continuar com segurança. Nos lugares onde os cursos d’água se tornarem total ou parcialmente inadequa-
dos para navegação devido ao aumento ou redução da vazão, o proponente deve especificar medidas mitigadoras.

Cap. 7 supervisão ambiental, monitoramento e programas de gestão de longo prazo

705. A supervisão ambiental envolve a supervisão geral da construção para assegurar que as condições da autori-
zação e todas as leis, regulamentos e códigos ambientais sejam respeitados.
706. O proponente deve identificar medidas de supervisão específicas a serem implementadas, o código ambiental 
a ser aplicado, assim como as obrigações dos empreiteiros (...)
707. O proponente deve descrever as medidas a serem tomadas para assegurar que os trabalhadores da construção 
estejam  bem informados acerca dos direitos dos nativos e dos modos de vida tradicionais.
Fonte: Evaluating Committee, Kativik Environmental Quality Commission, Federal Review Committee North of the 55th Parallel, 
Federal Environmental Assessment Review Panel, Guidelines, Environmental Impact Statement for the Proposed Great Whale 
Hydroelectric Project, 1992.
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Notem-se as exigências de consulta pública e, notadamente, uma preocupação com 
a possibilidade de fiscalizar e acompanhar a satisfatória implementação das medidas 
mitigadoras.

O atendimento às orientações  dos termos de referência pode tomar várias formas 
no EIA. Algumas exigências podem ser tratadas no texto principal, enquanto a 
compreensão  de estudos de detalhe pode ser facilitada se o estudo for apresentado de 
forma completa em anexo. Uma deferência ao leitor (incluindo o analista do órgão 
governamental responsável) é indicar com clareza em que parte do EIA encontra-se 
a resposta às questões levantadas. Isso pode ser feito com quadros explicativos que 
relacionem  as questões levantadas com os capítulos e seções do EIA em que pos-
sam ser encontradas as informações e análises requeridas. O Quadro 6.6 traz, como 
exemplo,  a indicação de onde podem ser encontradas respostas às questões levantadas  
durante reuniões públicas de scoping para o EIA de um projeto de perfuração de pe-
tróleo no mar. Nesse caso, os autores do EIA optaram por colocar quase tudo como 
estudos individualizados, mas esta não é necessariamente a melhor resposta em todos 
os casos; tal estratégia requer atenção especial da equipe coordenadora, não somente 
para assegurar coerência entre os diversos estudos especializados, mas também para 
integrar as análises e conclusões de cada especialista no estudo principal.

Quadro 6.5 Extrato de termos de referência para realização de um estudo de impacto ambiental de um projeto de 
mineração de ferro de grande porte
visão geral 
propósito de um eia 
Questões-Chave

A questão crítica para a proposta é, provavelmente, a gestão das atividades mineiras e de transporte em um en-
clave dentro do Parque Nacional da Serra Hamersley (...) É, portanto, crítico que o EIA mostre uma compreensão 
detalhada da paisagem e dos valores sociais da área e se eles estão representados em outros locais. Os valores de 
conservação das áreas a serem perturbadas devem ser examinados em detalhe (...)
Neste caso, as questões-chave deveriam incluir:
• as razões para escolha do local da mina e do corredor de transporte;
• flora, fauna e ecossistemas;
• paisagem e valores recreativos;
• gestão da água: (1) suprimento de água subterrânea, necessidades de bombeamento, zonas de influência, impac-
tos na flora, fauna e comunidades vegetais; (2) desaguamento e efluentes, erosão e assoreamento (...)

Consulta e partiCipação públiCa

Apresentar uma descrição das atividades de consulta e participação públicas desenvolvidas pelo proponente 
durante  a preparação do EIA. Deve-se descrever as atividades, datas, grupos e indivíduos envolvidos, e os objetivos 
das atividades . Deve-se fazer referências aos itens do EIA que indiquem claramente como as preocupações da 
comunidade serão tratadas no projeto (...)

lista detalhada de Compromissos ambientais

Os compromissos assumidos pelo proponente devem ser claramente definidos e listados separadamente (...) Os 
compromissos  devem ser numerados e incluir: (a) responsável; (b) descrição; (c) cronograma; (d) órgão a atender. 
Todos os compromissos passíveis de auditoria feitos no corpo do EIA devem ser resumidos na lista.
Fonte: Hamersley Iron Pty. Ltd., Marandoo Iron Ore Mine and Central Pilbara Railway, Environmental  Review and Management 
Programme, 1992.
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O estudo de impacto ambiental (EIA) é o documento mais importante de todo o 
processo de avaliação de impacto ambiental. É com base nele que serão tomadas as 
principais decisões quanto à viabilidade ambiental de um projeto, quanto à necessi-
dade de medidas mitigadoras ou compensatórias e quanto ao tipo e ao alcance dessas 
medidas. Dado o caráter público do processo de AIA, é também esse o documento que 
servirá de base para as negociações que poderão se estabelecer entre empreendedor, 
governo e partes interessadas.

Há atualmente no Brasil diversos tipos de estudos ambientais1, incluindo o próprio 
EIA, o plano de controle ambiental (PCA), o relatório de controle ambiental (RCA) e 
o relatório ambiental preliminar (RAP), além de estudos de aplicação circunscrita a 
certos tipos de empreendimentos, como o plano de recuperação de áreas degradadas 
(Prad), empregado no setor de mineração, e o projeto básico ambiental (PBA), empre-
gado para projetos do setor elétrico (conforme Quadro 3.4).

De maneira semelhante, outras jurisdições também lançam mão de diferentes tipos 
e formatos de estudos ambientais, requerendo maior ou menor grau de detalhe na 
descrição do ambiente afetado ou na análise dos impactos, como o environmental 
assessment americano, a notice d’impact francesa e o scoping report sul-africano, 
todos eles versões reduzidas ou simplificadas do estudo de impacto ambiental clássico 

(conforme Cap. 5).

Todavia, todos 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 um dos estudos ambientais.

7.1 DuAs perspeCtivAs ContrADitóriAs nA reAlizAção De um estuDo De  
 impACto AmbientAl
Tipicamente, um estudo de impacto ambiental é feito para uma determina-
da proposta  de empreendimento de interesse econômico ou social, que requer a 
realização de intervenções físicas no ambiente (obras), e que também é conhecido  
como projeto de engenharia. Projetos de aproveitamento de recursos vivos, como 
manejo florestal ou pesqueiro, ou ainda projetos de aquicultura, silvicultura ou agro-
pecuária, também podem ser enquadrados nessa categoria, posto que demandam 
ações ou interferências no meio, que, por sua vez, podem ser causas de impactos 
ambientais2.

Uma das finalidades da avaliação de impacto ambiental é auxiliar na seleção da 
alternativa  de projeto mais viável, em termos ambientais, para se atingir determi-
nados objetivos . Por exemplo, a AIA pode ser empregada para selecionar o melhor 
traçado para uma rodovia ou a melhor opção de remediação de uma área contami-
nada. Embora a formulação de alternativas seja central em avaliação de impacto 
ambiental (conforme seção 6.6), as etapas descritas adiante não incluem a compara-
ção de alternativas. Isso se deve ao fato de que esse modelo genérico pode ser aplicado 
a qualquer número de alternativas, inclusive aquela de não realizar projeto algum. 

1O termo “estudos 
ambientais” 

foi introduzido 
formalmente 

pela Resolução 
Conama no 237/97 
(conforme Cap. 3), 
mas já era usado 

há tempos por 
profissionais do 

setor.

2Neste 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 são 

enquadrados 
na categoria de 

avaliação ambiental 
estratégica.   
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A base para estruturar e organizar um estudo de impacto ambiental é a identifica-
ção 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 rele-
vantes, 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 im-
pactos permite que a equipe multidisciplinar organize, de modo racional e partilhado 
entre seus membros, o entendimento acerca das relações entre os vários componentes 
do projeto e os elementos 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 todas as 
possíveis  alterações ambientais decorrentes de um empreendimento, mesmo se for 
sabido  de antemão que algumas dessas alterações serão pouco significativas, ou seja, 
que algumas serão muito mais importantes que outras e que, portanto, nem todas 
receberão igual atenção nas etapas subsequentes do EIA.

O entendimento das atividades e operações que compõem o projeto, e de suas 
alternativas , ao lado do reconhecimento das características básicas do ambiente 
potencialmente  afetado, são os pontos de partida para a identificação preliminar dos 
impactos prováveis, conforme a Fig. 7.1. Como se pode observar nessa mesma figura, 
após a conclusão do diagnóstico ambiental, há uma 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.

8.1 formulAnDo hipóteses
Identificar impactos prováveis equivale a formular hipóteses sobre as modifica-
ções ambientais a serem direta ou indiretamente induzidas pelo projeto em análise. 
A analogia com situações similares, a experiência dos membros da equipe multidis-
ciplinar ou de consultores externos e o emprego conjunto do raciocínio dedutivo e 
indutivo são alguns dos métodos empregados para auxiliar na identificação preliminar  
dos impactos.

O conhecimento acumulado por profissionais e pesquisadores de todo o mundo, assim 
como a experiência anterior dos analistas que compõem a equipe multidisciplinar 
que elabora o EIA, formam 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 ou medidos  
em casos de empreendimentos semelhantes fornecem uma primeira pista para iden-
tificar os possíveis impactos de um novo projeto. Assim, pesquisa bibliográfica e 
consulta a trabalhos similares são prováveis primeiros passos de uma equipe encar-
regada de planejar ou elaborar um estudo de impacto ambiental.

Estudos de síntese não existem quando projetos baseados em novas tecnologias 
começam a ser submetidos ao processo de avaliação de impacto ambiental, mas o 
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recordação do amplo espectro de ações e impactos ambientais que podem estar relacio-
nados às ações propostas”. A matriz também teria uma função de comunicação, pois 
serviria como “um resumo do texto da avaliação ambiental” e possibilitaria que “os 
vários leitores dos estudos de impacto determinem rapidamente quais são os impactos 
considerados significativos e sua importância relativa” (Leopold et al., 1971, p. 1).

Quadro 8.10 Principais aspectos ambientais induzidos  
por um empreendimento de mineração
físiCos

Alteração das características do solo (estrutura, com-
pactação etc.)
Alteração da topografia local
Alteração da rede hidrográfica
Alteração do regime hidrológico
Aumento da erosão
Aumento da carga de sedimentos nos corpos d’água
Geração de estéreis
Geração de rejeitos
Geração de resíduos sólidos
Dispersão de gases e poeiras
Emissão de ruído
Emissão de vibrações e sobrepressão atmosférica
Dispersão de efluentes líquidos
Rebaixamento ou elevação do nível freático
Subsidência
Aumento dos riscos de escorregamentos de taludes
biótiCos

Interferência sobre processos bióticos nos corpos 
d’água (e.g. ciclagem de nutrientes)
Eutrofização de corpos d’água
Bioacumulação de poluentes
Fragmentação da cobertura vegetal
Perda de cobertura vegetal
antrópiCos

Modificação da infraestrutura de serviços públicos
Deslocamento involuntário de assentamentos huma-
nos
Indução de fluxos migratórios
Modificação das formas de uso do solo
Alteração ou destruição de sítios de interesse cultural 
ou turístico
Aumento do tráfego de veículos
Aumento da demanda de bens e serviços
Aumento da oferta de empregos 
Aumento da arrecadação tributária
Qualificação profissional da mão de obra local

Quadro 8.11 Principais impactos ambientais decorren-
tes de um empreendimento de mineração
sobre o meio físiCo

Deterioração da qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas
Deterioração do regime de escoamento das águas 
subterrâneas
Deterioração da qualidade do ar
Deterioração da qualidade do solo
sobre o meio biótiCo

Perda ou alteração de hábitats terrestres
Alteração de hábitats aquáticos
Redução da produção primária
Afugentamento da fauna
Perda de espécimes de fauna
Criação de novos ambientes
Proliferação de vetores
sobre o meio antrópiCo

Impacto visual
Desconforto ambiental
Riscos à saúde humana
Substituição de atividades econômicas
Incremento da atividade comercial
Aumento local de preços
Aumento da população
Sobrecarga da infraestrutura de serviços
Expansão da infraestrutura local e regional
Perda de patrimônio cultural
Perda de referências espaciais à memória e à cultura 
popular
Redução da diversidade cultural
Alteração dos modos de vida tradicionais
Alteração das relações socioculturais
Limitação das opções de uso do solo
Nota: Trata-se de uma lista apenas exemplificativa que não 
abarca a totalidade dos possíveis impactos desse tipo de ati-
vidade.
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Fig. 8.17 Matriz de  identificação de aspectos e impactos ambientais (um caso hipotético de um projeto de mineração)
Fonte: Sánchez e Hacking (2002).
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Os estudos de base ocupam uma posição central na sequência de atividades de um 
estudo de impacto ambiental. São eles que permitirão a obtenção das informações 
necessárias à identificação e à previsão dos impactos, à sua posterior avaliação e, 
final mente, fornecerão elementos para a elaboração do plano de gestão ambiental. 
Por sua vez, o tipo e a qualidade das informações obtidas por meio dos estudos de 
base serão determinados em função das duas etapas anteriores do EIA, a identificação  
preliminar dos impactos e sua hierarquização (seleção das questões relevantes).

Desta forma, os estudos de base funcionam como um pivô no processo de elaboração 
de um estudo de impacto ambiental, e em torno deles gira a organização dos traba-
lhos 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, mas que recebe diferentes denominações em distintos países.

Os estudos de base têm tamanha importância na avaliação de impacto ambiental 
que muitas vezes acabam confundidos com o próprio EIA. Isso é particularmente 
forte quando se adota uma abordagem exaustiva, com sua tendência a descrever 
detalhadamente os mais variados elementos que compõem o meio ambiente afetado. 
Assim, os estudos de base formam o elemento mais amplamente reconhecido dos 
estudos de impacto ambiental — todos concordam que são necessários — mas um dos 
menos compreendidos (Beanlands, 1993b), já que a função do EIA não é levantar ou 
compilar dados sobre o ambiente afetado, mas (nunca é demais relembrar) analisar 
a viabilidade ambiental de uma proposta, antecipando as consequências futuras de 
uma decisão presente.

As funções dos estudos de base em um EIA são:
 ѿ fornecer informações necessárias para a identificação e previsão dos impactos, e 
para sua posterior avaliação;

 ѿ contribuir para a definição de programas de gestão ambiental (medidas mitiga-
doras, compensatórias, programas de monitoramento e demais componentes de 
um plano de gestão ambiental integrante de um EIA);

 ѿ estabelecer uma base de dados para futura comparação com a real situação, em 
caso de implementação do projeto.

9.1 funDAmentos
Estudos de base são definidos como levantamentos acerca de alguns componentes e 
processos selecionados do meio ambiente  que podem ser afetados pela proposta em 
análise.

Esta definição ampla insiste no princípio de que os estudos de base não podem ser 
entendidos como qualquer acumulação de informações disponíveis; antes,  devem ter 
um foco em “componentes e processos selecionados” que possam ser afetados pela 
proposta em estudo. Logo, trata-se de coletar e organizar informação (ou seja, compi-
lar informação existente ou produzir nova informação) selecionada, para atender às 
funções dos estudos de base dentro do EIA.

Beanlands (1988) correlaciona os estudos de base com o monitoramento ambiental. 
Enquanto os estudos de base descrevem as condições ambientais existentes em um 
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Um dos principais objetivos da avaliação de impacto ambiental é, certamente, o de 
prever mudanças nos sistemas naturais e sociais decorrentes de um projeto de desen-
volvimento. Assim, todo estudo de impacto ambiental deve apresentar um prognóstico 
da situação futura, no caso de realização do empreendimento analisado. Entendido 
como uma descrição da situação futura do ambiente afetado, o prognóstico deve 
ser fundamentado em hipóteses plausíveis e previsões confiáveis. Na sequência de 
atividades  de preparação de um EIA, a previsão é a etapa que busca informar sobre a 
magnitude ou intensidade dessas mudanças. 

A previsão é um dos passos da análise dos impactos. Ela provê uma descrição 
fundamentada  e, se possível, quantificada dos impactos identificados no passo ante-
rior, identificação esta que, por sua vez, se baseou no diagnóstico ambiental, mesma 
atividade que fornece dados para a previsão, cujos resultados serão utilizados para 
avaliar a importância dos impactos (o terceiro passo da análise dos impactos), deli-
neando medidas para evitar, atenuar ou compensar os impactos adversos. Entendida 
dessa forma — conectada às demais atividades essenciais à elaboração de um estudo 
de impacto ambiental —, percebe-se que a previsão não é a finalidade desses estudos, 
mas um elo de uma corrente em que cada atividade tem uma função: cada atividade  
depende da precedente e fornece informações ou conclusões para a subsequente, con-
forme a Fig. 10.1.

Assim, as funções da previsão de impactos são:
 ѿ estimar a magnitude (intensidade) dos impactos ambientais;
 ѿ fornecer informações para a etapa seguinte, avaliação da impor-
tância dos impactos;

 ѿ prognosticar a situação futura do ambiente com o projeto em 
análise;

 ѿ comparar e selecionar alternativas;
 ѿ fornecer subsídios para a definição de medidas mitigadoras.

Para Beanlands e Duinker (1983):

As previsões de impacto deveriam ser testáveis, isto é, deveriam ser livres de am-
biguidades e apresentadas como hipóteses que pudessem ser testadas, mediante 
um m plano apropriado de estudo. Assim, uma análise preditiva deveria se es-
forçar em incluir detalhes quantificados da magnitude dos impactos, duração e 
distribuição espacial.

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

10.1 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 
suficientemente significativos para que se despenda tempo e dinheiro tentando quan-
tificá-los, mas todos devem ser satisfatoriamente descritos e qualificados no EIA.

Fig. 10.1 Encadeamento entre o diagnós-
tico ambiental e as medidas mitigadoras, 
mediante o prognóstico ambiental

Diagnóstico ambiental

Prognóstico ambiental

Medidas mitigadoras
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A etapa de avaliação da importância dos impactos é uma das mais difíceis de qual-
quer estudo de impacto ambiental. Isso se deve ao fato de que atribuir maior ou 
menor grau de importância a uma alteração ambiental depende não só de um traba-
lho técnico, mas também de juízo de valor. Como todo juízo de valor, há aqui grande 
subjetividade. Na opinião de Beanlands e Duinker (1983, p. 43), “a questão da sig-
nificância das perturbações antropogênicas no ambiente natural constitui o próprio 
coração da avaliação de impacto ambiental. De qualquer ponto de vista — técnico,  
conceitual ou filosófico —, o foco da avaliação de impacto em algum momento con-
verge para um julgamento da significância dos impactos previstos”.

As funções desta atividade na preparação de um EIA são:
 ѿ interpretar o significado dos impactos ambientais identificados;
 ѿ facilitar a comparação de alternativas;
 ѿ determinar a necessidade de medidas adicionais para evitar, reduzir ou compen-
sar os impactos adversos e valorizar os impactos benéficos;

 ѿ 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 dos 
demais. Parte desse exercício já foi feita na etapa de scoping. O raciocínio, os proce-
dimentos e as ferramentas podem ser similares àqueles já empregados. Todavia, essa 
nova etapa de avaliação apoia-se em todo o diagnóstico ambiental já concluído e nos 
resultados da etapa de previsão dos impactos, que informam sobre sua intensidade e 
distribuição espacial e temporal. Há, assim, muito mais informação e conhecimento 
para avaliar a importância dos impactos do que havia anteriormente.

Isso não elimina, contudo, a subjetividade inerente a todo juízo de valor: uma das 
funções do EIA é justamente a de permitir que tal juízo de valor — ou seja, essa ava-
liação —, 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 puramente técnicos e econômicos, senão políti-
cos. Indubitavelmente, é um paradigma racionalista que fundamenta a avaliação 
de impacto ambiental, mas a inevitabilidade da subjetividade na avaliação deve ser 
reconhecida.

Como não é possível — nem desejável (Wilkins, 2003) — eliminar toda subjetividade, 
é conveniente apontar com clareza, no EIA, quais julgamentos se baseiam em apre-
ciação pessoal ou opinião do conjunto da equipe técnica e quais conclusões derivam 
de um trabalho cientificamente fundamentado. Esta é a principal razão para se fazer 
a diferenciação mais clara possível entre previsão de impacto — que decorre, princi-
palmente, da aplicação de métodos científicos —, e avaliação dos impactos, resultado 
do julgamento de valor de um grupo de pessoas, mesmo que sejam especialistas al-
tamente capacitados. As avaliações não devem ser puramente subjetivas. Se o forem, 
todas as tarefas precedentes terão sido inúteis: “não há sentido em fazer previsões 
ecológicas se os impactos forem avaliados com critérios difusos, inconsistentes ou 
puramente subjetivos” (Treweek, 1999, p. 177).
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Muitos dos impactos negativos considerados na avaliação de impacto ambiental 
somente se manifestam em caso de funcionamento anormal do empreendimento ana-
lisado. Por exemplo, durante a operação de um duto de petróleo, não se espera que os 
cursos d’água atravessados venham a ser poluídos com o produto transportado, e o 
aspecto ambiental “emissão de óleo” normalmente não faz parte dos problemas iden-
tificados. No entanto, se o duto se romper, o petróleo poderá contaminar o solo e os 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, sendo pertinente identificar o aspecto 
ambiental “risco de vazamento de petróleo”. De modo análogo, se a barreira imper-
meável instalada na base de um aterro de resíduos sólidos apresentar problemas, a 
água subterrânea poderá ser poluída, mas, se a barreira funcionar adequadamente, 
não se esperam problemas com a qualidade das águas.

Perguntas do tipo “o que aconteceria se...” são muitas vezes feitas ao se analisar a 
viabilidade ambiental de um projeto. Os resultados do mau funcionamento do em-
preendimento podem ser mais significativos do que os impactos decor rentes de seu 
funcionamento normal. São situações que tipificam risco ambiental.

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, legitimamen-
te, 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 dioxina em uma zona de 1.430 ha e 
obrigando à evacuação dos moradores (Alloway e Ayres, 1993).

Outros riscos são menos evidentes. Por exemplo, a emissão de efluentes líquidos 
contendo  metais pesados ou determinados compostos orgânicos pode representar 
uma situação de risco, na medida em que esses poluentes poderão acumular-se em 
certos compartimentos do meio físico (como sedimentos ou água subterrânea) e em 
certos elementos da biota e, em decorrência, causar danos à flora, à fauna e à saúde 
humana. É o caso do tristemente célebre evento 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 contido nos efluentes de uma indústria química e uma 
doença degenerativa do sistema nervoso central que atacou uma comunidade de pes-
cadores 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, ma-
téria-prima para a fabricação de cloreto de polivinila, o PVC. Por intermédio  de 
mecanismos hoje bem estudados, mas virtualmente desconhecidos na época, o mercú-
rio metálico transforma-se em metil-mercúrio, composto absorvido pelos orga nismos 
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 alimen tares da 
comunidade de pescadores. Até 1975, 899 pessoas haviam sido oficialmente reconhe-
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Uma das funções da avaliação de impacto ambiental é servir como ferramenta para 
planejar a gestão ambiental das ações e iniciativas às quais se aplica. Ao estudar 
detalhadamente as principais interações entre a ação proposta e o meio ambiente, a 
equipe técnica que elabora o estudo de impacto ambiental está bem posicionada para 
formular recomendações que visem à redução dos impactos adversos, realçar os im-
pactos benéficos e traçar diretrizes de manejo.

Diferentemente dos sistemas de gestão ambiental e de outras ferramentas correlatas, 
o estudo de impacto ambiental não trabalha com situações concretas de impactos ou 
de risco ambiental, mas com situações potenciais, de modo que as medidas de gestão 
propostas em um EIA só poderão ser aplicadas na eventualidade do empreendimento 
ser aprovado e efetivamente implantado. Outra diferença importante entre um SGA 
e um EIA é que o plano de gestão ambiental decorrente da preparação do EIA é diri-
gido às três principais etapas do ciclo de vida de um empreendimento (implantação, 
operação e desativação), ao passo que as medidas e os programas de gestão oriundos 
de um SGA costumam limitar-se à etapa de operação. Com efeito, para muitos empre-
endimentos, os impactos decorrentes da implantação e das atividades de construção 
podem ser muito mais significativos do que aqueles advindos do seu funcionamento, 
como é o caso de boa parte das obras de infraestrutura, a exemplo de rodovias, linhas 
de transmissão de energia elétrica, sistemas de abastecimento de água e de tratamento 
de esgotos ou resíduos sólidos, e mesmo muitas indústrias, entre outros.

Entende-se que o desempenho ambiental da atividade, isto é, o conjunto de resultados 
concretos e demonstráveis de proteção ambiental1, tenderá a ser 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 visam a  assegurar que o empreendimento 
seja implantado, operado e desativado em conformidade com a legislação ambiental 
e outras diretrizes relevantes, a fim de minimizar os riscos ambientais e os impactos 
adversos, além de maximizar os efeitos benéficos.

Durante muitos anos, o foco da avaliação de impacto ambiental foi evitar e mini-
mizar as consequências negativas dos investimentos públicos e privados. O enfoque 
atual é muito mais amplo, pois vários protagonistas perceberam que o potencial do 
processo de AIA é muito maior: em vez de concentrar-se na redução dos impactos ne-
gativos, o processo de AIA pode permitir uma análise, sob a perspectiva de múltiplos 
atores, da contribuição que os projetos analisados podem trazer para a recuperação 
da qualidade ambiental, para o desenvolvimento social e para a atividade econômica 
da comunidade ou da região sob sua influência. Trata-se, na verdade, de analisar a 
contri buição do projeto para o desenvolvimento sustentável2 (IFC, 2003b), perspecti-
va que norteia alguns  um novo enfoque de avaliação de impactos chamado de análise 
ou avaliação de sustentabilidade (Gibson et al., 2005; Bond et al., 2012).

O plano de gestão ambiental resultante da avaliação de impactos de um novo 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 dife-

1A norma ISO 
14.031: 1999 

define desempenho 
ambiental como 
“resultados do 
gerenciamento 

dos aspectos 
ambientais de uma 

organização”. 

2Desde 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).
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Quadro 13.4 Principais medidas mitigadoras e compensatórias adotadas em projetos rodoviários 
aspeCto ou impaCto ambiental medida mitigadora ou Compensatória

Modificação do relevo Obras de arte, desvios e traçados alternativos
Intensificação dos processos erosivos Redução da área de intervenção

Drenagem e revegetação de taludes
Evitar concentração de fluxos de escoamento superficial
Bacias de retenção temporária das águas superficiais

Indução de escorregamentos e outros movimentos 
de massa

Análise prévia das condições geotécnicas

Aumento da carga de sedimentos e assoreamento Drenagem e revegetação de taludes
Bacias de decantação

Represamento parcial de cursos d’água Tubulões de transposição bem dimensionados e posicionados
Fundações de pontes abaixo do nível de estiagem da água 

Alteração da qualidade das águas superficiais Sistemas passivos de tratamento de águas
Alteração das propriedades físicas e biológicas do 
solo

Redução da área de intervenção

Recuperação de áreas degradadas
Alteração da qualidade do ar Regulagem e manutenção de máquinas e equipamentos

Aumentar distância entre pista e áreas de ocupação densa
Alteração do ambiente sonoro Barreiras físicas

Barreiras vegetais
Aumentar distância entre pista e áreas de ocupação densa

Risco de poluição da água e do solo com substân-
cias químicas

Armazenamento em superfície de derivados de petróleo

Planos de ação de emergência
Criação de áreas de estacionamento de cargas perigosas

Destruição e fragmentação de hábitats da vida 
selvagem

Obras de arte, desvios e traçados alternativos

Reflorestamento compensatório, conservação
Remoção, estocagem e reúso da camada superficial de solo

Estresse sobre vegetação natural devido à polui-
ção do ar

Desvios e traçados alternativos

Aumentar distância entre pista e áreas de vegetação significativa
Perda e afugentamento de espécimes de fauna Redução das áreas de desmatamento
Perda de espécimes da fauna por atropelamento Passagens de fauna
Soterramento de comunidades bentônicas Bacias de decantação

Tubulões de transposição bem dimensionados e posicionados
Criação de ambientes lênticos Obras de drenagem bem dimensionadas
Modificações na cadeia alimentar Bacias de decantação

Sistemas passivos de tratamento de águas
Alteração das formas de uso do solo Zoneamento e plano de uso do solo
Adensamento da ocupação nas margens e na área 
de influência

Zoneamento e plano de uso do solo

Alteração ou perda de sítios arqueológicos, outros 
elementos do patrimônio cultural

Pesquisa e resgate, publicação dos resultados

Impacto visual Redução da área de intervenção
Redução das áreas de desmatamento
Obras de arte, desvios e traçados alternativos
Barreiras vegetais

Deslocamento de pessoas e atividades econômicas Redução da área de intervenção
Reassentamento
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desde o relatório da Comissão, e, assim como as passagens de fauna em rodovias, as 
passagens para peixes são muito mais conhecidas hoje e há manuais sobre o assunto 
(FAO/DVWK, 2002) e ampla bibliografia. No caso da barragem de Itaipu, funciona, 
desde dezembro de 2002, um canal a céu aberto de cerca de 10 km – incluindo 6,5 
km de leito de um antigo córrego – e 120 m de desnível, projetado para que suas con-
dições hidráulicas garantissem altura de lâmina d’água e vazão mínimas (11,4 m3/s) 
e velocidade máxima de fluxo (Fontes Jr. et al., 2004). Além disso, o monitoramento 
biológico é feito regularmente.

É justamente o estudo sistemático dos erros e acertos  de experiências passadas a 
melhor maneira de avançar  no projeto e nas especificações de medidas  mitigado-

A quarta etapa de duplicação da rodovia elevou para seis o total de passagens superiores, às quais foram acrescentadas 
uma variedade de passagens subterrâneas e passagens de peixes nos trechos de rios perturbados pela construção da 
primeira pista, décadas antes. Diferentemente do ocorrido na duplicação do primeiro trecho, quando o monitoramento 
durou apenas um ano, desde a terceira etapa o monitoramento é contínuo e todas as passagens são monitoradas por 
câmeras fotográficas e de vídeo. Dessa forma, o trecho da Rodovia Transcanadense que cruza o Parque Nacional Banff 
transformou-se em “um dos mais intensamente mitigados e estudados trechos de rodovia no mundo” (Ford et al., 2010).

Fig. 13.9 Passagens inferiores de diferentes formatos e di-
mensões foram instaladas com intervalos de cerca de 1,5 km; 
nota-se a cerca à esquerda

Fig. 13.8 Cercas isolam toda a rodovia, evitando a travessia 
fora das passagens de fauna. Nota-se o detalhe da malha, mais 
fina na porção inferior, para reduzir a permeabilidade a peque-
nos mamíferos e répteis

Fontes: FEARO, Federal Environmental Assessment Review Office, Banff Highway Project km 13 to km 17, Report of the Environ-
mental Assessment Panel, 1982; Ford et al. (2010); McGuire (2011).

Fig. 13.10 Barreira antirruído de permeabilidade 
visual

Fig. 13.11 Iluminação da Ponte Vasco da Gama, 
Portugal, projetada para diminuir a dispersão de luz
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O redator de um estudo de impacto ambiental tem à sua frente um problema inusitado. 
Não está escrevendo um relatório técnico que será somente lido por outros técnicos 
com formação e nível de conhecimento similar ao seu. Tampouco está preparando um 
texto no estilo jornalístico, que poderia ser lido e compreendido por qualquer pessoa 
medianamente educada. Os estudos de impacto ambiental têm um pouco das duas 
características, e ainda outras dificuldades a serem enfrentadas por quem os redige.

Como a avaliação de impacto ambiental é um processo público, seus resultados 
devem  ser comunicados a todas as partes interessadas. No entanto, o público leitor 
é bastante 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 organiza-
ções não governamentais, por membros da comunidade local e, eventualmente, por 
vários outros tipos de leitores, como consultores ou assessores de diferentes partes 
interessadas, advogados, promotores, políticos e jornalistas.

É justamente essa característica que possibilita que o EIA e, especialmente, o Rima 
sejam facilitadores  da discussão pública. Amplia-se, assim, o espectro  de participan-
tes implicados na discussão e com possibilidade de influenciar o processo decisório, 
ampliando o debate público  sobre temas e questões que antigamente (ou seja, antes 
da legislação sobre  AIA) ficavam restritos 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. Tanto uma frase mal colocada como uma leitura desatenta 
de um texto excelente podem causar grandes “estragos”: um projeto pode ser questio-
nado, sua aprovação pode ser mais trabalhosa, novos estudos podem ser solicitados. 
Se estudos tecnicamente impecáveis resultarem em relatórios mal estruturados, de 
apresentação pífia e mal escritos, o leitor terá um trabalho extremamente árduo e 
penoso para decifrar as intenções do proponente e as conclusões da equipe de consul-
tores. Diferentemente de um mau romance, cuja leitura pode ser interrompida sem 
maiores consequências, um analista ambiental não pode abandonar a leitura de um 
EIA; 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).

Mas o EIA e seu resumo não são os únicos meios de comunicação no processo de 
avaliação de impacto ambiental. Cada etapa do processo tem suas necessidades de 
comunicação. Em sua retrospectiva de 25 anos de atividade, a Comissão Holande-
sa de Avaliação Ambiental, com base na experiência de análise de cerca de 2.600 
EIAs, responde à pergunta “quando uma avaliação ambiental merece uma medalha?” 
apontando três qualidades: boa comunicação, alternativas realistas e avaliação de 
impactos com suficiente nível de detalhe (NCEA, 2012, p. 10). A mensagem da Co-
missão é clara:
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Os estudos de impacto ambiental são feitos normalmente dentro de um contexto legal 
que estabelece requisitos a serem observados e procedimentos a serem cumpridos. 
Dentro do processo de AIA, a etapa de avaliação ou análise técnica dos estudos 
ambientais apresentados1 tem a função de verificar a conformidade dos estudos apre-
sentados com critérios preestabelecidos. Para aplicações a decisões de licenciamento 
ambiental, os critérios usualmente observados 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). Finalmente, 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. Ainda no âmbito interno, uma análise de terceira parte poderá analisar 
um estudo ambiental antes de sua apresentação ao órgão governamental ou ao agente 
financeiro.

Um balanço 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 aplicação 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 mini-
mizando seus inconvenientes, é inútil como fundamento para qualquer tomada de 
decisões, embora possa — infelizmente — ser utilizado como justificativa.

Uma definição muito 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 
conclu sões 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 sistema de AIA, a regulamentação estabelece a quem cabe a responsabili-
-dade de analisar os estudos. Na legislação brasileira cabe aos órgãos ambientais 
licenciadores a análise dos estudos ambientais. Já no contexto de uso da AIA para 
fundamentar decisões de financiamento, tal análise cabe à equipe interna socioam-
biental dessas instituições, com frequente emprego de consultores externos. Há ainda 
outros modelos, adotados em diferentes jurisdições, como o interagency review, 
previsto na legislação americana, ou as comissões independentes de avaliação, em-
pregadas no Canadá e na Holanda.

No Canadá, essas comissões de avaliação estão regulamentadas, no plano fede-
ral, pelas Leis Canadenses de Avaliação Ambiental, tanto a lei de 1992 quanto a 
de 2012, mas o modelo já era adotado  desde que foi lá implantada a avaliação de 
impacto ambiental, em 1973 (Ross, 1987). Para cada projeto que requeira um estudo 
aprofundado, uma comissão (panel) é nomeada e uma de suas tarefas é analisar a 

1Embora esta 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.
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CAPÍTULO 

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 via-
bilidade econômica  de projetos privados são unicamente da esfera privada, o mesmo 
não ocorre com as decisões acerca da viabilidade ambiental, que são necessariamente 
públicas. Isso decorre de razões muito simples: os empreendimentos que têm o poten-
cial de causar  impactos ambientais significativos usualmente afetam, degradam ou 
consomem recursos  ambientais que pertencem à coletividade e que dizem respeito 
ao bem-estar de todos. Portanto, sua apropriação não pode ser decidida no âmbito 
privado. A participação pública é essencial ao processo de AIA.

Informar, ouvir e decidir são tarefas relacionadas à participação pública no 
processo, e estão diretamente relacionadas entre si. Para tomar decisões que con-
siderem as opiniões e os pontos de vista do público, este deve ter oportunidade 
de se fazer ouvir. Ele se manifesta em reação a uma proposta, que normalmente 
é um projeto submetido ao processo de AIA. É, portanto, necessário informar o 
público  acerca das intenções do proponente e da natureza da decisão a ser tomada  
(na maioria das vezes, a emissão de uma licença ambiental e suas condicionantes).

No âmbito do processo de AIA, participação pública é definida como

[...] o envolvimento de indivíduos e grupos que são positiva ou negativamente 
afetados por uma intervenção proposta (por exemplo, um projeto, um programa, 
um plano, uma política) sujeita a um processo de decisão ou que estão interessa-
dos na mesma. (André et al., 2006)

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos da participação pública no proces-
so de AIA, as modalidades e os graus de envolvimento dos cidadãos, as técnicas de 
consulta mais usadas e um esboço dos procedimentos regulamentares de consulta. 
O capítulo tem dois focos: (1) a tarefa de ouvir o público no processo governamental 
de licenciamento e (2) a tarefa de promover o engajamento com as partes interessa-
das, a ser desenvolvida pelo proponente do projeto. A tarefa de informar o público foi 
abordada no Cap. 14 (embora o tema seja mais amplo do que o conteúdo do capítulo), 
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 seu reconhecimento de fato.

Durante muito tempo, no mundo ocidental, os únicos direitos reconhecidos eram os 
individuais, emanados do direito natural e validados à medida que os outros indiví-
duos os respeitavam. Os direitos sociais, de âmbito coletivo, firmaram-se ao longo do 
século XX, fruto de lutas sindicais e políticas, e ainda direta e nitidamente vincu lados 
a indivíduos 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 
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CAPÍTULO 

Ao longo do processo de avaliação de impacto ambiental, várias decisões são tomadas  
por diferentes protagonistas. Há decisões acerca das alternativas de projeto, do 
alcance  e profundidade dos estudos, das medidas mitigadoras e compensatórias, das 
modalidades e do alcance das consultas públicas etc. Mas a principal decisão diz 
respeito à aprovação do projeto em análise e às condições para sua implementação. 
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 (que, frequentemente, é 
auxiliado por um consultor), como aquelas relativas à formulação de alternativas e 
escolha entre elas. Outras resultam da interação entre o proponente, seu consultor e a 
autoridade reguladora, às vezes incluindo o público, como os termos de referência  para 
a condução de um EIA. Durante a realização dos estudos, tomam-se várias decisões 
sobre a necessidade de medidas mitigadoras ou acerca de modificações de projeto que 
possam reduzir a magnitude ou a importância dos impactos adversos. Essa, aliás, é 
uma das partes mais ricas do processo de avaliação de impactos, na qual a AIA é usa-
da como auxiliar no planejamento de projetos, mas ela muitas vezes se dá no âmbito 
privado, em reuniões, discussões (e mesmo disputas) entre o proponente, o projetista 
e o consultor ambiental, e somente os resultados vão a público por intermédio do EIA.

Outras decisões decorrem ainda de negociação com as partes interessadas, como 
programas de compensação ou certas medidas mitigadoras. Contudo, a decisão mais 
importante é tomada ao final do processo: a aceitação ou a recusa do projeto. Na 
verdade, essas duas alternativas  extremas  são raras, e na situação mais usual as 
questões a serem decididas dizem respeito às condições para a realização do projeto. 
Em certos casos, tais condições podem ser tão severas que implicam custos elevados e 
levam à desistência do projeto. Em seu exame comparativo de procedimentos de AIA 
em diversos países desenvolvidos,  Wood (1995, 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”.

Finalmente, não se pode esquecer que outras decisões são tomadas após a aprovação 
do projeto, durante sua implantação e, posteriormente, na fase de funcionamento. 
Os resultados do monitoramento ambiental e dos programas de acompanhamento 
podem levar a novas modificações de projeto ou à necessidade de novas medidas 
mitigadoras,  caso sejam detectados impactos significativos não previstos.

Trata-se, portanto, de decisões múltiplas e sequenciais, em que se sobressai a decisão 
sobre a aprovação do projeto.

17.1 moDAliDADes De proCessos DeCisórios
O poder decisório acerca dos empreendimentos sujeitos ao processo de AIA varia 
entre uma jurisdição e outra. Há locais em que a decisão compete a uma autoridade 
ambiental; em outros, a competência é de uma autoridade setorial — autoridade cuja 
competência abarca um setor da atividade econômica, por exemplo, o setor energéti-
co, o setor florestal ou, ainda, uma autoridade de planejamento territorial, como é o 
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CAPÍTULO 

A aprovação de um projeto pressupõe sua execução de acordo com um plano preesta-
belecido, cabendo ao empreendedor observar todas as condições impostas para evitar, 
reduzir ou compensar os impactos adversos e valorizar os benéficos. Vale lembrar que 
essa aprovação pode ser interna, quando uma empresa adota a avaliação de impacto 
ambiental independentemente de exigências legais, ou externa, quando uma terceira 
parte (como o órgão licenciador ou financiador) formalmente declara-se de acordo 
com o projeto proposto e impõe suas condições.

Porém, a aprovação não significa que tenha se encerrado a avaliação de impac-
to ambiental. Ao contrário, ela continua durante todas as etapas do período de 
vida do empreendimento, embora com ênfase diferente e através da aplicação de 
ferramentas  apropriadas. George (2000, p. 177) é incisivo: “se a estrada que leva ao 
inferno é pavimen tada com boas intenções, as avaliações ambientais que terminam 
no momento  da decisão formam um pavimento custoso e equivocado”.

Como se verá, se o objetivo é garantir a proteção e a melhoria da qualidade ambiental,  
a etapa de acompanhamento é crucial para que o processo de AIA desempenhe satisfa-
toriamente seus papéis. O acompanhamento tem como funções:

 ѿ assegurar a implementação dos compromissos assumidos pelo empreendedor 
(descritos nos estudos ambientais e nas licenças ambientais);

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

 ѿ demonstrar o cumprimento desses compromissos e a consecução de certos obje-
tivos e metas (como o atendimento aos requisitos legais);

 ѿ fornecer elementos para o aperfeiçoamento do processo de AIA, identificando 
problemas decorrentes das etapas anteriores.

18.1 A importânCiA DA etApA De ACompAnhAmento
A importância da etapa de acompanhamento tem sido cada vez mais reconhecida 
por estudiosos e por participantes diretos do processo de AIA, pois não são raras 
as ocasiões em que muitos dos compromissos assumidos pelos empreendedores não 
são satisfatoriamente cumpridos, chegando às vezes a serem ignorados. Essa é uma 
percepção recorrente entre muitos analistas de órgãos governamentais e entre profis-
sionais que trabalham em ONGs. Estudo realizado por Dias (2001), com uma amostra 
representativa de projetos que passaram pelo processo de AIA no Estado de São Pau-
lo, confirmou tal percepção: ao investigar como se dava a real implementação das 
medidas mitigadoras, a autora constatou um amplo descolamento entre o proposto e 
o realizado. Já o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas da União em 2009 
constatou que os impactos e riscos ambientais das obras licenciadas não são avalia-
dos e acompanhados sistematicamente (TCU, 2009, p. 10). Essa deficiência também é 
frequentemente citada na literatura. Wood (1995) afirma que a implementação das me-
didas mitigadoras é fraca em muitos países. Glasson et al. (1999, p. 209), referindo-se 
principalmente 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”. Shepherd (1998, p. 164) assevera que o monitoramento é pouco praticado nos 
Estados Unidos; consequentemente é difícil verificar a efetiva aplicação das medidas 
mitigadoras. Sadler (1988) sintetiza tais preocupações: “O paradoxo da avaliação de 
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