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RESUMO 

 

Atualmente observa-se a necessidade de se agregar sustentabilidade na concepção dos 

projetos e maior objetividade e assertividade ao processo de licenciamento ambiental. Este 

trabalho contempla proposta de metodologia sintetizada para análise preliminar de viabilidade 

ambiental de projetos e visa contribuir tanto para a economia quanto para a sociedade e 

preservação ambiental. Neste sentido, são traçados alguns propósitos desta metodologia, tais 

como identificar as restrições locacionais que potencializam impactos ambientais, identificar 

alternativas tecnológicas menos impactantes aplicáveis ao projeto, parcial ou integralmente, 

identificar as percepções da comunidade do entorno, existência de passivos ambientais, 

histórico de processos administrativos e judiciais e analisar os riscos relativos a aumento de 

prazos e custos no processo de licenciamento ambiental. Este estudo foi possível, em função 

de análises de vários estudos ambientais e acompanhamento de processos de licenciamento 

ambiental, com observação ao estabelecimento de condicionantes, medidas mitigadoras e 

compensatórias. Em uma ação preventiva, a identificação de alguns pontos de 

estrangulamento e restrições ambientais que podem ser evitados ou reduzidos ainda na 

concepção do projeto propostos por esta metodologia vem subsidiar uma tomada de decisão, 

seja ela parcial ou integral para determinação da viabilidade de um empreendimento. 

Retratam-se os conhecimentos e métodos de avaliação de impactos atualmente disponíveis 

com uma abordagem específica sobre a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e sua 

importância no contexto dos empreendimentos, bem como seu foco e a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) que se apresenta como alternativa para avaliar Políticas, Planos e 

Programas (PPP), considerando os potenciais impactos ambientais e a participação social. 

Esta pesquisa contempla, ainda, os vários tipos de Licenciamento Ambiental. É tratado o 

histórico do licenciamento no mundo e especificamente no Brasil, bem como as etapas mais 

estratégicas, os estudos ambientais necessários para cada etapa e a importância da avaliação 

de impacto ambiental neste contexto. São descritas as principais fragilidades deste processo 

embasado em experiência, inclusive com coordenação de muitos projetos de 

empreendimentos de grande porte. Na sequência apresenta-se estudo de caso de um plano 

diretor de projetos de grande porte cuja metodologia foi aplicada e serviu para embasar a 

tomada de decisão da empresa sobre as alternativas mais sustentáveis a serem escolhidas, 

aquelas que apresentassem menor impacto ambiental. Por fim, demonstra-se por meio de 



 

 

 

 

dados e comparações, síntese sobre a metodologia apresentada, demais metodologias 

existentes, principais vulnerabilidades do processo de licenciamento e as vantagens de se 

realizar uma avaliação de impacto preliminar por meio da metodologia apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, it is necessary to add more objectivity to the environmental licensing 

process. This work contemplates a proposal of a synthesized methodology for preliminary 

analysis of environmental feasibility of projects that contributes to this objective, among 

others. In the course of this work, some purposes of this methodology are outlined, such as 

identifying locational constraints that potentiate environmental impacts, identify less 

impacting technological alternatives applicable to the project, partially or integrally, identify 

the community's perceptions of the environment, identify environmental liabilities, Identify 

the history of administrative and judicial processes and analyze the risks related to increased 

deadlines and costs in the environmental licensing process. This study was possible, due to 

the analysis of several environmental studies and monitoring of environmental licensing 

processes, with observation to the establishment of constraints, mitigating and compensatory 

measures. In a preventive action and foreseeing the identification of some bottlenecks and 

environmental restrictions that can be avoided or reduced even in the design of the project, 

this methodology supports a decision making, either partial or integral to determine the 

feasibility of an enterprise. The knowledge and methods of evaluation of impacts currently 

available with a specific approach on the environmental impact assessment (EIA) and their 

importance in the context of the projects, as well as their focus and comparison with the 

strategic evaluation (AE) presented As another alternative to evaluate environmental impacts 

differently, contemplating a very important stage that is social participation. This research 

contemplates the forms of Environmental Licensing. The history of licensing in the world and 

specifically in Brazil is discussed, as well as the most strategic steps, environmental studies 

required for each stage and the importance of environmental impact assessment in this 

context. The main weaknesses of this process are described, based on experience with 

coordination of many projects of large enterprises. The following is a case study of a large-

scale project master plan whose methodology was applied and served to support the 

company's decision-making about the most sustainable alternatives to be chosen, those with 

lower environmental impact. Finally, data and comparisons are summarized on the 

methodology presented, the other existing methodologies, the main vulnerabilities of the 

licensing process and the advantages of carrying out a preliminary impact assessment through 

the presented methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo, observa-se a necessidade de se agregar maior objetividade e 

assertividade ao procedimento de licenciamento ambiental. Aliado a isso, muitos são os 

questionamentos sobre a qualidade dos estudos ambientais que envolvem tal procedimento, 

sobre a eficácia das metodologias de avaliação de impacto ambiental existentes, bem como as 

condicionantes e compensações ambientais consequentes. Discute-se de forma intensa quais 

são os melhores métodos para se minimizar a probabilidade de riscos ambientais na etapa de 

concepção dos projetos, antes da contratação dos estudos ambientais. Como garantir que esse 

procedimento seja objetivo e cumpra com assertividade sua finalidade? Este trabalho 

contempla a proposição de uma metodologia sintetizada para análise preliminar da viabilidade 

ambiental de projetos.  

Inicialmente, são traçados os principais objetivos gerais e específicos  deste trabalho, 

bem como de desenvolvimento de metodologia simplificada para subsidiar a viabilidade 

ambiental de projetos. Posteriormente, já no capítulo 3, apresentam-se os materiais e métodos 

necessários para o desenvolvimento desta pesquisa, quando se apresentam as etapas 

consistentes em análise de vários estudos ambientais e acompanhamento de processos de 

licenciamento ambiental. Isso com observação ao estabelecimento de condicionantes, medidas 

mitigadoras e compensatórias em uma ação preventiva e, também, a identificação de alguns 

pontos de estrangulamento e restrições ambientais que podem ser evitados ou reduzidos ainda 

na concepção do projeto com o objetivo de subsidiar uma tomada de decisão, seja ela parcial 

ou integral na viabilidade de um empreendimento.  

Um dos objetivos desta metodologia vai ao encontro da necessidade socioambiental 

de se prever antecipadamente os possíveis riscos ambientais às comunidades da área de 

influência. Além disso, tal metodologia prevê a identificação das restrições locacionais que 

podem potencializar impactos ambientais. Deixar de construir um empreendimento em uma 

área expressiva de vegetação e substituir por uma área antropizada pode viabilizar 

economicamente a implantação de um empreendimento e com isso diminuir seu prazo de 

licenciamento, ao passo que uma identificação de cavidade no local ou até mesmo de um 

patrimônio histórico pode inviabilizar a implantação de outro empreendimento, porém se este 

risco é previsto previamente, pode-se com isso ter um maior controle do projeto e analisar 

quais serão as soluções viáveis. 
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A identificação de alternativas tecnológicas menos impactantes aplicáveis ao projeto, 

parcial ou integralmente faz-se de suma importância uma vez que o projeto apresenta mais 

chances de vingar, melhor aceitação pelo órgão público e comunidades envolvidas. Este 

investimento inicial também pode diminuir custos no decorrer do processo e facilitar o 

licenciamento, além de trazer uma ótima imagem para empresa que se autobeneficia 

futuramente com a preservação de seus próprios recursos, muitas vezes insumos diretos e/ou 

indiretos à sua atividade econômica. 

Identificar as percepções da comunidade do entorno é uma etapa muito importante 

prevista nesta metodologia que permite, por meio de visita técnica ao local e análise de 

referências geoespaciais, analisar e dimensionar as comunidades da área de influência do 

empreendimento e com isso mapear os riscos e vulnerabilidades sociais. Outro ponto 

importante é a identificação de passivos ambientais e a análise de histórico de processos 

administrativos e judiciais. 

De posse a todas estas informações, é que se acredita ser possível analisar os riscos 

relativos ao aumento de prazos e custos no processo de licenciamento ambiental, bem como 

realizar interface com as demais áreas envolvidas ao projeto para estudar soluções técnicas 

diferenciadas que agreguem tecnologia e viabilidade ambiental ao projeto. 

O capítulo 4 apresenta os conhecimentos e métodos de avaliação de impactos 

atualmente disponíveis com uma abordagem específica sobre a Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) e sua importância no contexto dos empreendimentos, bem como seu foco e 

comparação com a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que se apresenta como outra 

alternativa para avaliar de forma diferenciada os impactos ambientais, contemplando uma 

etapa muito importante que é a participação social. Muitas outras metodologias veem 

surgindo de acordo com a necessidade de cada negócio. Com o passar do tempo, as questões 

técnicas vão se moldando e antecipando para que não ocorram falhas, incertezas e imprevistos 

no decorrer do processo de Licenciamento Ambiental.   

Apresentam-se ainda, no capítulo 4, os vários tipos de Licenciamento Ambiental, 

procedimento pelo qual o poder público, representado pelos órgãos ambientais, autoriza e 

acompanha a implantação e operação de atividades que utilizam recursos naturais ou que 

sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Trata-se do histórico do 

licenciamento no mundo e especificamente no Brasil, bem como as etapas mais estratégicas, 

os estudos ambientais necessários para cada etapa e a importância da Avaliação de Impacto 
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Ambiental neste contexto. São descritas as principais fragilidades deste processo com base em 

experiências diversas de coordenação de projetos de empreendimentos de grande porte. 

Verifica-se que o processo de licenciamento ambiental vem demandando complexos 

estudos ambientais e grande morosidade para obtenção das licenças e que esta realidade não 

condiz com o conceito de ser uma ferramenta que visa promoção do desenvolvimento, 

utilizando-se racionalmente dos recursos disponíveis de forma a preservar o meio ambiente.  

O licenciamento ambiental deveria cumprir a função de indutor ao desenvolvimento e não de 

entrave, pois o desenvolvimento sustentável, conforme apresentado na visão de muitos 

especialistas, não pode estar dissociado de preocupações sociais, ambientais, muito menos 

também de preocupações econômicas. Muitas vezes o problema não está na legislação 

ambiental brasileira que se apresenta como uma das mais modernas, mas sim em sua 

aplicação. 

São verificadas também as análises dos estudos por parte do órgão ambiental que 

ficam condicionadas à apreciação de poucos técnicos e estes precisam conciliá-las com outros 

tantos processos de forma concomitante. Devido à morosidade de análise dos estudos, muitos 

enxergam o licenciamento como um fluxograma burocrático a ser preenchido por papéis, 

enquanto na verdade, trata-se de um instrumento de mediação de conflitos.  Estas análises 

realizadas e as medidas de controle, mitigadoras e/ou compensatórias sugeridas pelo órgão 

ambiental nem sempre correspondem à dimensão do impacto ambiental avaliado, acarretando 

em custos adicionais ao processo que não haviam sido previstos.  

O capítulo 5 apresenta as premissas para o desenvolvimento da metodologia 

sintetizada para análise preliminar de viabilidade ambiental de projetos, bem como o cenário 

que propiciou a necessidade de se ter uma ferramenta que garantisse sustentabilidade ainda na 

concepção dos projetos. A preocupação com as formas eficazes de se garantir a 

sustentabilidade tem conquistado proporções cada vez maiores na sociedade atual. As 

exigências sociais, a mídia e as regras de um mercado capitalista ao longo dos anos 

propiciaram um aumento exacerbado do consumo de produtos. Os resultados negativos desta 

conduta, assim como de atividades que visam apenas a alta produtividade, sem assimilar a 

preocupação com o desenvolvimento de alternativas menos impactantes causam riscos à 

disponibilidade de recursos ambientais naturais. Com isso, faz-se necessária a busca por 

mudanças de postura na sociedade quando se tratar de sistemas produtivos de ampla escala.  

Neste sentido, em uma ação preventiva, foi desenvolvida a metodologia que se 

apresenta no capítulo 5 e que prevê a identificação de alguns pontos de estrangulamento e 
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restrições ambientais que podem ser evitados ou reduzidos ainda na concepção do projeto 

para subsidiar uma tomada de decisão por parte da empresa, seja ela parcial ou integral na 

viabilidade de um empreendimento. Um dos objetivos desta metodologia trata também da 

necessidade socioambiental de se prever antecipadamente os possíveis riscos ambientais às 

comunidades da área de influência. O capítulo aborda todos os passos definidos na 

metodologia para o conhecimento das principais fragilidades e potencialidades do 

empreendimento e para a identificação das restrições locacionais e de alternativas 

tecnológicas menos impactantes aplicáveis ao projeto.  

Na sequência apresenta-se, no capitulo 6, um estudo de caso de um plano diretor de  

projetos de grande porte cuja metodologia foi aplicada e facilitou a tomada de decisão da 

empresa sobre as alternativas menos impactantes no momento a serem escolhidas, aquelas que 

apresentassem menor impacto do ponto de vista ambiental. Importante ressaltar que esta 

metodologia pode inferir nos custos com o projeto uma vez que aponta, conforme a 

legislação, as alternativas que se apresentarão com um prazo maior ou menor a ser concedida 

a licença ambiental, um ato autorizativo que tem ficado oneroso para as empresas, quando se 

leva em consideração não só os investimentos em estudos ambientais e planos de controle 

ambientais, mas também com as compensações que a posteriori são exigidas. 

Por fim, no capítulo 7, é realizada uma síntese sobre a metodologia apresentada, as 

demais metodologias existentes, as principais vulnerabilidades do processo de licenciamento e 

as vantagens de se realizar uma análise ambiental de riscos de forma preliminar aos estudos 

ambientais por meio da metodologia apresentada, bem como as vantagens deste trabalho no 

que tange à preservação ambiental e seus benefícios para a sociedade. O estudo termina com o 

rol das referências bibliográficas utilizadas. 

. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolvimento de metodologia sintetizada para subsidiar a viabilidade ambiental 

de projetos, prevendo riscos e agregando sustentabilidade na concepção dos projetos em etapa 

que antecede a realização dos estudos ambientais. 

 

 2.2 Objetivos específicos 

 

Dentre os objetivos específicos deste trabalho, vale destacar a identificação das 

restrições locacionais que possam potencializar os impactos ambientais, ou seja, a 

metodologia em estudo permitirá ao empreendedor avaliar qual a alternativa que apresenta 

menor risco e menos fragilidades nos aspectos ambientais, auxiliando na tomada de decisão e 

demonstrando ou não a necessidade de investimento com controles ambientais. 

Esta metodologia permitirá de forma concomitante a identificação também de 

alternativas tecnológicas que sejam menos impactantes e que possam ser aplicáveis ao 

projeto, de forma parcial ou até mesmo de forma integral. Outro objetivo específico é que este 

estudo possa permitir uma visão global da necessidade de se investir em alternativas 

tecnológicas que contribuam para a sustentabilidade do empreendimento desde a sua 

concepção. Neste sentido, esta ação, sugere que, além dos estudos propostos, seja realizada 

interação com as demais áreas de interface responsáveis pelo projeto. 

A identificação da percepção referente à comunidade do entorno ao empreendimento 

é um dos objetivos de cunho socioambiental muito importante e também previsto nesta 

metodologia. Estas percepções são de extrema relevância para se analisar a viabilidade 

ambiental uma vez que, quando não previstas, estas percepções podem se tornar grandes 

empecilhos ao processo de licenciamento ambiental ou até mesmo apresentar necessidade 

futura de compensações ambientais onerosas e não previstas antecipadamente. 

Além disso, como objetivo específico para esta metodologia, destaca-se a 

possibilidade de se identificar a existência de passivos ambientais que podem se apresentar 

como riscos ou como custo ao empreendimento. Sem contar com a iminência de riscos 

advindos de possíveis infrações a serem emitidas caso ocorra a fiscalização. O mapeamento 
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deste risco, portanto torna-se muito importante. Concomitante à esta ação, tem-se como 

objetivo desta metodologia, a identificação de histórico referente à processos administrativos 

e judiciais que possam ter acontecido na área do empreendimento e em sua área de entorno. 

Por fim, cabe destacar, conforme mencionado em outros parágrafos, que esta 

metodologia contribuirá com um aspecto muito importante além das premissas ambientais 

que é de se analisar os riscos relativos a aumento de prazos e custos no processo de 

licenciamento ambiental. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Etapas da pesquisa 

 

A metodologia que embasou este trabalho, além da pesquisa bibliográfica sobre a 

matéria e da legislação pertinente foi a análise de vários estudos ambientais e 

acompanhamento de processos de licenciamento ambiental, com observação ao 

estabelecimento de condicionantes, medidas mitigadoras e compensatórias. 

Por meio da observação de muitos custos adicionais que não estavam previstos 

inicialmente no processo de licenciamento, foi possível identificar os principais gargalos que 

necessitam de melhor avaliação para a concepção de um projeto, tais como restrições 

locacionais que potencializam impactos ambientais, alternativas tecnológicas menos 

impactantes aplicáveis ao projeto, parcial ou integralmente, percepções da comunidade do 

entorno, existência de passivos ambientais assim como o histórico de processos 

administrativos e judiciais. 

 A partir daí, na fase preliminar de um projeto, tais pontos passam a ser analisados e 

passa a ser verificado o grau de importância de cada um deles, grau este que poderia 

influenciar no aumento de custos e prazo de um projeto, para que sejam reduzidos ou 

eliminados. 

De maneira concomitante, foi realizada vasta pesquisa à legislação e, a partir do 

marco legal, foram estabelecidas as premissas que deveriam ser abordadas antes de qualquer 

tomada de decisão. 

Entre as etapas da pesquisa, vale ressaltar a etapa de revisão bibliográfica, coleta e 

avaliação de dados, interpretação de dados sobre AIA, AAE, licenciamento ambiental, flora, 

resíduos, recursos hídricos, fauna, arqueologia, espeleologia, entre outros materiais como 

documentos normativos, livros, teses, dissertações, artigos científicos publicados em 

periódicos. 

Foram utilizados estudos de casos de grandes projetos coordenados durante oito anos 

cuja metodologia foi aplicada experimentalmente, gerando resultados satisfatórios, sendo 

possível diagnosticar os principais problemas e restrições ambientais ainda em fase de 

concepção, antes da contratação dos estudos ambientais. 

Neste trabalho a expressão estudos ambientais refere-se ao EIA/RIMA e outros 
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documentos técnicos semelhantes, tais como: PCA, RCA, PRAD, exigidos pelo órgão 

ambiental para o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, conforme 

previstas na Lei nº 6.803/80 e nas Resoluções CONAMA 001/86, 011/ 86, 009/90, 010/90 e 

Lei Complementar 140. 
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4 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA), AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA (AAE) E LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LI) 

 

4.1 Avaliação de Impacto Ambiental  

 

A avaliação de impacto ambiental foi instituída como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente e, mais tarde, a mesma veio a ser vinculada ao Sistema 

de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP), pelo Decreto 88.351, de 01 de julho de 

1983, que a regulamentou, porém apenas a partir da Resolução CONAMA 001, de 23 de 

janeiro de 1986, responsável por estabelecer os procedimentos e requisitos necessários para 

sua aplicação, que a AIA passou a ser implementada em nível nacional. Em 1988, a avaliação 

de impacto ambiental foi consagrada em nível nacional na Constituição Federal vigente 

(artigo 225, parágrafo P, item IV). 

A avaliação de impacto ambiental é um processo constituído por um conjunto de 

procedimentos técnicos e administrativos, visando à realização de uma análise sistemática dos 

impactos ambientais da instalação ou da ampliação e operação de um determinado 

empreendimento. Como parte do processo de Avaliação de Impacto Ambiental, é realizado o 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), de acordo com instruções técnicas específicas que devem ser fornecidas pelos órgãos 

ambientais, tendo em conta as características do projeto e do local onde se pretende implantá-

lo. 

Impacto Ambiental é a alteração no meio ou em algum de seus componentes por 

determinada ação ou atividade. Essas alterações precisam ser identificadas e quantificadas, 

pois apresentam variações relativas, podendo ser positivas ou negativas, significativas ou não, 

permanentes ou temporárias, O impacto ambiental é um desequilíbrio provocado pelo choque 

da relação do homem com o meio ambiente (Sánchez, 2006). Juridicamente, o conceito de 

impacto ambiental refere-se exclusivamente aos efeitos da ação humana sobre o meio 

ambiente. Portanto, fenômenos naturais, como tempestades, enchentes, incêndios florestais 

por causa natural, terremotos e outros, apesar de poderem provocar as alterações ressaltadas, 

não se caracterizam como impacto ambiental.  
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A prática do desenvolvimento de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades no Brasil tem revelado, também, a 

crescente percepção de grupos de interesse para a necessidade de se incorporar novas 

ferramentas ao processo de licenciamento ambiental, para que possam ser contemplados os 

planos e programas geradores de projetos de infraestrutura e avaliados seus impactos 

cumulativos decorrentes (MMA, 2002). 

 

4.1.1 Histórico da AIA 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) surgiu ao final da década de 1960, nos 

Estados Unidos da América, como resultado de uma crescente demanda da sociedade por 

maior participação na gestão ambiental. A industrialização acelerada das décadas anteriores 

havia produzido sérias consequências sociais negativas e rápida degradação ambiental, dando 

origem a um movimento de conscientização do público quanto à necessidade de melhor 

avaliação dos projetos de desenvolvimento, considerando igualmente os fatores ambientais e 

sociais. Os métodos tradicionais, baseados na avaliação econômica de projetos não atendiam 

às novas demandas da sociedade, pois, ao desconsiderarem os fatores ambientais, haviam 

conduzido a avaliações equivocadas, que propiciaram a implantação de projetos resultantes da 

degradação ambiental de extensas áreas e em danos à saúde de populações, demandando 

elevados custos para sua correção. 

No setor industrial, os custos de controle ambiental, não previstos inicialmente, 

reduziam os benefícios econômicos, e os custos de indenizações passaram a pesar 

substantivamente no orçamento das empresas. Esta conjuntura propiciou o surgimento de um 

movimento de conscientização da sociedade, que passou a exigir uma avaliação das 

consequências ambientais dos projetos e a ansiar por maior participação na tomada de decisão 

quanto à implantação de grandes projetos de desenvolvimento. Dentre os diversos 

instrumentos de gestão desenvolvidos então, foi a avaliação de impacto ambiental aquele mais 

amplamente discutido e adotado, de maneira formal ou informal, em diferentes contextos 

institucionais, tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em processo de 

desenvolvimento. Este fato deveu-se principalmente à flexibilidade para adaptar-se a 

diferentes estruturas políticas e administrativas, à possibilidade de desenvolvimento técnico-

científico, bem como ao seu caráter democrático, envolvendo a participação de diversos 

setores da sociedade. 
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A AIA foi adotada pela primeira vez em dezembro de 1969, quando o Congresso dos 

Estados Unidos aprovou Lei Nacional da Política Ambiental-1969. A nova lei, conhecida pela 

sigla NEPA, foi determinante para que todas as propostas de desenvolvimento de atividades 

com grande potencial de impacto ambiental com a responsabilidade do governo federal ou por 

ele financiadas, devessem apresentar uma declaração de impacto contendo detalhadamente os 

principais impactos ambientais da proposta e de suas alternativas, incluindo aquela de não 

implementação do projeto, os impactos ambientais irreversíveis e aqueles que não poderiam 

ser mitigados, a relação entre os usos do meio ambiente em curto prazo e a sua produtividade 

em longo prazo. Monsowski, referendado por Sánches, afirmou que: 

 

Em 1972, na época da Conferência de Estocolmo, existiam apenas onze órgãos 

ambientais nacionais, a maioria em países industrializados. Em 1981, a situação 

havia mudado de forma dramática: contavam-se 106 países, na maioria em 

desenvolvimento. Uma nova década se passa, em 1991, praticamente todos os países 

dispõem de algum tipo de instituição similar. (MONOSOWSKI, 1993, p. 3, apud, 

SÁNCHES, 2008, p. 53). 

 

O processo de AIA alcançou grande desenvolvimento nos Estados Unidos e foi 

rapidamente adotado em vários outros países, em diferentes contextos e formas (Canadá, 

Austrália, Alemanha Ocidental, França, Japão, Portugal, Nova Zelândia, Holanda, Inglaterra, 

Alemanha Oriental, Escandinávia e também, na América Latina, na Venezuela, Argentina, 

Peru, Bolívia além do Brasil). Grande parte da rápida expansão da AIA no mundo, em 

especial nos países em desenvolvimento, deveu-se à participação dos organismos 

internacionais de financiamento, os quais, a partir de 1975, passaram a exigir a avaliação de 

impacto ambiental dos projetos por eles financiados. 

 

A literatura global é quase unânime em apontar a publicação em 1969, do National 

Environmental Policy Act (NEPA) nos Estados Unidos como o primeiro exemplo de 

legislação mundial que tornou obrigatória a avaliação de impacto ambiental por 

agentes governamentais. A NEPA, que é de certa forma análoga à Política Nacional 

do meio Ambiente (PNMA) brasileira de 1981, serviu de inspiração para vários 

países, como Canadá, Austrália e Países Baixos, que tornaram a AIA mandatória em 

seus territórios em 1973, 1974 e 1981 respectivamente. Passados mais de quarenta 

anos, a AIA se alastrou em praticamente em todo o mundo. Dos 193 países membros 

das Nações Unidas, 191 têm alguma forma de exigência de AIA em seu território. ( 

MORGAN, 2012, apud, FONSECA, 2015, p. 29). 

 

4.1.2 A AIA no Brasil  
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A primeira avaliação ambiental realizada no Brasil se deu em 1972, quando do 

financiamento, pelo Banco Mundial, da Usina Hidrelétrica de Sobradinho. Até 1986, um 

número considerável de projetos dependentes de financiamento externo tiveram seus impactos 

ambientais avaliados, embora os resultados não tenham sido encaminhados aos órgãos de 

controle ambiental. No Brasil, o regulamento pioneiro para uso da AIA é encontrado nas 

legislações do Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Entretanto, somente em 1981 

a avaliação de impacto ambiental foi introduzida formalmente na legislação federal, como um 

dos instrumentos relacionados na Lei n' 6938, de 31 de agosto, que estabelece a Política 

Nacional de Meio Ambiente, ao lado de outros, como o Sistema de Licenciamento de 

Atividades Poluidoras - SLAP (o qual, inspirado no Sistema existente no Estado do Rio de 

Janeiro, passou a ser obrigatório em todo o País), do zoneamento ambiental, do 

estabelecimento de padrões de qualidade, entre outros. O papel da Avaliação de Impactos 

Ambientais, instituída pela Lei 6.938/81 no ordenamento jurídico brasileiro, segundo Iara 

Verocai Dias Moreira (1990), pode ser assim resumido: 

 

Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de procedimentos 

capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático 

dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou 

política) e de suas alternativas, e que os resultados sejam 24 apresentados de forma 

adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisões, e por eles 

considerados. Além disso, os procedimentos devem garantir a adoção das medidas 

de proteção do meio ambiente determinadas, no caso de decisão sobre a implantação 

do projeto. (MOREIRA, 1990, p. 33)  

 

 

Conforme Milaré (2004), foi a partir da mobilização social ocorrida no Brasil, na 

década de 1980, principalmente com o surgimento do movimento ambientalista e no apagar 

das luzes do regime autoritário, que a Avaliação de Impactos Ambientais ganha nova função e 

amplitude através da Lei 6.938, de 31.08.1981, que cuida da “Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação”. 

Mais tarde, o Decreto 88.351, de 1º de junho de 1983, ao regulamentar esta Lei, 

vinculou a AIA aos sistemas de licenciamento, e reservou ao Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA a responsabilidade de fixar os critérios básicos segundo os quais seria 

exigido o EIA para fins de licenciamento.  

 

O EIA é um procedimento analítico técnico-científico, realizado por equipe 

multidisciplinar, a respeito da descrição dos impactos ambientais previsíveis em 
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decorrência de obras ou de atividades a serem implantadas em determinadas áreas, 

com sugestões específicas relacionadas a alternativas que sejam consideradas mais 

apropriadas para diminuir impactos negativos sobre o ambiente. Concluindo o 

referido estudo, o responsável por sua realização deverá sintetizá-lo de maneira clara 

e concisa, sob a forma de um relatório, denominado Rima, que deverá servir como 

instrumento de divulgação. (ALVEZ, 1995, p. 65). 

 

Assim, somente a partir de 1986, com a Deliberação do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA n. 001 de 23 de janeiro, regulamentando a sua aplicação, é que o 

processo de AIA passou a ser efetivamente implementado no Brasil. Somente então foram 

estabelecidas as diretrizes e os procedimentos para orientar as equipes dos setores 

governamentais responsáveis pela sua implementação, quanto às responsabilidades dos 

diversos participantes do processo, as diretrizes para elaboração dos estudos e a 

responsabilidade pelos custos do processo. 

A Resolução CONAMA 001/86 estabeleceu ainda, em caráter exemplificativo, a 

relação de atividades e projetos que deveriam ser submetidos à AIA, bem como, o conteúdo 

mínimo do estudo de impacto ambiental, deixando aos órgãos estaduais de meio ambiente e 

ao então órgão federal, Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, que posteriormente 

deu origem ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, responsáveis pela execução da política ambiental, a responsabilidade de detalhar os 

procedimentos técnicos e administrativos necessários à implementação deste importante 

instrumento de gestão. Somente após a Constituição da República de 1988, que elevou o 

munícipio a ente federativo, que a Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997 

procedeu à revisão dos procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental,   

regulamentando também a responsabilidade dos órgãos municipais. 

 

Por exemplo, em um projeto de geração de eletricidade a partir de combustíveis 

fósseis, evidentemente o EIA deverá dar grande atenção aos problemas de qualidade 

do ar. Já em uma barragem certamente devem receber grande atenção as questões 

relativas à qualidade das águas, à existência de remanescentes de vegetação nativa 

na área de inundação e à presença de populações e atividades humana nessa área, 

enquanto a qualidade do ar possivelmente seria trata de maneira rápida no EIA, uma 

vez que os impactos de uma barragem sobre esse elemento são geralmente de 

pequena magnitude e importância. (SÁNCHES, 2008, p. 99) 

 

 

A relação de atividades sujeitas a AIA, de acordo com o Artigo 2º da Resolução 

CONAMA 001/86 inclui: 
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 Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamentos; 

 Ferrovias; 

 Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

 Aeroportos, conforme definidos pelo inciso i, artigo 4' do decreto-lei é' 32, de 

18.11.66.; 

 Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos 

sanitários; 

 Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 kv; 

 Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos tais como: barragem 

para fins hidrelétricos, acima de 10 mw, de saneamento ou de irrigação, 

retificação de cursos d'água,. Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, 

carvão); 

 Extração de minério, inclusive os da classe 11, definidas no código de 

mineração; 

 Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos; 

 Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10 mw. 

 Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 

recursos hidróbios); 

 Distritos industriais e zonas estritamente industriais - zei; 

 Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares 

ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de 

importância do ponto de vista ambiental; 

 Projetos urbanísticos, acima de 100 hectares, ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental a critério da sema, dos órgãos municipais ou 

estaduais competentes; 

 Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos 

similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia. (conforme redação 

dada pela resolução CONAMA 011/86); 
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 Projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 100 hectares ou 

menores, nestes casos, quando se tratar de áreas significativas em termos 

percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de 

proteção ambiental. (incluído pela resolução CONAMA 011/86); 

 Nos casos de empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio 

espeleológico (conforme determina a portaria IBAMA 887/90). 

 

Esta relação é exemplificativa e não impede que os órgãos ambientais exijam a 

apresentação de EIA e RIMA de outras atividades cujos impactos sejam relevantes.  

 

Adentrando-se ao artigo 2º supra destacado, observa-se que o rol ali constante é 

meramente exemplificativo, haja vista que o legislador optou por inserir a expressão 

“tais como” na redação do artigo, podendo, assim, haver outras atividades que não 

se encontram descritas na norma legal e que estarão sujeitas à realização de 

EIA/RIMA. Por outro lado, observa-se que o legislador foi claro ao determinar que a 

avaliação do EIA/ RIMA ficaria a cargo do órgão estadual competente, cabendo ao 

IBAMA atuação apenas supletiva. Ordenamento este modificado com repartição de 

competências entre os entes federados pela Resolução Conama 237/97 e Lei 

Complementar 140/2011. Outro ponto que deve ser destacado é que não haveria 

faculdade para elaboração do EIA/RIMA nos casos especificados pelo artigo, sendo 

certo que o artigo trouxe um rol exemplificativo de atividades apenas para que 

outras possam ser acrescidas, mas isso não exclui a obrigatoriedade de referida 

elaboração. (RIBEIRO et alii, 2016, p.9). 

  

Posteriormente, em 15 de junho de 1988, a Resolução CONAMA 005, determinou 

que as obras de saneamento, para as quais seja possível identificar modificações 

significativas, também estão sujeitas ao licenciamento. Coube aos estados definir, no prazo 

máximo de 180 dias, os critérios e padrões para implementação da referida Resolução, assim 

como outros casos sujeitos ao licenciamento, de acordo com o porte e a localização do 

empreendimento, além dos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotos sanitários, 

sistemas de drenagem, sistemas de limpeza urbana, obras de unidades de transferência, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos de origem doméstica, pública e industrial, 

obras de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos hospitalares, e entre 

outros. 

 

(...) ficou consolidado o papel da AIA como o instrumento de execução da Política 

Nacional de Meio Ambiente, para a coleta e organização de dados, e como 

procedimento para considerar os efeitos de projetos de desenvolvimento sobre a 

qualidade ambiental e a produtividade dos recursos naturais, em associação ao 

licenciamento das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras, resguardando o caráter prévio da avaliação e 

vinculando-a ao processo decisório (SÁNCHEZ, 2006). 
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Para elaboração do EIA, em seu artigo 5°, a Resolução CONAMA estabeleceu as 

diretrizes gerais que devem ser adotadas na elaboração dos estudos de impacto ambiental 

(EIA), tais como contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do empreendimento, identificar e avaliar 

sistematicamente os impactos ambientais nas fases de planejamento, implantação e operação 

da atividade, definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto considerar os planos e programas 

governamentais propostos ou em implantação na área de influência do projeto, e sua 

compatibilidade. Estas diretrizes gerais devem ser complementadas a critério dos próprios 

órgãos estaduais e/ou municipais. Com relação ao conteúdo do EIA, a Resolução determina 

em seu artigo 6º:  

 

O estudo de impacto ambiental desenvolverá no mínimo as seguintes atividades 

técnicas: 

 

I. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e 

análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 

caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: 

 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, os tipos e as aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as 

correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as 

espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 

ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanentes; 

c) o meio socioeconômico - o uso e a ocupação do solo, os usos da água e a 

socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local e os 

recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos; 

 

II. Análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas, através da 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 

adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e 

permanentes, seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas, a distribuição dos ônus e benefícios sociais; 

 

III. Definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas; 

IV. Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

 
Parágrafo único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o 

órgão estadual competente, a Sema, ou o município, quando couber, fornecerá as 
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instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e 

características ambientais da área. 

 

 

A Resolução CONAMA 001/86 (artigo 7º) determinava ainda que os estudos fossem 

realizados por "equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do 

proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados".  

Houve, porém, uma corrida de consultores mal preparados na direção dos estudos de 

impactos, criando distorções numa área de trabalho que exige conhecimento e 

interdisciplinaridade, a par de independência e honestidade. (AB`SABER E MULLER-

PLANTENBERG, 2002, p. 24). 

O Artigo 7º foi revogado, sendo dada nova redação pelo Artigo 11 da CONAMA 

237/97.  

Art. 11 - Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados 

por profissionais legalmente habilitados, a expensas do empreendedor.  

Parágrafo único - O empreendedor e os profissionais que subscrevem os estudos 

previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas informações apresentadas, 

sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais. (CONAMA, 237/97). 

 

Ao longo do tempo verificou-se que a exigência constante no Artigo 7° “...não 

dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto... era interpretada 

apenas como exigir equipe externa ao empreendedor para a elaboração dos estudos, 

quando na verdade as empresas contratadas eram também dependentes do 

contratante, o que gerava polêmicas. Não raro, grandes empreendedores, 

principalmente estatais, estavam obrigados a contratar empresas de fachada para 

atender a norma, mas eram suas próprias equipes que desenvolviam os estudos. A 

essência do artigo estava na necessidade de equipe multidisciplinar para a realização 

do Estudo de Impacto Ambiental. Ao se pensar na equipe responsável pela 

elaboração de um estudo de impacto ambiental, percebe-se que, em relação da 

amplitude de aspectos analisados (bióticos, abióticos e sociais) estes devem, 

impreterivelmente, ser conduzidas por uma equipe capaz de analisar as mais 

diversas perspectivas de um dado projeto, cujos aspectos é que determinam o perfil 

necessário da equipe multidisciplinar. (FERREIRA et alii, 2016, p. 63, 64). 

 

Assim, diferentemente de muitos países onde a AIA está implantada, nos quais os 

estudos podem ser conduzidos pelas equipes técnicas dos proponentes, no Brasil não era 

permitido que os próprios empreendedores executassem o EIA, mesmo que fossem órgãos 

públicos ou estatais e que possuíssem setores de meio ambiente com equipes tecnicamente 

habilitadas. Assim, à falta de estudos que comprovem a relação entre a independência da 

equipe e a qualidade do EIA, a nova Resolução CONAMA 237/97 revogou o artigo 7° da 

Resolução CONAMA 001/86, mantendo apenas a exigência de equipe multidisciplinar 

habilitada. 
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A tabela 1 abaixo representa uma síntese do histórico do processo de AIA – 

Avaliação de Impacto Ambiental retratado. 

 

 

TABELA  1- Aspectos de Inovação do processo de AIA  

 

Período Aspecto da inovação 

Antes de 1970  Projetos analisados segundo aspectos técnico-

econômicos 

 Pouca consideração às questões ambientais 

1970 - 1975  NEPA – Introduz avaliação ambiental 

 Princípios da participação popular 

 Estabelecimento de exigências 

 Estabelecimento de padrões para análise dos 

impactos 

 Vários países implementam as AIAs 

 Maiores incentivos à particpação popular 

 

1975 – 1980  Formulação de regulamentações  

 Incorporação da AIA em países em 

desenvolvimento 

 Incorporação da avaliação ambiental estratégica e 

análise de riscos 

 Ênfase em modelagem  matemática, previsão e 

avaliação 

 Incorporação da participação da sociedade no 

EIA 

1985 - 1990  Comunidade Européia estabelece os princípios 

básicos e sistemas de AIA nos Estados membros 

 Incorporação de impactos cumulativos 

 Mecanismo de monitoramento (monitoramento, 

auditoria, gestão de impactos) 

 Agências internacionais de financiamento exigem 

EIA para aprovação de projetos 

Década de 1990  Alguns países estabelecem sistema de avaliação 

estratégica  

 Incentivo ao uso de tecnologias de informação 

 EIA é utilizado em projetos e atividades de 

desenvolvimento internacionais 

 Crescimento da capacitação na elaboração de 

EIA, redes de apoio de cooperação. 
Fonte: FERREIRA;FIORILLO,MORITA (2011 
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4.1.3 Implementação do EIA/RIMA 

 

A previsão de impactos ambientais é uma importante ferramenta para os países em 

desenvolvimento, pois revela a capacidade intelectual da sociedade em determinar aspectos 

futuros que formarão a organização do território, determina a força de pressão que estes 

grupos têm em relação ao uso de instrumentos legais para garantir uma boa qualidade 

ambiental do seu território e mostra a real potencialidade da legislação disponível para ser 

aplicada a casos concretos, conforme Ab‟Saber (2002). 

 Esses estudos seriam uma das formas de tratar o avanço do capitalismo de forma 

sustentável, pois se corrige o presente para se ter uma construção inteligente no futuro, 

assinalou Ab‟Saber (2002). No entanto, se esta previsão de impactos não passar por processos 

de alteração, no sentido de uma melhoria na elaboração desses estudos e por uma fiscalização 

mais eficaz por parte do Estado e dos órgãos ambientais competentes, essa sustentabilidade 

torna-se mais distante.  

Prosseguindo, o autor relata que os técnicos e especialistas responsáveis por esses 

estudos de impactos ambientais não têm nas mãos o poder de mudar e transformar as 

estruturas existentes, mas, têm poder para exigir uma melhor organização dos espaços para 

onde se voltam tais projetos que podem causar um relativo impacto ambiental. No entanto, no 

período de sua implementação, esses estudos não conseguiam corresponder à estas 

expectativas. 

Em muitos casos, os estudos não tratavam com igualdade diversos assuntos como 

ecologia, economia, política e cultura, não tampouco as questões sociais, sendo que as 

comunidades da área de entrono, muitas vezes eram desconsideradas. Além disso, diferentes 

ecossistemas não estavam sendo estudados de maneira distinta e interativa, não levando em 

consideração características próprias do local.  

Na análise de projetos, a localização do empreendimento deveria ser muito bem 

avaliada. Nesse sentido, a área de entorno deveria ter um nível de estudo amplo e 

aprofundado, pois, é esta a área que mais importa a curto, médio e longo prazo, conforme 

relata Ab`Saber (2002). A implantação de qualquer atividade ou obra efetiva ou 

potencialmente poluidora deve submeter-se a uma análise e controles prévios. Tal análise se 

faz necessária para se antevir os riscos e eventuais impactos ambientais a serem prevenidos, 
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corrigidos, mitigados e/ou compensados quando de sua instalação, da sua operação e, em 

casos específicos, no encerramento das atividades.  

O Artigo 5º da Resolução CONAMA 001/1986 prevê no Inciso III a definição dos 

limites da área a ser afetada pelo projeto, direta ou indiretamente, ressaltando a importância 

de se considerar sempre a bacia hidrográfica. 

 

Vejamos que além de exigir a definição da área a ser diretamente afetadas pelos 

impactos (área de implantação do projeto) também se preocupa com a definição da 

área de influência, aumentando significativamente o escopo da investigação da 

Avaliação de Impacto, considerando as inter-relações entre todos os componentes 

bióticos e abióticos locais com o seu entorno. A área geográfica de influência do 

empreendimento pode ser uma bacia ou sub bacia hidrográfica, uma bacia 

atmosférica, um bioma, uma formação geológica, estruturas sócio econômicas, ou 

muitas vezes combinação dessas variáveis, em função dos potenciais impactos do 

empreendimento ou atividade a ser analisada.  (FIGUEREDO et alii, 2016, p. 47). 

 

O EIA e o RIMA devem ser elaborados antes da obra ou qualquer atividade 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, por isso, Milaré assinala que:  

 

Nenhum outro instrumento jurídico melhor encarna a vocação preventiva do Direito 

Ambiental do que o EIA. Foi exatamente para prever (e, a partir daí, prevenir) o 

dano, antes de sua manifestação, que se criou o EIA. Daí a necessidade de que o EIA 

seja elaborado no momento certo: antes do início da execução, ou mesmo de atos 

preparatórios, do projeto. (MILARÉ, 2004, p. 440) 

 

 As expressões Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), muitas vezes consideradas sinônimas, são na verdade, documentos 

distintos, porém, possuem uma relação de interdependência. O estudo tem maior abrangência 

que o relatório, pois o EIA compreende o levantamento da literatura científica e legal 

pertinente, trabalhos de campo, análises de laboratório e a própria redação do relatório. O 

RIMA, destina-se especificamente ao resumo executivo do EIA, ressaltando os 

esclarecimentos das vantagens e consequências ambientais do empreendimento de maneira 

coloquial, ou seja, ele mostrará as conclusões do EIA de forma clara e objetiva. 

Segundo Milaré (2004), dois princípios fundamentais se destacam no EIA/RIMA, 

que seriam a publicidade e a participação pública. A publicidade diz respeito ao contato direto 

que a população pode ter com o documento, pois, o registro de apresentação do estudo, bem 

como a sua aprovação ou rejeição devem ser publicados em Diário Oficial e ficar disponíveis, 

no respectivo órgão, em local de fácil acesso ao público, nos centros de documentação ou 

bibliotecas do IBAMA e do órgão de controle ambiental correspondente, e também os órgãos 
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públicos que tiverem interesse ou relação direta com o projeto, receberão uma cópia do RIMA 

para conhecimento e manifestação.  

A entrega do RIMA pelo empreendedor aos interessados deverá acontecer com 

antecedência mínima de 15 dias úteis anteriores à data da realização da audiência pública. A 

participação pública por meio de audiência pública está prevista no art. 1º da Resolução do 

CONAMA 009, de 03.12.1987, e poderá ocorrer em quatro hipóteses: 

 

 1º - quando o órgão de meio ambiente julgar necessário;  

2º - por solicitação de entidade civil;  

3º - por solicitação do Ministério Público; 

4º - a pedido de 50 ou mais cidadãos.  

 

Esta audiência pública deverá acontecer em local acessível aos interessados, e 

sempre se realizará no Município ou na área de influência do empreendimento, tendo 

prioridade para o Município e a área com impactos diretos mais significativos, sendo 

permitida a participação de qualquer pessoa ou entidade. E o mais importante é que não 

havendo audiência pública, apesar da solicitação de qualquer dos legitimados acima 

mencionados, a licença não terá validade.  

Portanto, a audiência pública, é requisito formal essencial para a validade da licença. 

Esse envolvimento da população segundo Siqueira & Marques (2002), seria uma garantia de 

um planejamento criterioso, no entanto, essa participação pública geralmente se dá nas etapas 

finais do procedimento, e muitas vezes, com uma grande quantidade de documentos 

complexos, dificultando assim, o completo entendimento do projeto por parte da população 

que está envolvida no projeto. 

 

A participação comunitária em matéria ambiental pode se materializar sob diversas 

maneiras, como nos processos de criação do direito ambiental (por meio da 

iniciativa popular nos procedimentos legislativos, por exemplo) e na atuação do 

Poder Judiciário e do Ministério Público (por meio do ajuizamento de ação popular 

e ação civil pública ambiental). No entanto, deve ser enfatizada a participação 

popular na formulação e na execução de políticas ambientais, por intermédio da 

atuação de cidadãos e representantes da sociedade civil em órgãos colegiados 

responsáveis pela formulação de diretrizes de políticas públicas e discussão de 

estudos de impacto ambiental em audiências públicas (THOMÉ et al. 2016, p.74) 

 

Em 2005, segundo o Ministério do Meio Ambiente, foi criado o Portal Nacional de 

Licenciamento Ambiental – PNLA. Este é um instrumento de divulgação de informações 
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sobre o licenciamento ambiental em âmbito nacional e visa atender ao disposto na Lei nº 

10.650, de 16 de abril de 2003, que determina o acesso público aos dados e informações 

ambientais existentes nos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA.  

O PNLA integra o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – 

SINIMA, e foi criado para agregar e sistematizar informações sobre licenciamento ambiental 

de todas as esferas de governo: federal, estadual, distrital e municipal. A atual versão o PNLA 

traz informações sobre o processo de licenciamento ambiental, permite o acesso a dados de 

licenças emitidas, lista legislações relacionadas, disponibiliza publicações em formato 

eletrônico, divulga as entidades e contatos dos órgãos licenciadores do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente – SISNAMA e difunde eventos de capacitação e materiais informativos em 

temas de interesse do licenciamento.  

Em relação ao custo total dos Estudos de Impacto Ambiental, vemos que estes, 

representam um custo relativamente baixo do empreendimento, se levar em conta o custo total 

do projeto, pois segundo os autores Siqueira & Marques (2002), os valores variam entre 0,1% 

e 1,1% do custo total da obra. Entretanto, quanto menor for o número de informações 

primárias disponíveis (banco de dados), que é o que sempre ocorre no Brasil, mais tempo e 

custo se terá para elaboração desses estudos. Além disso, os valores não levam em 

consideração investimentos pós - licenciamento com controles e compensações ambientais. 

E esses bancos de dados, conforme nos relata Siqueira & Marques (2002) 

principalmente por questões financeiras, dificilmente se estruturam. E por esta mesma razão, 

não se consegue criar um quadro técnico tão específico. Segundo a Resolução do CONAMA 

001/86, em seu artigo 6º, o conteúdo mínimo de um EIA/RIMA deve conter as seguintes 

atividades técnicas:  

I - diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e 

análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 

situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:  

 a) - o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as 

correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

 b) - o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as 

espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e 

ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente;  
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c) - o meio socioeconômico - o uso e a ocupação do solo, os usos da água e a sócio 

economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 

comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a 

potencial utilização futura desses recursos. 

 II - análises dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 

identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos 

relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e 

indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de 

reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e 

benefícios sociais; 

 III - definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada 

uma delas;  

IV - elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos 

positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Parágrafo 

único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual 

competente, ou a SEMA ou, quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais 

que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da 

área. Segundo Ribeiro (2004) o conteúdo final de um EIA deve conter a descrição do projeto; 

a descrição do meio ambiente na área de influência do projeto; a determinação e a avaliação 

dos impactos; proposição de medidas preventivas, mitigadoras, compensatórias e 

potencializadoras; e também um plano de monitoria.  

A caracterização do empreendimento integra a primeira parte do EIA e deve conter 

informações técnicas sobre o projeto, controles ambientais, justificativa da escolha do local, 

indicando os benefícios econômicos, sociais e ambientais que possam existir em decorrência 

deste. Por meio destas análises é que se tem o custo-benefício do projeto, subsidiando assim a 

decisão de aprovação ou não do empreendimento. Para a avaliação de impacto ambiental são 

previstas áreas de influência.  

A AID - Área de Influência Direta é a área mais próxima do projeto, ou seja, que 

sofre os efeitos diretos do empreendimento, necessitando assim de um estudo mais detalhado, 

já a AII - Área de Influência Indireta seria aquela em que os efeitos são menos evidentes e 

mais dispersos.  
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A determinação e avaliação dos impactos é a parte mais crítica do EIA, pois abrange 

uma análise mais aprofundada das atividades e de seus efeitos sobre os mais diversos 

atributos ambientais que existem na área, como recursos naturais, históricos, culturais, 

econômicos, sociais e etc.  

 

É necessário que os impactos de todas as fases de um empreendimento sejam 

descritos: desde sua divulgação, passando pela preparação do terreno e instalação do 

canteiro de obras, por sua implementação ou construção, por seu funcionamento, até 

sua eventual desativação. Portanto, num EIA os impactos são descritos por fases do 

empreendimento. Isso é necessário, pois os efeitos são totalmente diferentes em 

estágios variados. (RIBEIRO, 2004, p. 775)  

 

Conforme Ribeiro (2004), as proposições de medidas preventivas, mitigadoras, 

compensatórias e potencializadoras representam a parte do EIA em que se pretende reduzir, 

prevenir ou eliminar os eventuais efeitos negativos do empreendimento e, se possível, 

melhorar a qualidade do meio ambiente.  

 Segundo Sánches (2008), as medidas mitigadoras consistem em ações propostas 

com a intenção e/ou finalidade de diminuir a magnitude ou a importância dos impactos 

ambientais adversos, esta atenuação se dá em diferentes escalas, sendo que os problemas de 

maior amplitude recebem uma maior atenção. Entretanto, todas as medidas mitigadoras visam 

diminuir os riscos ambientais até que estes sejam socialmente e ambientalmente aceitáveis.  

É muito importante que estas medidas sejam aplicadas a todos os efeitos negativos 

do projeto, mas infelizmente isto nem sempre acontece. Já as medidas potencializadoras 

dizem respeito aos aspectos positivos do projeto, as quais visam aperfeiçoar a utilização de 

recursos para uma melhoria ambiental, nos mostra Ribeiro (2004).  

Com relação às medidas compensatórias, Sánches (2008) relata que quando se tem 

algum tipo de impacto ambiental que não pode ser evitado, ou até mesmo reduzido ou 

mitigado, é necessário que se faça um plano de medidas compensatórias no qual o proponente 

do projeto deverá realizar ações de recuperação ambiental. Já o monitoramento seria a forma 

através da qual é possível a observação contínua, a medição e a avaliação do ambiente após 

ou mesmo durante a realização do projeto.  

Como nos mostra Ribeiro (2004), o monitoramento tem como objetivo determinar a 

eficácia das medidas de proteção; desenvolver a capacidade de melhor prever impactos 

ambientais, que contenha os objetivos, os instrumentos a serem utilizados e os períodos de 

amostragem. Entretanto, no Brasil esse item infelizmente tem recebido pouca importância por 
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parte dos elaboradores e licenciadores de EIA/RIMA. Apesar dos alertas sobre a sua inegável 

importância, e pouca eficácia, quando há manipulação por parte dos envolvidos. No entender 

de Sánches:  

 

 As previsões de impacto feitas em um EIA são sempre hipóteses acerca da resposta 

do meio ambiente às solicitações impostas pelo empreendimento. A validade dessas 

hipóteses somente poderá ser confirmada – ou desmentida – se o projeto for 

efetivamente implantado e seus impactos devidamente monitorados. (SÁNCHES, 

2008, p. 357)  

 

O Plano de monitoramento tem como principal função, controlar o desempenho 

ambiental do projeto, e para tanto, é necessário que ele suscite ações de controle. E se por 

meio do monitoramento for detectado algum problema, fica a cargo do empreendedor, tomar 

as medidas corretivas dentro de prazos razoáveis. Segundo Milaré (2004), além destas 

medidas, o EIA possui condicionantes que devem ser seguidas: a transparência administrativa, 

a consulta aos interessados e a motivação da decisão ambiental.  

 

Um diagnóstico ambiental bem elaborado da base territorial do projeto é 

fundamental para as etapas posteriores do EIA, pois ele será o alicerce à previsão e 

avaliação dos impactos, e definidor das medidas de mitigação e compensação 

aplicáveis ao empreendimento. Os diagnósticos ambientais elaborados no EIA 

enfrentam problemas relacionados à ausência de um aprofundamento adequado da 

interação entre os meios físico, biológico e socioeconômico, e das propriedades 

cumulativas e sinérgicas dos diversos impactos ambientais, o que provoca, em 

muitos casos, a necessidade de reformulação ou complementação dos estudos para 

subsidiar o exame da viabilidade ambiental do projeto pelo órgão competente. As 

proposições de medidas mitigadoras ou compensatórias, não raras vezes, não 

incorporam atividades concretas para reparação dos danos ocasionados à área de 

influência do projeto, e acabam se tornando moeda de troca dos entes públicos para 

com os empreendedores, na tentativa de resolver problemas não vinculados ao 

licenciamento ambiental do projeto. (FIGUEREDO et alii, 2016, p. 47). 

 

A transparência administrativa se baseia no fato de que os efeitos ambientais de um 

referido empreendimento deverão ser alcançados no momento em que o órgão público e o 

proponente do projeto liberam todas as informações referentes ao empreendimento de que 

dispõem, respeitado o sigilo industrial.  

Um outro pressuposto básico é a consulta aos interessados, que consiste em uma 

efetiva participação e fiscalização da atividade administrativa por parte da sociedade, pois 

podem demonstrar e sanar as suas dúvidas e preocupações antes que seja muito tarde. Porém, 

não basta que a elaboração do EIA seja transparente, ela deve ser da mesma maneira 
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participativa, pois uma decisão ambiental arbitrária, mesmo que totalmente transparente, não 

atenderá aos interesses públicos.  

Já em relação à motivação da decisão ambiental, quando a administração do 

empreendimento optar por uma das alternativas apontadas pelo EIA, que não seja a melhor 

referente aos aspectos ambientais, ou quando deixa de determinar a elaboração do EIA por 

avaliar a inexistência de significativa degradação, esta deve fundamentar sua decisão, 

inclusive para justificar possíveis questionamentos pela administração pública ambiental ou 

pelo Poder Judiciário. 

 Já os conteúdos mínimos do RIMA segundo a Resolução do CONAMA 001/86, art. 

6º, IV, refletirá as conclusões do EIA. Suas informações técnicas devem ser expressas em 

linguagem acessível ao público, ilustradas por mapas com escalas adequadas, quadros, 

gráficos e outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender claramente 

as possíveis consequências ambientais do projeto e suas alternativas, comparando-se as 

vantagens e desvantagens de cada uma delas. 

 Ainda, segundo a Resolução do CONAMA 001/86, art. 9º, IV, em linhas gerais, ele 

deve conter: 

 

I – objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais;  

 

II – descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 

especificando para cada uma delas, nas fases de construção e operação, a área de 

influência, matérias-primas, mão de obra, fontes de energia, processos e técnicas 

operacionais, efluentes, emissões e resíduos, perdas de energia, empregos diretos e 

indiretos a serem gerados, relação custo/benefício dos ônus e benefícios 

sociais/ambientais;  

 

III – síntese do diagnóstico ambiental da área de influência do projeto; 

 

IV – descrição dos impactos ambientais, considerando o projeto, as suas 

alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os 

métodos, técnicas e critérios adotados para a sua identificação, quantificação e 

interpretação;  

 

V – caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando 

as diferentes situações de adoção do projeto e suas alternativas, bem como a 

hipótese de sua não realização; 

 

VI – descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos 

impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados e o grau de 

alteração esperado; VII – programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos;  

 

VIII - recomendação quanto à alternativa mais favorável ( conclusões e comentários 

de ordem geral); 
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Parágrafo Único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua 

compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, 

ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação 

visual, de modo que se possa entender as vantagens 79 e desvantagens do projeto, 

bem como todas as consequências ambientais de sua implementação.  

 

 

As metodologias utilizadas para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental, segundo Bastos e Almeida (2004), são 

mecanismos para comparar, organizar e analisar as informações concernentes aos impactos 

ambientais de um referido empreendimento. Estas readequações são realizadas para se 

adequar as condições específicas de cada Estudo de Impacto Ambiental, e de cada realidade 

regional.  

Com isto, entende-se que definir uma metodologia, conforme Bastos e Almeida 

(2004), consiste em definir os procedimentos técnicos, lógicos e operacionais que sejam 

capazes de delimitar o processo de acordo com o que foi proposto anteriormente, de modo a 

deixá-lo completo. É, portanto, cabível observar que: 

 

De acordo com os estudos analíticos de metodologias de AIA propostos nacional e 

internacionalmente, é de fundamental importância a incorporação de um conjunto de 

critérios básicos por parte dos atuais métodos de análise, tais como: integração dos 

aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos; inclusão do fator tempo; utilização 

de indicadores que facilitem a tarefa de prospecção e setorização do território; um 

mecanismo que permita somar os impactos parciais para se obter o impacto total 

sobre o local; capacidade de extrapolação e arquivamento de dados para aplicação 

em outras áreas a serem estudadas; aplicação em diferentes escalas, e participação 

pública nas tomadas de decisões. (BASTOS E ALMEIDA, 2004, p. 88). 

 

Nesse sentido, a metodologia a ser escolhida, fica a cargo da equipe técnica que irá 

realizar os Estudos, buscando uma metodologia mais adequada à atividade proposta, como 

por exemplo, as normas legais estabelecidas, o tempo e os recursos financeiros disponíveis, 

entre outros. 

 

4.2 Avaliação Ambiental Estratégica - AAE 

 

O licenciamento e a avaliação de impacto ambiental são instrumentos cujos objetivos 

limitam-se a subsidiar as decisões de aprovação de projetos de empreendimentos individuais, 

e não os processos de planejamento e as decisões políticas e estratégicas que os originam. As 

questões e situações conflituosas, em termos do uso dos recursos e da proteção ambiental, 



43 

 

 

 

surgidas nas diferentes etapas de formulação de políticas públicas e planejamento devem ser 

respondidas e solucionadas por meio de um processo sequencial de entendimento e avaliação 

das consequências ambientais de sua implementação.  

Esta foi uma das razões porque se desenvolveu a AAE que é, reconhecidamente, o 

instrumento de política ambiental adequado para promover a articulação das várias dimensões 

de uma dada política, um plano ou um programa de desenvolvimento, permitir que se 

explicitem com clareza seus objetivos e as questões ambientais relacionadas à sua 

implementação, orientar os agentes envolvidos no processo e indicar os caminhos para sua 

viabilização econômica, social e ambiental, facilitando ainda a avaliação de impactos 

cumulativos porventura resultantes das diversas ações a serem desenvolvidas. 

 

Avaliação Ambiental Estratégica é o procedimento sistemático e contínuo de 

avaliação da qualidade do meio ambiente e das consequências ambientais 

decorrentes de visões e intenções alternativas de desenvolvimento, incorporadas em 

iniciativas tais como a formulação de políticas, planos e programas (PPP), de modo 

a assegurar a integração efetiva dos aspectos biofísicos, econômicos, sociais e 

políticos, o mais cedo possível, aos processos públicos de planejamento e tomada de 

decisão (Partidário, 1999). 

 

A Avaliação Ambiental Estratégica - AAE é um instrumento de política ambiental 

que objetiva promover o desenvolvimento sustentável através da incorporação da variável 

ambiental no processo de planejamento estratégico das políticas públicas setoriais, quando as 

opções estratégicas ainda estão em aberto.  

Conforme Ahmed; Mercier e Verheem (2005), a Avaliação Ambiental Estratégica é 

uma ferramenta disponível para integrar as dimensões da sustentabilidade dentro das políticas, 

planos e programas dos países. A AAE é participativa, dando voz àqueles que são afetados 

pelas políticas, planos e programas. A AAE auxilia os tomadores de decisão a obter melhor 

compreensão sobre como os aspectos: ambiental, social e econômico convivem juntos 

(OECD, 2006). Sem esta compreensão, existe o risco de que o sucesso do desenvolvimento de 

hoje se transforme nos desafios ambientais de amanhã.  

A Avaliação Ambiental Estratégica auxilia os tomadores de decisão a pensar nas 

consequências de suas ações (OECD, 2006). Importante ressaltar que a AAE deve ser 

aplicada nos estágios iniciais da tomada de decisão, no sentido de auxiliar nas políticas, 

planos e programas e assegurar seu potencial de eficácia e sustentabilidade. Jiliberto (2002) 

relata que o objetivo principal da AAE é mudar a maneira que as decisões são tomadas 

integrando os valores ambientais dentro do processo da tomada de decisão. O mencionado 
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autor adiciona que dependendo do sistema de decisão, resultado satisfatório não será 

alcançado caso os procedimentos e métodos da AAE se basearem em procedimentos e 

métodos não adaptados do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), em parte porque a AAE lida 

com conceitos e não com atividades (em termos de locação e tipologia), ou seja, o objeto da 

avaliação é diferente e mais complexo.  

A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de avaliação de 

impactos estratégica cujo objetivo é facilitar a integração ambiental e a avaliação de 

oportunidades e riscos de estratégias de ação no quadro de um desenvolvimento sustentável. 

As estratégias de ação estão fortemente associadas à formulação de políticas e são 

desenvolvidas no contexto de processos de planejamento e programação (PARTIDÁRIO, 

2007a). A mencionada autora menciona que os objetivos gerais da AAE são:  

 contribuir para um processo de decisão ambiental e sustentável; 

  melhorar a qualidade de políticas, planos e programas; 

  fortalecer e facilitar a AIA de projetos; 

  promover novas formas de tomar decisão. 

 

 Os princípios de responsabilização, de participação e de transparência são 

fundamentais na AAE, relata Partidário (2007a), bem como a sua capacidade de acompanhar, 

de modo interativo e facilitador, os ciclos de preparação, execução e revisão que caracterizam 

os processos de planejamento e de programação, de maneira a influenciar a formulação e 

discussão de estratégias de ação, bem como apoiar a decisão sobre as opções de 

desenvolvimento quando as mesmas ainda se encontram abertas. Um dos grandes desafios da 

AAE está na capacidade de se avaliar os potenciais riscos e as possíveis oportunidades das 

estratégias de desenvolvimento territorial, levando em conta as premissas da sustentabilidade. 

Partidário (2007a) entende que a AAE permite “julgar” o mérito ou os riscos de prosseguir 

determinadas estratégias de desenvolvimento territorial e, eventualmente, propor melhores 

direções para as estratégias a seguir. Continua a mencionada autora que a aplicação da AAE 

necessita de dispor de um quadro político estável e de linhas de orientação (por exemplo, no 

caso do estado do Ceará, as estratégias estaduais de desenvolvimento sustentável) em relação 

ao que possa ser um futuro desejável. 

Sabe-se que hoje, para a avaliação de impacto ambiental de políticas, planos e 

programas (PPP), temos disponível a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE. Este tipo de 

avaliação possui a capacidade de suportar o desenvolvimento de políticas e práticas de 
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planejamento com uma forte componente ambiental e, acima de tudo, permitir um papel 

fundamental na promoção dos princípios da sustentabilidade e na consideração dos efeitos 

cumulativos (Partidário, 1996; Fischer, 1999; Goodland e Mercier, 1999). 

Dalal-Clayton e Sadler (1998) informam que, a respeito dos princípios gerais, um 

processo de AAE deve:  

 

Acompanhar o propósito e ser adaptado para o nível de políticas ou para o nível de 

planos e programas; 

 Ter integração, de maneira a ser aplicado segundo os objetivos e previsões 

estabelecidos para ele e ser efetivo em atingir os objetivos;  

Estar focado na informação necessária na direção das decisões a serem tomadas e 

acompanhar as significantes questões-chaves;  

Estar voltado aos princípios do desenvolvimento sustentável (considerando-se as 

dimensões social, ambiental e econômica);  

Estar integrado com análises paralelas das dimensões e questões socioeconômicas, e 

com outros processos e instrumentos de avaliação e planejamento;  

 Relacionar com EIA quando apropriado (talvez por mecanismos de avaliação em 

cascata); 

  Ser transparente e aberto;  

Ser prático, fácil de implementar, orientado para solução de problemas e custo-

efetivo;  

 Introduzir novas perspectivas e criatividade; e - ser um processo de aprendizagem. 

(DALAL-CLAYTON e SADLER, 1998) 

 

Esta metodologia poderia contribuir, sobremaneira, para que as decisões, em base 

pública e privada, tivessem mais consistência em relação às necessidades de um futuro 

sustentável. Conforme Sánchez (2008), a verdadeira medida do sucesso da AAE será sua 

capacidade de influenciar as decisões e não a confecção de relatórios volumosos e bem 

ilustrados. Continua o mencionado autor que o objetivo é duplo:  

 

Identificar antecipadamente as consequências das PPP a fim de evitar, minimizar ou 

compensar impactos adversos e  

Influenciar diretamente o desenho de novas PPP, que incorporem os impactos 

socioeconômicos e ambientais e, ainda, que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável. (SÁNCHEZ, 2008) 

 

Portanto, não se trata de submeter Políticas, Planos e Programas (PPP) à AAE, e sim 

usar a AAE para formular e desenvolver políticas, planos e programas. Assim sendo, 

fundamental encontrar caminhos que permitam ou favoreçam a institucionalização da AAE 

(em alguns casos tornando-a obrigatória para tomada de decisões), sem, no entanto, 

transforma-la em obstáculo sob a ótica dos tomadores de decisão e, ainda, sem constituir em 

processo incompatível com os tempos de procedimentos necessários à realização de ações 

estratégicas para o desenvolvimento regional. 
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A aplicação da AAE à cooperação para o desenvolvimento traz benefícios para os 

processos de tomada de decisão e para os resultados dos processos de desenvolvimento. 

Fornece as evidências ambientais que permitem suportar uma tomada de decisão mais 

informada e que identificam novas oportunidades, pelo incentivo à análise sistemática e 

minuciosa das opções de desenvolvimento. A AAE contribui para assegurar que a gestão 

prudente dos recursos naturais e do ambiente fornece os alicerces de um crescimento 

econômico sustentável, o qual, por sua vez, favorece a estabilidade política. A AAE pode 

igualmente ajudar na construção de um compromisso das partes interessadas por uma 

governança melhorada, facilita a cooperação em torno de recursos ambientais compartilhados, 

e contribui desta forma para a prevenção de conflitos. 

Todavia, quando se analisa o histórico das avaliações ambientais estratégicas, pode-se 

observar que na maioria dos casos, o EIA ainda se faz necessário, pois a AAE, apesar de 

valiosa, contempla propostas amplas e setoriais, enquanto o EIA é solicitado em virtude de 

um projeto específico e requer maior detalhamento de informações a respeito dos efeitos deste 

determinado empreendimento no meio ambiente. Assim, a AAE pode auxiliar na elaboração 

de um EIA (Estudo de Impacto Ambiental), mas não necessariamente eliminará a sua 

necessidade.  

Além disso, a AAE ainda se encontra pouco desenvolvida no Brasil, e a prática da 

AIA no País tem se restringido aos aspectos específicos dos projetos, sem considerar uma 

visão mais ampla com seus potenciais impactos sinérgicos. De acordo com o Caderno de 

Licenciamento Ambiental elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2009, alguns 

instrumentos de gestão ambiental foram desenvolvidos em diversos países com intuito de 

melhorar o planejamento das ações de controle das atividades econômicas, dentre os quais a 

Avaliação Ambiental Estratégica – AAE. E o Decreto Lei 232/2007, da Agência Portuguesa 

do Ambiente – APA o diploma legal que define, em conformidade com Vieira (2011), o 

regime jurídico da Avaliação Ambiental Estratégica. O próprio autor apresenta um conceito 

de AAE:  

 

A AAE caracteriza-se, portanto, como um processo sistemático amplo, já que tem 

por escopo avaliar as consequências ambientais de um plano ou programa, de forma 

a assegurar que elas sejam integralmente incluídas e „apropriadamente consideradas 

no estágio inicial e apropriado do processo de tomada de decisão, juntamente com as 

considerações de ordens econômicas e sociais‟ (VIEIRA, 2011, p. 79).  
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Ainda que já adotada no Brasil, conforme mencionado no Caderno de Licenciamento 

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Koch e Vieira (2015) afirmam inexistir 

legislação específica no país. Atualmente tramita o Projeto de Lei nº 4.996/2013, que prevê a 

adoção da AAE como “um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e parte 

obrigatória do processo de licenciamento ambiental” (KOCH; VIEIRA, 2015, p. 38). Pode-se 

dizer que essa modalidade é mais completa do que a Avaliação de Impacto Ambiental, uma 

vez que permite a implementação de uma política ambiental que maximiza os impactos 

positivos e minimiza os negativos. 

Em contrapartida, existem alguns especialistas que apontam as principais diferenças 

existentes entre as avaliações e destacam a AIA com pontos mais objetivos.  Pode-se destacar 

ainda que a AAE a estratégia visa longo prazo, enquanto na AIA a perspectiva de execução é 

de curto e médio prazo. Isto reflete na observação dos impactos ambientais, sendo que na 

AAE o processo torna-se cíclico e contínuo e na AIA o processo torna-se discreto, motivado 

por propostas concretas de intervenção.  

A AIA tem sido uma ferramenta com provas dadas nos últimos 35 anos, e possui 

bom potencial na avaliação dos riscos e oportunidades de propostas de projetos, bem como na 

melhoria da qualidade dos resultados. Contudo, foi reconhecida a necessidade de um processo 

de avaliação semelhante, mas no nível estratégico da tomada de decisão. Relegar a avaliação 

ambiental apenas para a fase do projeto limita severamente a oportunidade de identificar 

opções estratégicas que poderiam conduzir a resultados mais sustentáveis e reduzir os riscos 

para os recursos ambientais, os quais constituem os alicerces do crescimento e do 

desenvolvimento. 

Enquanto por um lado a AIA tem apresentado um sucesso relativo em integrar as 

considerações ambientais nos projetos de desenvolvimento, também é um fato que, em muitos 

dos países em desenvolvimento, a prática deste instrumento ainda representa um desafio. A 

avaliação de projetos ocorre invariavelmente em contextos políticos pré- determinados. Por 

exemplo, é pouco provável, na realidade brasileira, que uma nova instalação energética de 

combustíveis fósseis considere outras possibilidades de geração de energia. 

 As AIA para projetos são normalmente preparadas pelos proponentes dos mesmos, 

com um redobrado interesse direcionado para a sua aprovação. Portanto, no exemplo citado, 

as alternativas de geração de energia ficariam limitadas, em termos de localização e de opções 

tecnológicas apenas para a geração por combustíveis fósseis. Existiria já uma decisão 
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estratégica tomada, tendo como opção preferencial a utilização de combustíveis fósseis, o que 

terá sido decidido, provavelmente, sem uma atenção rigorosa às considerações ambientais.  

Na melhor das hipóteses, a AIA descreveria um cenário de “não execução ou 

ausência do projeto”. Isto serviria muitas vezes apenas para motivar a proposta, em vez de 

fornecer uma consideração adequada do espetro completo de opções. Os elementos principais 

do projeto são tidos como “dados adquiridos”. Ao analisar as alternativas mais adequadas à 

realidade socioeconômica e ambiental, anteriormente às decisões dos projetos, no âmbito das 

PPP, a AAE está em condições de considerar um espetro de opções de desenvolvimento 

muito mais sustentável. 

Dessa forma, a AAE influenciaria diretamente o ambiente político, preferencialmente 

nos seus estágios de formação inicial, e aumentaria a probabilidade de criação de resultados 

de desenvolvimento sustentáveis e de redução dos riscos ambientais. A aplicação prática da 

AIA conduziu ao surgimento de dois métodos de avaliação paralelos: a Avaliação de Impacto 

Social e Avaliação de Impacto Cumulativo. Tem-se, então, que:   

● Avaliação de Impacto Social (AIS). Inicialmente, a ênfase das AIS assentava nas 

considerações biofísicas (mais recentemente, a AIS tem feito uma interpretação mais holística 

do ambiente). Como resultado, a AIS surgiu como uma técnica para dar atenção explícita às 

dimensões sociais da avaliação de projetos. Tem sido usada, quer como abordagem autónoma, 

quer numa aplicação mais integrada, com a Avaliação de Impacto Ambiental e Social. Isto é 

particularmente importante na cooperação para o desenvolvimento, onde as relações entre 

pobreza/desenvolvimento e ambiente têm sido bem articuladas.  

● Avaliação de Impacto Cumulativo (AIC). A AIA de um projeto em específico 

pode não levar em conta os seus potenciais impactos agregados, cumulativos e sinergéticos 

com outros projetos, num programa de desenvolvimento geograficamente alargado. A AIC é 

um subconjunto de AAE que tem evoluído no sentido de captar estas implicações mais 

amplas na avaliação de um projeto, as quais podem alterar as conclusões da avaliação de um 

projeto individual. Um projeto com impactos reduzidos ou insignificantes, por si mesmo, 

pode, no entanto, ser considerado como tendo impactos potenciais significativos quando visto 

como parte de um conjunto de desenvolvimento mais complexo. Desta forma, a AIC 

representa uma subida na hierarquia da tomada de decisão, embora ao nível dos 

planos/programas, não ao nível das políticas.  

É importante notar que a AAE não substitui a AIA, AIS ou AIC, mas complementa-

as. Todas elas são parte integrante de um conjunto de ferramentas para uma avaliação 
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ambiental abrangente. Isto tem implicações importantes nos países em desenvolvimento, nos 

quais os sistemas de AIA e AIS podem estar ainda a estabelecer-se. A aplicação da AAE não 

deverá confundir ou complicar este processo. Frequentemente, os países em desenvolvimento 

encontram-se condicionados por falta de recursos para a realização de AIA de projetos. Com 

efeito, a AAE poderia ajudar a tornar mais ágil os procedimentos de AIA. Na tabela 2 abaixo, 

pode-se observar as demais diferenças: 

 

 

TABELA 2 - Diferenças fundamentais entre AAE e AIA 

AAE AIA 

Estratégia de longo prazo Perspectiva de execução de curto 

e médio prazo 

Processo cíclico e contínuo Processo discreto, motivo por 

propostas concretas de intervenção 

Não se preocupa com  o futuro 

imediato, o objetivo é construir um 

futuro desejável 

O projeto deve detalhar com 

clareza o nível da intervenção 

A definição do que se pretende 

é menos clara, é grande a incerteza, e os 

dados são sempre insuficientes 

A definição do que se pretende é 

ralativamente precisa, e os dados são 

razoavelmente disponíveis, ou podem ser 

obtidos no campo. 

O prosseguimento da AAE se 

faz por meio da preparação e 

desenvolvimento de políticas, planos, 

programas e projetos 

O prosseguimento da AIA se dá 

por meio da construção e exploração do 

projeto 

A estratégia pode não vir a ser 

concretizada, uma vez que as ações 

previstas nos planos e nos programas 

podem nunca ser concretizadas 

Os projetos sujeitos a AIA são 

executados na medida em que são 

asseguradas suas viabilidades ambientais 

Fonte: FERREIRA; FIORILLO;MORITA (2011) 

 

Naquilo que tange à viabilidade ambiental, pode-se observar que tanto a AAE quanto 

a AIA são importantes instrumentos que identificam e quantificam os potenciais impactos, 
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avaliando as medidas mitigadoras e compensatórias para as diversas alternativas, como 

subsídios à tomada de decisão.  

Face à complexidade dos estudos que essas avaliações requerem, com vistas a 

orientar o empreendedor antecipadamente sobre potenciais custos e prazos que determinada 

alternativa de projeto poderia acarretar, foi desenvolvida metodologia simplificada, objeto 

principal deste trabalho. 

 

4.3 Licenciamento Ambiental  

 

4.3.1 Introdução ao licenciamento Ambiental  

 

O Licenciamento Ambiental foi instituído pela primeira vez no Estado do Rio de 

Janeiro (Decreto-Lei nº 1.633, de 21 de dezembro de 1977), constitui-se num conjunto de leis, 

normas técnicas e administrativas que consubstanciam as obrigações e responsabilidades do 

Poder Público e dos empresários, com vistas à autorização para implantar, ampliar ou iniciar a 

operação de qualquer empreendimento potencial ou efetivamente capaz de causar alterações 

no meio ambiente. “O procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso” (CONAMA, 

1997). 

Do mesmo modo que o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o 

zoneamento e a avaliação de impacto ambiental, o licenciamento ambiental é um instrumento 

de caráter preventivo criado para a execução dos objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, em especial o de harmonizar o desenvolvimento econômico e social com a 

proteção do meio ambiente, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais e 

racionalizando os custos empresariais na adequação dos projetos às exigências de controle 

ambiental. 

Estão sujeitos ao licenciamento todos os empreendimentos capazes de modificar o 

meio ambiente, aplicando-se à instalação ou à ampliação e operação das atividades de  

iniciativa privada ou governamental, compreendendo a instalação e operação de equipamentos 

ou obras de natureza industrial, comercial, extrativa, agrícola, geração de energia, 
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saneamento, urbanística ou de infraestrutura geral. 

O licenciamento ambiental foi instituído, para todo o País, pela Lei nº 6.938/81, 

sendo regulamentado pelo Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, quando Perícia, 

auditoria e análise ambiental – Licenciamento e Fiscalização Ambiental se estabeleceram suas 

principais diretrizes. Em dezembro de 1997, foi editada a Resolução CONAMA 237/97 que 

estabeleceu novas normas e procedimentos para o sistema. As normas complementares e os 

procedimentos administrativos para sua efetiva utilização são fixados pelos órgãos estaduais 

de controle ambiental, ou pelo IBAMA. 

 

4.3.2 Base Legal do Licenciamento Ambiental  

 

O Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, que regulamentou o Sistema de 

Licenciamento inspirou-se nas diretrizes do Sistema de Licenciamento de Atividades 

Poluidoras - SLAP, em vigor no Estado do Rio de Janeiro, estendendo a todo o território 

nacional, e dando às entidades estaduais de meio ambiente a atribuição e a responsabilidade 

de exercer o controle ambiental das atividades modificadoras do meio ambiente, cabendo ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) atuar 

em caráter supletivo. A edição da Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989, deu ao IBAMA a 

atribuição de homologar o licenciamento nos casos que venham a ser determinados pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e conceder licença a atividades cujos 

impactos ambientais passem a ser considerados de âmbito nacional ou regional. Vale lembrar 

que o Decreto 99274/90 que substituiu o Decreto 88351/83, em nada alterou os dispositivos 

sobre o licenciamento. 

Ao definir o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 

n.6.938/81 estabeleceu que a construção, instalação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA,  

e do IBAMA em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. As modificações 

introduzidas pela Lei n' 7.804/89 não alteraram as bases e os mecanismos antes instituídos, 

conservando os preceitos modernos de descentralização do controle e da proteção do meio 

ambiente, algum dos quais merecem se destacados: 
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 a obrigatoriedade do licenciamento prévio, de modo a permitir o acompanhamento das 

implicações ambientais de uma atividade, desde a 

 fase de planejamento, prevenindo-se os danos e evitando-se os custos adicionais de 

controle após sua implantação; 

 a submissão à fiscalização e ao controle ambiental de pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado; 

 condicionamento de financiamentos e incentivos governamentais ao prévio 

licenciamento ambiental dos projetos; 

 a descentralização administrativa para implementar o licenciamento ambiental, a cargo 

dos órgãos estaduais de meio ambiente, cabendo ao IBAMA a homologação de 

licenças em casos determinados pelo CONAMA, ou a ação supletiva; 

 a adoção do princípio democrático de divulgação dos pedidos de licença, sua 

renovação e respectiva concessão, em jornal oficial e periódicos de grande circulação 

regional ou local; 

 a adoção de um amplo conceito de poluição, relacionado à degradação de qualquer dos 

fatores ambientais, do meio físico, biótico e antrópico, como 

 a saúde, o bem-estar, as atividades socais e econômicas, as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; 

 a inclusão, nos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, da imposição ao 

poluidor ou predador da obrigação de recuperar e indenizar por danos causados e, ao 

usuário, de contribuir pela utilização dos 

 recursos ambientais com fins econômicos. 

 

A edição da Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997 alterou em 

vários pontos o sistema de licenciamento ambiental estabelecido pelos decretos acima. De 

acordo com a Resolução CONAMA 237/97, a competência exclusiva dos órgãos estaduais de 

controle ambiental esta deixa de existir. Pela Resolução, cabe ao IBAMA o licenciamento de 

atividades localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe, no mar 

territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, ou 

em unidades de conservação. Também é de competência do IBAMA o licenciamento de 

atividades localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados, aquelas cujos  impactos 
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ambientais ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados, bem como as 

atividades nucleares (mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN), 

além de bases e empreendimentos militares. 

O licenciamento pelo IBAMA, entretanto, não dispensa a manifestação dos órgãos 

ambientais dos Estados e Municípios em que se localize a atividade, as quais devem ser 

consideradas no licenciamento. A competência dos órgãos estaduais de meio ambiente ficou 

limitada às atividades localizadas, desenvolvidas ou cujos impactos ambientais alcancem mais 

de um município ou, ainda, em unidades de conservação de domínio estadual, bem como 

aquelas localizadas nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação 

permanente relacionadas no artigo 2º da Lei 4.771/65 e aquelas que assim forem consideradas 

por normas federais, estaduais ou municipais. A exceção fica por conta dos Estados que 

possuem lei específica regulamentando o licenciamento, as quais prevalecem sobre a 

Resolução.  

Cabe, ainda, a delegação da União aos Estados, por meio de instrumento legal ou 

convênio. Também neste caso, os Estados têm que ouvir previamente os municípios, para 

efeito do licenciamento. Cabe aos municípios o licenciamento das atividades cujos impactos 

são localizados e as que lhe forem repassadas pelo Estado. Vale ressaltar que a Resolução 

estabelece que o licenciamento deva ser realizado em um único nível. 

Com a edição da Lei Complementar 140/2011, as tipologias a serem licenciadas 

pelos municípios passaram a ser definidas pelos conselhos estaduais de meio ambiente. 

 

4.3.3 Dinâmica do Processo de Licenciamento Ambiental  

 

O sistema de licenciamento ambiental funciona como um processo dinâmico de 

acompanhamento sistemático ambiental da atividade que se pretende desenvolver. O ideal é 

que este acompanhamento aconteça desde a concepção de projeto e atue no planejamento, 

etapa de emissão das licenças e etapa de verificação do cumprimento das restrições 

determinadas em cada uma delas, que condicionam a execução do projeto. 

O processo inclui ainda trabalhos em campo de acompanhamento das condicionantes 

ambientais, vinculadas ao monitoramento dos efeitos ambientais do empreendimento, 

componentes essenciais do sistema, além das normas técnicas e administrativas que o 

regulam. Embora aplique-se melhor aos novos empreendimentos, o licenciamento ambiental 

também regulariza operações de maneira corretiva. 
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Dentre as fases do licenciamento destaca-se a etapa de Licença Prévia (LP) que é a 

primeira fase do licenciamento, a ser requerida na etapa de planejamento da atividade, quando 

é apresentada a concepção do projeto e sua localização, sem o detalhamento dos processos 

tecnológicos, do conjunto de medidas e equipamentos de controle ambiental e nem das 

medidas compensatórias. Sua concessão baseia-se nas informações prestadas pelo 

empreendedor, em croquis, anteprojetos e estimativas, e representa o compromisso de o Poder 

Público aprovar o projeto executivo, sempre que o empreendedor atenda às condições e 

restrições impostas no documento de licença.  

 

Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; (CONAMA 237/97). 

 

É durante a análise da Licença Prévia que deverá ocorrer a audiência pública, 

quando o projeto e seus estudos ambientais são discutidos com as comunidades 

interessadas. A LP não concede nenhum direito de intervenção no meio ambiente, já 

que se refere a uma fase ainda conceitual. Dessa forma, o certificado de LP não tem 

valor específico para a ação fiscalizadora, porquanto não permite nem a instalação, 

nem a operação de quaisquer empreendimentos. A principal variável analisada na 

fase de LP é a localização. Para a análise da LP, a vistoria de campo por parte do 

órgão ambiental é obrigatória, visando o conhecimento da localização pretendida e 

sua coerência com o diagnóstico apresentado nos estudos ambientais. (RIBEIRO, 

2015). 

 

Na sequência, a Licença de Instalação (LI) que deve ser requerida após detalhamento 

do projeto executivo, cuja concessão autoriza o início da construção do empreendimento. Para 

sua análise, é necessária a apresentação de informações detalhadas sobre a distribuição 

espacial das unidades que compõem o projeto, os métodos construtivos, detalhamento dos 

processos, tecnologias, controles ambientais e medidas compensatórias. A Licença de 

Instalação define os parâmetros do projeto e as condições de realização das obras, que 

deverão ser obedecidas para garantir que a implantação da atividade não cause impactos 

ambientais negativos além dos limites aceitáveis e estabelecidos na legislação ambiental, ou 

promova a compensação julgada pertinente. 

 

 Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade 

de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da 

qual constituem motivo determinante; (CONAMA 237/97). 

 

A LI concede o direito para a instalação do empreendimento, ou seja, a implantação 

do canteiro de obras, movimentos de terra, cortes e aterros, abertura de vias, 

construção de edificações, galpões, maciços de terra, diques, barragens, montagens 
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de equipamentos, enfim todas as obras necessárias à instalação do empreendimento 

ou atividade. A LI dispõe sobre as obrigações do empreendedor no que se refere aos 

cuidados ambientais para a execução dessas obras, assim como aos tratamentos e 

disposição final dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Ressalta-se que a supressão 

da vegetação, quando necessária, pode ser objeto de autorização específica, nem 

sempre vinculada à LI, pré-requisito para a intervenção no terreno. Nesta fase a 

fiscalização pode ser feita de forma objetiva, solicitando ao empreendedor a 

apresentação do certificado de LI. A falta desse certificado ou a implantação em 

desacordo com o previsto torna as obras passíveis de autuação, embargo e a 

obrigação de reparar danos eventualmente cometidos. A LI não permite a operação 

do empreendimento, nem para fins de testes ou quaisquer experimentos; nenhuma 

produção é permitida com apenas o certificado de LI. (RIBEIRO, 2015). 

 

 

 

Por fim, tem-se a Licença de Operação (LO) que é requerida quando do término da 

construção e depois de verificada a eficiência das medidas de controle ambiental. Assim, 

autoriza-se o início do funcionamento da atividade, sendo obrigatória tanto para os novos 

empreendimentos quanto para aqueles anteriores à vigência do sistema. Nestes casos, é 

definido um prazo para que a atividade possa se adequar às exigências legais, implantando os 

dispositivos de controle apropriados. A Licença de Operação, portanto, estabelece todas as 

condições que o empreendimento deverá obedecer durante sua permanência, funcionamento 

ou operação, determinando os padrões de qualidade dos efluentes líquidos e gasosos que 

deverão ser observados, bem como todos os critérios de controle ambiental a serem 

respeitados. Estabelece ainda o programa de monitoramento dos efeitos ambientais, 

determinando os parâmetros e a periodicidade das medições, cujos resultados servem para o 

acompanhamento da atividade pelo órgão ambiental licenciador. 

 

 Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, 

com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 

operação. (CONAMA 237/97). 

 

Nessa fase deve ocorrer obrigatoriamente a fiscalização de campo para verificar se 

as medidas mitigadoras – os projetos de controle – e as medidas compensatórias 

foram implantadas conforme aprovadas nas fases anteriores, verificando a 

conformidade do empreendimento com a legislação ambiental vigente e conforme as 

premissas dos estudos ambientais – EIA/RIMA, RCA, PBA ou PCA – e demais 

condicionantes porventura estabelecidas nas fases anteriores. Nessa fase pode-se 

também realizar fiscalizações objetivas, exigindo-se apenas o certificado de LO ou a 

verificação do funcionamento do empreendimento conforme as premissas do 

licenciamento ambiental. (RIBEIRO, 2015). 

 

No caso do Estado de Minas Gerais, foi estabelecida através da Deliberação 

Normativa DN 74/2004 do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM a 
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Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) que se refere a um processo mais simples e 

rápido para a regularização ambiental. Refere-se a empreendimentos ou atividades que são 

considerados de impacto ambiental não significativo, que estão dispensados do licenciamento 

ambiental, estes devem obrigatoriamente, requerer a Autorização Ambiental de 

Funcionamento (AAF). Atualmente existem as figuras das LAS que foram estabelecidas por 

meio da Lei 21.972/2016. 

 

Os empreendimentos e atividades listados no Anexo Único desta Deliberação 

Normativa, enquadrados nas classes 1 e 2, considerados de impacto ambiental não 

significativo, ficam dispensados do processo de licenciamento ambiental no nível 

estadual, mas sujeitos obrigatoriamente à Autorização Ambiental de Funcionamento 

- AAF, pelo órgão ambiental estadual competente, mediante cadastro iniciado pelo 

requerente junto à Superintendência Regional de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - SUPRAM competente, acompanhado de Termo de 

Responsabilidade, assinado pelo titular do empreendimento e de Anotação de 

Responsabilidade Técnica ou equivalente do profissional responsável (DN 74,Art. 

2° SEMAD, 2004). 

 

 

A Licença Prévia + Licença de Instalação (LP + LI) concomitante poderá ser emitida 

para empreendimentos com impacto ambiental de baixo impacto significativo. Geralmente 

trata-se de empreendimentos ou atividades enquadradas nas classes 3 e 4 da normativa 

mineira, com destaque para a inclusão de novas atividades e/ou ampliação de 

empreendimentos já licenciados. Esta licença permite a implantação do empreendimento, 

juntamente com a fase de planejamento. Vale ressaltar que recentemente o regime das 

licenças concomitantes foi alterado pelo Decreto 47.137/2017 explicado mais a frente. 

Para a regularização ambiental, no Estado de minas Gerais foram integrados a 

Outorga do direito de uso dos recursos hídricos e o Documento autorizativo para Intervenção 

Ambiental – DAIA. 

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso III, do art. 5º da Lei Federal 

nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Esse instrumento tem como objetivo assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos 

recursos hídricos.  

O DAIA é uma autorização emitida pelo Instituto Estadual de Florestas para 

autorizar intervenções ambientais tais como: supressão de cobertura vegetal com destoca ou 

sem destoca; remoção de tocos e raízes remanescentes de supressão de vegetação nativa; 

intervenção em áreas de preservação permanente; limpeza de área de pastagem ou de cultivo 
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agrícola com aproveitamento econômico de material lenhoso; corte ou poda de árvores; coleta 

ou extração de plantas nativas, medicinas, aromáticas, ornamentais; coleta ou extração de 

produtos da flora nativa (raízes, bulbos, cipós, folhas ou flores); exploração sustentável de 

vegetação nativa através de Manejo. O DAIA também autoriza o aproveitamento de produto 

ou subproduto da flora nativa tais como, lenha, madeira em tora, carvão, dormentes, achas, 

moirões, entre outros. 

 

4.3.4 Considerações sobre Licenciamento Ambiental, Avaliação de Impactos 

Ambientais e Estudos Ambientais 

 

Para o licenciamento ambiental devem ser observados todos os aspectos do meio 

físico, biótico e antrópico. Antes de se proceder à análise do requerimento de qualquer licença 

é imprescindível uma vistoria à área para verificação da situação ambiental existente. Entre 

outros aspectos devem ser observados o uso e a ocupação do solo no entorno da atividade 

prevista, o zoneamento urbano para a área, a qualidade dos corpos receptores, a capacidade de 

resiliência do meio ambiente, a emissão de gases, vapores, ruídos, vibrações e radiações, a 

geração de efluentes líquidos domésticos e industriais, a geração de resíduos, volume e 

qualidade dos insumos básicos, de pessoal e de tráfego gerado, horários da atividade, riscos de 

incêndios, explosões, vazamentos e outras situações de emergência. 

Nos casos de atividades de natureza não industrial, outros aspectos devem também 

ser enfocados como a alteração da paisagem, os possíveis impactos gerais do meio físico, 

faunísticos, florísticos, arqueológicos, espeleológicos e sociais. A partir de 1986, a 

regulamentação pelo CONAMA da avaliação de impacto ambiental para o licenciamento de 

grandes obras de infraestrutura e de outras atividades de alto potencial poluidor, estendeu a 

obrigação de vincular esta avaliação ao licenciamento ambiental de uma ampla gama de 

empreendimentos, inclusive, aqueles promovidos por empresas públicas, estatais ou 

organismos governamentais de administração direta. 

A Resolução nº 001/86 do CONAMA, ao listar as atividades cujo licenciamento 

depende de apresentação de estudo e relatório de impacto ambiental, reforçou a ação dos 

órgãos estaduais de meio ambiente. Por outro lado, a obrigação de licenciar impôs uma nova 

ordem no relacionamento dos órgãos ambientais com as entidades governamentais 

responsáveis por projetos de infraestrutura. Em alguns casos, já existem normas ou acordos 

com o objetivo de adaptar os processos de planejamento dessas atividades às etapas do 
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licenciamento ambiental. A partir de 1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) estabeleceu importantes estudos para o licenciamento e controle ambiental. 

Dentre os principais, pode-se citar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) ou Plano de Controle Ambiental (PCA) na etapa de 

Licença Prévia, o Relatório de Controle Ambiental (RCA), o Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD), o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), entre outros, 

quando couber, no caso da Licença de Instalação. Além disso, o Plano de monitoramento 

ambiental com os parâmetros e frequência necessários, que deverá ser implementado e 

acompanhado durante toda a vigência da Licença de Operação. 

Porém, com a experiência, foram sendo observadas necessidades de adaptação dos 

estudos e novas metodologias diante do cenário burocrático no qual se instalou o processo de 

licenciamento, metodologias estas que se mostrassem mais objetivas e despendessem menos 

prazo para elaboração, mas que mesmo assim garantissem qualidade em suas indicações. 

Nesse sentido, as avaliações de impacto estratégicas seriam importantes para definir políticas 

setoriais, considerando a variável ambiental, permitindo que a avaliação de impacto ambiental 

de um empreendimento seja mais objetivo. Por exemplo, a AAE do setor de energia 

estabeleceria a matriz energética para uma região com cenários para as diversas tipologias no 

tempo e no espaço.    

            A pressão sobre o licenciamento ambiental aumenta constantemente, a 

medida que este é o principal instrumento de controle ambiental efetivamente aplicado. Esta 

questão faz com que o licenciamento seja a principal etapa onde se discute importantes 

variáveis ambientais que muitas vezes não deveriam constar, porque já deveriam estar 

consideradas nas políticas, programas e projetos socioeconomicos estatais. Não desviar de seu 

objetivo principal que é de avaliar o impacto ambiental de um empreendimento em questão 

tem sido um grande desafio atualmente.  

Bim (2015) menciona que a própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 

6.938/81) preceitua que seu objetivo é preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente e 

assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Por isso, ele objetiva compatibilizar o 

desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do 

equilíbrio ecológico. 

Paulo Afonso Leme Machado explicita essa ponderação ao dizer que a função do 

estudo ambiental não é influenciar as decisões estatais apenas para considerações ambientais, 
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em detrimentos de eventuais ganhos econômicos ou sociais do projeto. 

 

A função do procedimento de avaliação não é influenciar as decisões administrativas 

sistematicamente a favor das considerações ambientais, em detrimento das 

vantagens econômicas sociais suscetíveis de advirem de um projeto. O objetivo é 

dar às administrações públicas uma base séria de informação, de modo a poder pesar 

os interesses em jogo, quando da tomada de decisão, inclusive aqueles do ambiente, 

tendo em vista uma finalidade superior (MACHADO, 2009) 

 

4.3.5 Atualização Do Procedimento De Licenciamento Ambiental  

 

Há algum tempo, o procedimento de licenciamento ambiental vem sendo alvo de 

importantes propostas de revisões para que se torne menos burocrático e mais eficaz. Assim 

como as avaliações de impacto ambiental e as metodologias para viabilidade ambiental, o 

procedimento do licenciamento vem sempre sendo questionado e com isso novas propostas 

acabam surgindo em face destes questionamentos. Neste sentido, tramita, no Senado Federal, 

a proposta de emenda à constituição, PEC 65, que tem como ementa assegurar a continuidade 

de obra pública após a concessão da licença ambiental, dispor que a apresentação do estudo 

prévio de impacto ambiental importe a autorização para a execução da obra, que não poderá 

ser suspensa ou cancelada pelas mesmas razões a não ser em face de fato superveniente. 

A Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA 

também vem buscando modificações no sentido de reformular o modelo do licenciamento 

ambiental em curso no Brasil, porém não corrobora com a Proposta de Emenda à Constituição 

65, pois considera importante a continuidade dos trabalhos em curso no Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, no âmbito de alguns projetos de lei que tramitam na Câmara e 

no Senado, tal como o Processo n 02000.001845/2015-032, que possui uma discussão da 

proposta de revisão da Resolução CONAMA e dispõe sobre critérios e diretrizes gerais para o 

licenciamento ambiental. 

Além disso, a ABEMA tem defendido a necessidade de consolidação de uma agenda 

nacional acerca da revisão do licenciamento ambiental, coordenada pelo ministério do Meio 

Ambiente – MMA em articulação com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, sendo 

observada a participação dos Estados, Municípios e sociedade civil, com vistas à definição de 

critérios e diretrizes uniformes para regulamentação do tema. 

No Senado Federal tramita o Projeto de Lei nº 654, de 2015 que dispõe sobre o 

procedimento de licenciamento ambiental especial para empreendimentos de infraestrutura 
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considerados estratégicos e de interesse nacional. A ementa 

cria o licenciamento ambiental especial, procedimento administrativo específico destinado a 

licenciar empreendimentos de infraestrutura estratégicos. Além disso, tramita também no 

Senado um projeto de lei que dispõe sobre a criação do Balcão Único de Licenciamento 

Ambiental, estabelece procedimento para o processo de licenciamento ambiental dos 

empreendimentos considerados estratégicos e prioritários para o Estado e dá outras 

providências. Na Câmara dos Deputados, tramitam algumas propostas de alteração da 

resolução Conama. Muitas delas contemplam uma análise geral da legislação, críticas sobre as 

diretrizes, comentários sobre os dispositivos de cada proposta e comparações analisando a 

lista de empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. 

Já a Confederação Nacional da Indústria - CNI  defende a desburocratização do 

licenciamento. Para Guerra, os maiores problemas para os empreendimentos são a falta de 

clareza e o excesso de burocracia para a concessão de licenças. As soluções, na avaliação 

dele, passam pelo aprimoramento da gestão, pela criação de um índice de qualidade e pelo 

planejamento territorial. 

           Ele defendeu que o Congresso Nacional vote com urgência o Projeto de Lei 

3.729/2004  que trata da desburocratização do licenciamento ambiental. Afirmou assim que 

“vários estados brasileiros perderam bons negócios por falta de uma clareza maior nas regras. 

Também temos muita disputa de competência entre entes da federação”, enfatizou Guerra, 

que é também presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES). 

Continua o raciocínio sustentando: “Temos que escrever uma cartilha e padronizar os 

procedimentos, não importa se o estado está no Norte, no Sul ou no Centro-Oeste, o 

importante é haver normas, uma espécie de ABNT do meio ambiente”. 

          De acordo com o gerente-executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, 

Shelley Carneiro, além das normas gerais estabelecidas pela União, é preciso dar mais 

autonomia para que estados estabeleçam regras e processos adequados à realidade de cada 

região. Carneiro destaca no site Portal da Indústria que: “O Brasil está indo na contramão do 

mundo, com  maior centralização em vez de descentralização”. E ainda continua a afirmar que 

“[...] é impossível, no nível federal, conhecermos e intervirmos de forma adequada no 

detalhamento do licenciamento de segmentos como o de mineração, forte em estados como 

Minas Gerais e Pará, e o de florestas, expressivo em estados do Norte do país”.  

Especialista no tema, o presidente da Associação Brasileira das Entidades de Meio 

Ambiente (Abema), Eugênio Spengler, criticou a legislação atual e o modelo de análise das 

http://www.portaldaindustria.com.br/cni
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=257161
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=257161
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licenças no país. Ele defendeu o fim da obrigatoriedade da chamada licença trifásica, baseada 

na concessão das licenças prévias, de instalação e de operação. Spengler deixa clara tal defesa 

quando afirma que: “Temos uma legislação ultrapassada, falta regulamentação em alguns 

setores. Precisamos de um grande sistema de monitoramento”.   

         Ex-ministro do Meio Ambiente e ex-secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, José 

Carlos Carvalho foi categórico em dizer que há uma “falência” no modelo de licenciamento 

ambiental. Segundo ele, o sistema atual não agrada a empresários nem a ambientalistas. 

Carvalho acrescenta que o instrumento é usado de forma ampliada e inadequada. “O 

licenciamento paga um preço altíssimo no Brasil pela inaplicabilidade de outros instrumentos 

de gestão ambiental. Na ausência da implantação de mais instrumentos, tudo deságua no 

licenciamento”, frisou. “O setor produtivo reclama da lentidão do processo e os ambientalistas 

não se sentem em sintonia com aquilo que está se fazendo”, completou. 

 Recentemente, em Minas Gerais, o decreto nº 47.134, de 23 de janeiro de 2017 

alterou o Decreto nº 47.042, de 6 de setembro de 2016, que dispõe sobre a organização da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o decreto  nº 47 

.137, de  24 de janeiro de 2017, alterou o Decreto nº 44 .844, de 25 de junho de 2008, que 

estabelece normas para licenciamento ambiental e autorização ambiental de funcionamento, 

tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos 

e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades.  

A principal mudança está em garantir a emissão de licenças posteriores uma vez 

aprovadas as premissas do empreendimento. Este fato se deve aos grandes investimentos das 

empresas no planejamento de seus negócios e emissão da LP – Licença Prévia por parte do 

órgão ambiental, porém sem garantia da emissão da LI- Licença de Instalação e a LO – 

Licença de Operação após todo o investimento, em função de condicionantes mal 

fundamentadas tecnicamente e até mesmo da morosidade na análise por parte do órgão 

ambiental. Esta alteração tem a função de garantir que os controles ambientais estarão prontos 

e aptos a funcionarem para a implantação e operação do empreendimento, já aprovada sua 

localização. 

Dentre as principais inovações está a possibilidade do licenciamento concomitante, 

que permitirá que duas ou três fases do licenciamento (Licença Prévia - LP, Licença de 

Instalação - LI e Licença de Operação - LO), quando as características técnicas assim 

permitirem, sejam analisadas simultaneamente. Com isso, será possível acelerar o andamento 

dos processos de licenciamento sem perda de qualidade técnica nas análises. Além disso, os 
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prazos das licenças passam a serem os mesmos regulamentados pelo Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA). 

O empreendedor poderá solicitar que a análise para o licenciamento una as fases de 

viabilidade e implantação (LP + LI) para depois solicitar a operação, ou com a viabilidade já 

atestada, optar por licenciar a implantação e a operação concomitantemente (LI+LO). Além 

disso, o decreto traz a possibilidade do licenciamento em fase única, sendo atestada a 

viabilidade, instalação e operação em um único processo (LP+LI+LO) este caso válido apenas 

até a classe 3. É importante ressaltar que quem decide é a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) ou o Conselho Estadual de Política 

Ambiental (Copam), conforme a competência de licenciamento, sendo certo que, mesmo 

quando cabível.  

Explica o subsecretário de Regularização Ambiental da Semad, Anderson Aguilar 

que “[...] essa nova regulamentação traz benefícios. Quando atestamos a viabilidade de um 

empreendimento, na maioria dos casos não faz sentido de avaliar também os impactos da 

instalação. Com isso temos uma economia processual, desoneramos os técnicos designando 

apenas uma equipe para tratar as duas fases em uma”. 

Além das mudanças com relação ao licenciamento, o decreto também traz outras 

medidas que irão proporcionar celeridade dos processos em Minas, no tocante à relação com 

os órgãos intervenientes. “Ele regulamenta a Lei Complementar 140, que traz em sua redação 

a não vinculação dos pareceres destes órgãos na concessão da licença. Isso significa que a 

licença poderá ser concedida, ficando a cargo do empreendedor buscar a anuência destes 

órgãos, sem de forma alguma tirar o poder de polícia administrativa destes órgãos”, 

complementa Aguilar. 

Segundo a redação do decreto, a manifestação dos órgãos interessados no processo 

de licenciamento é facultativa e, depois de decorrido o prazo de 120 dias sem que tais 

interessados se manifestem no processo de licenciamento, este seguirá o trâmite regular de 

análise. Assim, será possível, inclusive, a emissão da licença ambiental, a qual somente 

produzirá efeitos quando o empreendedor obtiver, junto a todos os demais órgãos 

intervenientes, todas as licenças, autorizações e anuências necessárias à operação do 

empreendimento. “Essa medida é importante porque os documentos de licenciamento 

ambiental são, muitas vezes, necessários para a concessão de crédito, para que investidores 

internacionais tenham uma sinalização positiva, por exemplo”, completa o subsecretário. 

A Semad trata da permanência do rigor técnico para a concessão das licenças. Para 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
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quem busca a regularização ambiental, as alterações promovidas no Decreto nº 44.844/2008 

podem representar a redução no prazo para emissão das licenças ambientais, sem perda de 

qualidade. “Com isso o empreendedor consegue resultados mais rápidos para a geração de 

renda e empregos, recolhimento de impostos e incremento da receita municipal. Este 

horizonte pode passar a ser de curto em médio prazo. Além disso, abre um horizonte para os 

trabalhadores que serão aproveitados no processo”, pontuou Anderson Aguilar. 

Outro ponto é que o Decreto 47.137/2017 traz, em seu art. 12, a aplicabilidade das 

regras de licenciamento concomitante aos processos de licenciamento que já se encontram em 

trâmite, desde que o empreendedor requeira a concomitância e apresente a documentação 

complementar exigida pelo órgão ambiental. 

Avaliando todas as mudanças que estão ocorrendo, percebe-se que os procedimentos 

do licenciamento ambiental, bem como suas ferramentas como os estudos ambientais, tendem 

a evoluir tecnicamente, diminuindo assim o prazo atualmente demandado. Hoje um 

empreendimento de grande porte leva em média cinco anos para ser licenciado. Esta realidade 

não condiz com a necessidade econômica existente e não dá garantias de preservação ou 

utilização racional dos recursos. Além disso, observa-se que esta morosidade não evitou que 

grandes danos ambientais ocorressem. Neste sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de 

práticas que facilitem uma análise prévia da viabilidade ambiental de empreendimentos ainda 

em fase de concepção. 
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5 METODOLOGIA SINTETIZADA PRELIMINAR PARA OTIMIZAÇÃO DO 

PROCESSO 

 

O processo de licenciamento ambiental vem demandando complexos estudos 

ambientais e grande morosidade para obtenção das licenças. Porém, esta condição não deveria 

ser considerada adequada, uma vez que o licenciamento é uma ferramenta que visa promover 

o desenvolvimento, utilizando-se de forma racional dos recursos disponíveis de forma a 

preservar o meio ambiente.  

O licenciamento ambiental é um fator de indução ao desenvolvimento e não de 

entrave. Segundo o diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental do Instituto Brasileiro de 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Luiz Felippe Kunz Júnior (2015) o verdadeiro 

desenvolvimento sustentável não pode estar dissociado de preocupações sociais e ambientais 

e verifica-se muitas vezes que o problema não está na legislação ambiental brasileira que é 

reconhecidamente, uma das mais modernas, mas sim na sua aplicação. 

As análises dos estudos por parte do órgão ambiental ficam condicionadas a poucos 

técnicos e estes precisam conciliá-las com outros tantos processos de forma concomitante. 

Devido à morosidade de análise dos estudos, muitos enxergam o licenciamento como um 

fluxograma burocrático a ser preenchido por papéis, enquanto na verdade, trata-se de um 

instrumento de mediação de conflitos, um constante (porém documentado) diálogo entre 

instituições setoriais, sociedade civil e entes federados. O licenciamento, assim, não pode 

servir de pivô para desencontros entre entes burocráticos estatais, como tem acontecido 

(PINHEIRO, 2006). 

Além disso, por muitas vezes, a análise realizada e as medidas de controle, 

mitigadoras e/ou compensatórias sugeridas pelo órgão ambiental nem sempre correspondem à 

dimensão do impacto ambiental avaliado, acarretando em custos adicionais ao processo que 

não haviam sido previstos. O processo de audiência pública é sempre um questionamento por 

parte dos stakeholders, uma vez que não garante todas as percepções e necessidades das 

comunidades de entrono, atraindo fragilidades para viabilidade do projeto e à imagem da 

empresa. 

Segundo Carvalho (2013), há muitos casos em que a legislação somente prevê a 

realização de audiência pública em um único momento, apesar de a complexidade do tema em 

questão tornar a participação social importante ao longo de todo o processo decisório. Além 

disso, pode ocorrer que o momento previsto para a realização da AP seja demasiado tardio em 
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relação ao ciclo de política pública, ou que o tema em questão demande um processo 

preparatório que anteceda as APs para que a participação seja efetiva. Por melhor 

intencionados que sejam, nem sempre os gestores públicos têm condições de fazer mais que o 

determinado pela legislação, seja devido às restrições orçamentárias ou de pessoal, seja por 

pressões políticas.  

Ainda segundo Carvalho (2013) é necessário que todo processo de audiência pública 

seja pautado pela transparência. A publicidade de informações deve acompanhar todas as 

fases do processo: na divulgação do evento e na mobilização dos atores envolvidos na 

temática; na disponibilização de documentos de referência para a realização da AP; na 

apresentação dos objetivos da audiência e da metodologia a ser utilizada; e na clareza em 

relação ao destino que será dado às contribuições da sociedade. 

Neste sentido, em uma ação preventiva, foi desenvolvida esta metodologia que prevê a 

identificação de alguns pontos de estrangulamento e restrições ambientais que podem ser 

evitados ou reduzidos ainda na concepção do projeto para subsidiar uma tomada de decisão, 

seja ela parcial ou integral na viabilidade de um empreendimento. Um dos objetivos desta 

metodologia vai ao encontro desta necessidade socioambiental de se prever antecipadamente 

os possíveis riscos ambientais às comunidades da área de influência. 

Além disso, esta metodologia prevê a identificação das restrições locacionais que 

podem potencializar impactos ambientais. Deixar de construir um empreendimento em uma 

área expressiva de vegetação e substituir por uma área antropizada pode viabilizar 

economicamente a implantação de um empreendimento e com isso diminuir seu prazo de 

licenciamento, ao passo que uma identificação de cavidade no local ou até mesmo de um 

patrimônio histórico pode inviabilizar a implantação de outro empreendimento, porém se este 

risco é previsto previamente, pode-se com isso ter um maior controle do projeto e analisar 

quais serão as soluções viáveis. 

A identificação de alternativas tecnológicas menos impactantes aplicáveis ao projeto, 

parcial ou integralmente faz-se de suma importância uma vez que o projeto apresenta mais 

chances de vingar, melhor aceitação pelo órgão público e comunidades envolvidas. Este 

investimento inicial também pode diminuir custos no decorrer do processo e facilitar o 

licenciamento, além de trazer uma ótima imagem para empresa que se autobeneficia 

futuramente com a preservação de seus próprios recursos, muitas vezes insumos diretos e/ou 

indiretos à sua atividade econômica. 
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Identificar as percepções da comunidade do entorno é uma etapa muito importante 

prevista nesta metodologia que permite, por meio de visita técnica ao local e análise de 

referências geoespaciais, analisar e dimensionar as comunidades da área de influência do 

empreendimento e com isso mapear os riscos e vulnerabilidades sociais. 

Outro ponto importante é a identificação de passivos ambientais e a análise de 

histórico de processos administrativos e judiciais. 

De posse a todas estas informações, é que acredita ser possível analisar os riscos 

relativos a aumento de prazos e custos no processo de licenciamento ambiental, bem como 

realizar interface com as demais áreas envolvidas ao projeto para estudar soluções técnicas 

diferenciadas que agreguem tecnologia e viabilidade ambiental ao projeto. 

 

5.1 Premissas da Metodologia Sintetizada para Análise Preliminar de Viabilidade 

Ambiental De Projetos  

 

A preocupação com as formas eficazes de se garantir a sustentabilidade tem 

conquistado proporções cada vez maiores na sociedade atual. As exigências sociais, a mídia e 

as regras de um mercado capitalista ao longo dos anos propiciaram um aumento exacerbado 

do consumo de produtos. Os resultados negativos dessa conduta, assim como de atividades 

que visam apenas alta produtividade, sem assimilar a preocupação com o desenvolvimento de 

alternativas sustentáveis causam riscos à disponibilidade de recursos ambientais naturais. 

Com isso, faz-se necessária a busca por mudanças de postura na sociedade quando se tratar de 

sistemas produtivos de ampla escala.  

Conforme relata Fornasier (2012, p.2254): 

 

Teoricamente têm sido notados novos conceitos, pesquisas científicas e mudanças 

políticas e legislativas relevantes acerca da matéria desde as últimas décadas do 

século XX – e, por que não dizer relevantes mudanças de postura de sociedades e 

indivíduos no mundo todo no que tange às questões da importância do ambiente, sua 

conservação e preservação. Acadêmicos dos mais variados campos do conhecimento 

têm abordado a questão da importância de se considerar o indivíduo parte do 

ambiente e a influência do ambiente como parte fundamental do indivíduo, bem 

como em evitar (ou retroceder) o processo de retificação pura e simples do entorno 

ou ainda (conforme diriam economistas) a importância em se deixar de considerar o 

ambiente mera externalidade do processo produtivo. Quando analisamos o histórico 

de um sistema produtivo de maior escala, vimos que ele indica diferentes fases 

quanto à forma organizacional das empresas, da produção e do trabalho, bem como 

nas relações com o mercado.  Neste sentido, é importante aliar as tecnologias de 

produto e de processo de produção utilizadas, a diversificação de atividades 

sustentáveis e as relações com o meio ambiente, pensando na disponibilidade dos 
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recursos, na parcela de consumidores de uma população, bem como no componente 

social das futuras políticas públicas. (FORNASIER, 2012) 

 

Neste sentido, observa-se que a internalização das preocupações ambientais e sociais 

pelas empresas – seja por exigência legal ou altruísmo empresarial – tem provocado uma 

demanda por equipamentos de controle mais eficientes, novas tecnologias de produção e 

novas metodologias de avaliação de impacto ambiental. Esta demanda vem gerando uma 

reação no mercado, alimentada pela academia e pelos institutos tecnológicos principalmente. 

Como já relatava Lord Browne (2002, p.302), 

 

[...] o momento para refletir sobre as decisões políticas referentes às mudanças 

climáticas não é quando se demonstrarem as relações entre gases do efeito estufa e 

mudanças climáticas, mas quando a sociedade da qual somos parte não mais puder 

desconsiderar tal possibilidade. (LORD BROWNE. 2002, p.302) 

 

Os grandes impactos ambientais decorrentes de fatores ambientais como a crise 

hídrica, desmatamento excessivo, perda de biodiversidade, modificação da paisagem, 

poluição do ar, aquecimento global, contaminação por agroquímicos, etc. têm sido pauta 

frequente dos assuntos da atualidade e dos questionamentos acerca de soluções para a real 

sustentabilidade. Em função desses questionamentos, existem condições tecnológicas a serem 

desenvolvidas de maneira a minimizar estes fatores que geram os impactos ambientais. 

Conforme elucida Romeiro (1999, p.2) 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez, com o nome de 

ecodesenvolvimento, no início da década de 70. Foi uma resposta à polarização, 

exacerbada pela publicação do relatório do Clube de Roma, que opunha partidário 

de duas visões sobre as relações entre crescimento econômico e meio ambiente: de 

um lado, aqueles, genericamente classificados de possibilistas culturais (ou „tecno-

centricos‟ radicais), para os quais os limites ambientais ao crescimento econômico 

são mais que relativos diante da capacidade inventiva da humanidade, considerando 

o processo de crescimento econômico como uma força positiva capaz de eliminar 

por si só as disparidades sociais, com um custo ecológico tão inevitável quão 

irrelevante diante dos benefícios obtidos; de outro lado, aqueles outros, 

deterministas geográficos (ou „eco-centricos‟ radicais), para os quais o meio 

ambiente apresenta limites absolutos ao crescimento econômico, sendo que a 

humanidade estaria próxima da catástrofe. Mantidas as taxas observadas de 

expansão de recursos naturais (esgotamento) e de utilização da capacidade de 

assimilação do meio (poluição). (ROMEIRO, 1979) 

 

Nesse sentido, a grande questão que se coloca é se a capacidade inventiva da 

humanidade estaria sendo acompanhada pela capacidade de implementar mecanismos de 

redução de impactos e reversão de passivos ambientais. Para muitos, essa polêmica versa 
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sobre a morosidade das decisões político-administrativas destinadas a estimular as boas 

práticas. A velocidade de reação e as decisões desencadeadoras dos processos preventivos e 

corretivos precisaria acompanhar a velocidade das atividades econômicas. 

Há que se acreditar na capacidade de direcionamento do conhecimento acumulado 

para soluções nos campos das ciências exatas, biológicas e humanas. Educação no sentido de 

não incentivo ao consumo, políticas públicas de ampliação de serviços voltados à defesa do 

meio ambiente e desenvolvimento de novas tecnologias dentro das empresas com fins de 

otimização dos recursos naturais, principalmente os não renováveis, podem ser vistas como 

soluções para o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Além 

disso, o desenvolvimento de uma sociedade mais homogênea e receptiva às políticas públicas 

de redução na geração, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos, disciplina individual 

para a defesa do meio ambiente e consciência coletiva da necessidade de deixar para as 

futuras gerações condições de vida com qualidade, poderia ser atingido com a promoção da 

educação, no seu sentido mais abrangente e, especificamente, a educação ambiental, que 

tenderia a ser uma consequência natural desse processo mais amplo, evidentemente, com a 

garantia de que toda a população teria acesso à mesmas.  

Nesse sentido, a AIA e a AAE são instrumentos de grande valia, todavia são estudos 

que demandam tempo e prazo elevados. A metodologia objeto desta pesquisa se propõe a 

identificar preliminarmente parâmetros que poderiam inviabilizar ou representar custos e 

tempo adicionais na própria elaboração dos estudos ambientais e consequentemente no 

processo de licenciamento ambiental. Desta forma, esta metodologia permite subsidiar o 

tomador de decisão para a escolha de alternativas mais estratégicas e menos impactantes.  

 

5.2 Metodologia  

 

5.2.1 Primeira etapa 

 

Diante de um grande projeto, para a metodologia sugerida em questão, faz-se 

necessário definir algumas importantes etapas a serem implementadas. O primeiro passo 

consiste em realizar uma ampla pesquisa bibliográfica, elaborando o mapa da área com o 

maior número possível de referências geoespaciais e programando uma visita técnica ao local. 

Atualmente, dependendo do recurso disponível, pode-se contar com o „droner‟ que é uma 

ferramenta que propicia uma excelente visão espacial da área a ser implantado o projeto.  
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Nesta etapa é importante analisar em quais municípios o empreendimento está 

inserido, se é segmentado por alguma rodovia ou estrada vicinal, se existe unidade de 

conservação próxima ao local ou área expressiva de vegetação, além de comunidades na área 

de influência. É importante que se analise a existência de outros empreendimentos no entorno 

e a logística de cada um deles, bem como os impactos já gerados. Esta atividade é importante 

uma vez que se encontre algum impacto não controlado, este possa ser mapeado ou 

monitorado por meio de background para ações futuras ao projeto que pode ser exigido 

mesmo não sendo o gerador do impacto. Lembrando que tanto as medidas mitigadoras, 

quanto as compensatórias devem estar ligadas diretamente aos impactos ambientais a serem 

causados por um empreendimento. Muitas vezes este objetivo acaba se descolando da sua 

finalidade, em função de interesse político ou necessidades estatais. 

Ao realizar-se a pesquisa bibliográfica, é necessário incluir no escopo a análise dos 

estudos ambientais existentes na região. Estes estudos podem trazer informações secundárias 

e primárias relevantes tais como espécies ameaçadas registradas na região, passivos 

ambientais e conflitos com comunidades da área de influência. Existe uma gama de estudos 

ambientais realizados para uma mesma região, sem serem aproveitados. Muitas vezes acaba-

se contratando um estudo que já foi realizado, por não se realizar esta pesquisa e não saber da 

existência de mais estudos em uma mesma região. 

Além disso, ainda nesta etapa, é necessário identificar histórico de processos 

administrativos e judiciais que possam ter ocorrido na área. Para isso, pode-se recorrer tanto 

aos órgãos públicos quanto aos documentos adquiridos por meio da própria empresa que 

geralmente tendem a ser encontrados no setor jurídico e/ou de licenciamento ambiental. 

Lembrando que tudo que se refere ao meio ambiente, pode ser consultado por qualquer agente 

da sociedade, desde que seja solicitado o pedido de vistas ao órgão ambiental competente. 

 

5.2.2 Segunda etapa 

 

Para a segunda etapa, sugere-se um diagnóstico mais detalhado, que visa demonstrar 

com detalhe cada estrutura e seus parâmetros ambientais para auxiliar a tomada de decisão da 

empresa e servir como documento consultivo interno. A ferramenta a ser utilizada, é o 

geoprocessamento que permite avaliar uma série de quesitos, fornecendo parâmetros para 

uma análise comparativa. 
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Cada empreendimento a ser estudado irá possuir suas peculiaridades e irá dispor de 

número diferente de informações sobre os temas e de caráter geral, porém é preciso avaliar 

todas estas informações de forma detalhada para que o resultado não apresente fragilidades. O 

objetivo desta etapa, além de apresentar as variáveis ambientais é de contribuir para análise 

das alternativas locacionais e tecnológicas previamente estabelecidas no plano diretor do 

empreendimento, indicando suas principais vulnerabilidades ambientais e antecipando os 

riscos para maior sucesso ambiental do projeto.  

Com isso, faz-se necessário elaborar um banco de dados relacional que compreende 

uma síntese das fragilidades encontradas na área de implantação de cada estrutura de um 

empreendimento. Este banco deve apresentar as principais restrições existentes com relação 

aos meios físico, biótico e socioeconômico. Para a análise comparativa entre as estruturas 

foram definidos alguns aspectos ambientais estratégicos deste banco e adicionados outros 

considerados importantes para uma avaliação comparativa.  

A proposição é que seja elaborada uma tabela indicativa, conforme modelo abaixo 

(Tabela 3). A primeira coluna representa todos os aspectos ambientais que serão avaliados e a 

segunda a valoração deste aspecto. Esta valoração deve ser estabelecida por meio da 

exigência conforme legislação ambiental aplicável e temas de destaque conforme experiência 

em processos de licenciamento ambiental, análises e condicionantes exigidas pelos órgãos 

ambientais, sendo que a cada empreendimento devem-se valorar os temas, conforme realidade 

diagnosticada. 

Todos os aspectos ambientais devem ser valorados individualmente levando em 

consideração a situação específica de todos os resultados obtidos para as estruturas. Para o 

total de hidrografia, por exemplo, podem ser definidos números aleatórios de 0 a 4, onde 0 

apresenta a melhor situação, ou seja, estruturas com drenagens menos extensas e 4 a pior 

situação, estruturas com drenagens mais extensas. Com relação à quantidade de nascentes, as 

estruturas podem receber valorações variando de 1 a 3, sendo 1 as estruturas que possuem 4 

ou menos nascentes, 2 as estruturas que possuem acima de 4 nascentes e 3 as estruturas que 

possuem 7 ou mais nascentes.  

Para o potencial espeleológico, como trata-se de dados secundários e há ainda 

possibilidade de se encontrar cavidades quando da prospecção oficial, podem ser 

considerados valores de 1 a 3, baixo a alto respectivamente. Nas estruturas que não 

apresentam informação deve ser considerado o valor 3 por precaução e nas que apresentam 

mais de um potencial, estes devem ser somados. Este item deve-se a necessidade de 
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compensação ambiental baseado nas restrições apresentadas no Decreto nº 6.640, de 

07/11/2008. 

Para esta metodologia devem ser considerados ainda alguns aspectos ambientais que 

poderão ser dificultadores como a presença da tipologia de campo rupestre, presença de 

abrigos, cavidades, recebendo 1 ponto cada estrutura que contemplá-los. As estruturas que 

possuem sítios arqueológicos devem receber valor 2, devido à dificuldade para licenciamento 

que poderá ser encontrada em função da Lei 3924 de 26/07/1961 que dispõe sobre os 

monumentos arqueológicos e pré-históricos, a Portaria 07 IPHAN de 1988 que dispõe sobre a 

necessidade de autorização para pesquisa arqueológica e a Portaria 230 de 2002 que 

estabelece as fases de pesquisa arqueológica para licenciamento ambiental.  

As estruturas em que foram encontradas espécies ameaçadas de extinção devem 

receber valor máximo, ou seja, valor 4. Estas estruturas podem sofrer dificuldades para o 

licenciamento devido à deliberação Normativa COPAM nº 147 de 30 de abril de 2010 que 

aprova a lista de espécies ameaçadas de extinção do estado de Minas Gerais. 

Com relação à presença de Mata Atlântica, foram atribuídos valores de 0 a 4, onde 0 

são as estruturas que não apresentam esta vegetação, variando de 1 a 4 a pontuação 

dependendo da quantidade de vegetação que a estrutura apresenta. As estruturas que se 

apresentarem em maior quantidade poderão sofrer dificuldades no licenciamento devido a Lei 

11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma de Mata 

Atlântica. 

Os aspectos inviabilizadores, que podem apresentar risco fatal, devem receber 

valoração máxima igual a 10 tais como, por exemplo, a estrutura estar integralmente inserida 

em unidade de conservação de proteção integral, à montante de cursos de água com usos 

prioritários, em local com cavidades de máxima relevância e/ou em sítio tombado pelo 

patrimônio arqueológico, entre outras. Estas estruturas devem ser classificadas como 

restrições fatais, mesmo não apresentando pontuações máximas com relação aos outros 

aspectos.  

Vale ressaltar que todas as estimativas devem ser interpretadas por meio de uma 

análise comparativa entre as estruturas de um mesmo projeto ou alternativas analisadas e não 

devem ser considerados apenas os números aleatórios, mas o resultado do diagnóstico 

ambiental de cada área separada e o conhecimento geral sobre a mesma. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6640.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6640.htm
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TABELA 3 - Indicativos Adotados para Comparação das Estruturas ou Alternativas 

Aspecto ambiental Valoração 

Total de hidrografia  

 

hidrografia≤ xha e *=0 

x>hidrografia<x=1 

x<Hidrografia≤x=2 

x<hidrografia<x=3 

Hidrografia≥x=4 

 

x = Quantidade de hidrografia de 

acordo com a realidade de cada estrutura. 

 

Quantidade de nascentes 

 

quantidade≤y = 1 

y<quantidade<y = 2 

quantidade≥y = 3 

y= número de nascentes 

pertencentes em cada estrutura. 

 

 

Tipologias vegetais – presença 

de campo rupestre? 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

 

Presença de abrigos 

espeleológicos 

 

Sim=1 

Não=0 

 

Presença de cavidades 

espeleológicas 

 

Sim=1 

Não=0 

 

 

Potencial espeleológico 

 

Alto = 3 

Médio = 2 

Baixo = 1 

Sem informação=3 

Quando houver mais de um, os 

valores serão somados. 

 

 

Encontra-se em alguma Unidade 

de Conservação? 

 

 

Sim= 10 

Não = 0  

 

Reserva legal 

 

Possui= 0 

Não possui =1 
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Presença de sítios arqueológicos 

 

 

Sim=2 

Não =0 

 

 

Presença de vegetação no Bioma 

Mata Atlântica 

 

FESD≥ zha= 4 

zha>FESD< zha= 3  

zha≥FESD< zha=2  

FESD< zha=1  

FESD = zha=0 

 

 

Presença de espécies ameaçadas 

de extinção 

 

Sim=4 

Não=0 

 

 

Encontra-se à montante de 

cursos de água com usos prioritários? 

 

Sim=10  

Não=0 

 

 

5.2.3 Terceira etapa 

 

Cada estrutura deve ainda ser avaliada individualmente e todos os aspectos devem 

ser somados. A partir deste procedimento é possível gerar a pontuação das estruturas, tabela 4, 

que apresenta o somatório da valoração dos aspectos ambientais.  

 

TABELA 4 - Pontuação das Estruturas 

Estrutura 

 

Pontuação 

Opção A 

 

32 

 

Opção B 

 

22 

 

Opção C 

 

20 

 

Opção D* 

 

20 
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*Estruturas que apresentaram espécies ameaçadas de extinção. 

 

5.2.4 Etapa final 

 

Após a classificação das estruturas, como última etapa, deve-se estabelecer uma cor 

representativa para cada grau de dificuldade resultante, conforme tabela 5. 

 Com este resultado deve-se elaborar um mapa geral com a representação de todas as 

estruturas e alternativas indicadas. 

 

TABELA 5 - Grau de Restrições Estabelecidas 

 

 

 

 

Estruturas com 5restrições fatais 

 

 

 

 

Estruturas com elevado grau de 

restrições, ≥20 pontos 

 Estruturas com médio grau de 

restrições 10≤restrições<20 

 
Estruturas com baixo grau de 

restrições <10 

 

 

Vale ressaltar que cada empreendimento tem sua peculiaridade e esta metodologia se 

adequa a maioria dos casos, pois os valores precisam ser moldados a partir de um 

conhecimento significativo da área. Além dos temas abordados, cada empreendimento terá 

suas especificidades a depender da região localizada e suas particularidades de caracterização. 

Faz-se necessário avaliar também, de forma prévia, e quando possível, a possibilidade de 

geração de impacto visual, hídrico, atmosférico e de ruído, pois é possível estabelecer 
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necessidade de tecnologias diferenciadas ou até mesmo necessidade e/ou escolha de novas 

alternativas locacionais. 

Como é de conhecimento, qualquer empreendimento é passível de causar impacto 

ambiental, porém qualquer empreendimento também é possível de ser instalado levando em 

consideração um maior número de variáveis ambientais possíveis de forma que se torne mais 

sustentável desde a sua concepção. 

 

 6  ESTUDO DE CASO 

 

Esta metodologia foi aplicada em diversos projetos e planos diretores de 

empreendimentos de grande porte de empresas multinacionais. Apresenta-se a seguir o estudo 

de um plano diretor de um complexo minerário, cuja aplicação desta metodologia cumpriu 

com todos os seus objetivos descritos, auxiliando na tomada de decisão da empresa e 

posterior contratação do EIA de forma mais assertiva e menos onerosa. Foram escolhidas as 

alternativas menos impactantes do ponto de vista ambiental e social sempre que possível.  

 A metodologia se destacou pela sua objetividade e abrangência de aspectos macros e 

importantes conforme legislação prevista e experiências com empreendimentos similares. Foi 

possível prever riscos que poderiam ter inviabilizado o processo de licenciamento ambiental 

e, consequentemente, sua implantação, promovendo de forma concomitante um ganho 

ambiental para o empreendimento. Foram inseridas alternativas locacionais e avaliadas 

diversas possibilidades de alternativas tecnológicas para cada estrutura e sua função dentro do 

plano diretor. Este estudo envolveu estruturas tais como usina, cava, pilha, barragem, 

mineroduto, rejeitoduto, pátio, correias transportadoras entre outras estruturas de apoio. Foi 

desenvolvido em seis meses, contando com a participação de profissionais multidisciplinares 

e teve continuidade por quatro anos na empresa responsável pelo empreendimento para se 

definir o escopo final de licenciamento ambiental.  

 

6.1 Primeira Etapa do Estudo de Caso 

 

O complexo minerário em questão, alvo deste estudo de caso, localiza-se junto à 

divisa dos municípios de Congonhas, Ouro Preto e Belo Vale e é segmentada pela BR 040, a 



76 

 

 

 

aproximadamente 14 km da cidade de Congonhas. Além disso, a mina é cortada também pela 

rodovia estadual MG 442, estrada de acesso à cidade de Belo Vale.  

No seu entorno, são observadas outras minerações de ferro de menor porte. 

Praticamente todo o minério produzido nesses locais é embarcado, por via ferroviária, na 

EFVM ou na MRS. Esse fato ocasiona um intenso tráfego de caminhões nas mencionadas 

rodovias, acarretando problema de emissão de poeira, no período seco, e lama, no período 

chuvoso. As várias atividades minerárias existentes na região dificultam a identificação dos 

empreendimentos responsáveis pelos problemas recorrentes. 

Essa realidade vem penalizando as rodovias estadual e federal de forma significativa, 

sendo urgente avaliar as ações cabíveis. Como alternativas sugere-se que sejam realizadas 

ações tais como pavimentação de vias internas, implantação de estruturas de transposição das 

rodovias, manutenção das estradas, mecanismos eficientes de limpeza das rodas dos 

caminhões, mudança do modal de transporte (pontos de descarregamento internos com o 

transporte por TCLD para reduzir a concentração do tráfego de caminhões nos pátios 

ferroviários e vias alternativas específicas para este tráfego). 

Outra questão que se observa internamente é a parcela representativa de áreas 

expostas na área da mina. Tem sido noticiada constantemente a questão da poeira na rodovia, 

em Congonhas e imediações. Apesar da existência de outras minerações no entorno, também 

responsáveis pela poeira, é de grande importância que a empresa demonstre atendimento aos 

parâmetros exigidos pela legislação em sua área operacional, apresentando os processos de 

revegetação, medidas de aspersão d‟água entre outras medidas mitigadoras e de controle 

adotadas na mina. 

A mina está situada próxima a quatro unidades de conservação: RPPN Poço Fundo, 

Monumento Natural Serra da Moeda, Parque Municipal das Cachoeiras de Congonhas e 

Monumento Natural Itatiaia.  

Dentre as espécies registradas que estão ameaçadas de extinção destaca-se o grupo 

dos peixes que possuem três espécies listadas pelo COPAM (2010). Estas três espécies são 

indicadoras de qualidade de água e são típicas de cabeceira de córregos, sendo a proteção 

destas áreas fundamental para sua sobrevivência. Outro grupo que também possui espécies 

ameaçadas são os mamíferos, estes, porém se dispersam por grandes territórios, dadas as suas 

características comportamentais e porte, não sendo possível determinar em quais estruturas 

residem os indivíduos destas espécies.  
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O Parque Municipal das Cachoeiras de Congonhas está situado a jusante de umas das 

drenagens da mina. O curso d‟água recebe também drenagem de outras minas e vem sofrendo 

problemas recorrentes de assoreamento. O público que utiliza o espaço é considerável, assim, 

qualquer projeto que envolva interferência nessa bacia deverá ser avaliado em todas as suas 

implicações. De acordo com Resolução CONAMA nº 428, de 17 de Dezembro de 2010, será 

necessário a solicitação de anuência à Prefeitura de Congonhas caso as estruturas sejam 

escolhidas, dada a sua proximidade com essa unidade de conservação que está a 

aproximadamente 2 quilômetros. 

Em relação ao patrimônio arqueológico, existem ruínas e estão próximas à crista de 

uma das estruturas e o acesso será interrompido com o desenvolvimento da mina. Devido ao 

termo de conduta acordado entre a empresa, IPHAN e Ministério Público, torna-se 

fundamental acompanhar o processo, discutindo novo acesso, medidas de proteção, limites, 

modificações de projeto, se necessário, e outras que garantam a preservação do patrimônio 

tombado.   

Quanto às desconformidades verificadas em diferentes pontos de monitoramento de 

qualidade da água, estão sendo avaliadas pela empresa, definições de ações corretivas e 

preventivas. Tais ações devem ser implementadas com brevidade e se mostrarem eficientes 

em função da necessidade de licenciamento de novas estruturas. 

Enfim, o presente diagnóstico buscou demonstrar para cada estrutura alguns 

parâmetros ambientais para auxiliar a tomada de decisão da empresa e servir como documento 

consultivo interno. A ferramenta utilizada, geoprocessamento, permitiu avaliar uma série de 

quesitos, fornecendo parâmetros para uma análise comparativa. 

Entretanto, verifica-se que algumas questões observadas são de caráter geral da mina 

que, apesar de notórias, representam possíveis fragilidades que devem ser tratadas de forma 

efetiva. O objetivo deste relatório, além de apresentar as variáveis ambientais é de contribuir 

para uma melhor operação dessa unidade, indicando suas principais vulnerabilidades 

ambientais e antecipando os riscos para maior sucesso na gestão do projeto. 

Com isso, foi elaborado um banco de dados relacional que compreende uma síntese 

das fragilidades encontradas na área de implantação de cada estrutura. Este banco apresenta as 

principais restrições existentes com relação aos meios físico, biótico e antrópico. Para a 

análise comparativa entre as estruturas foram selecionados alguns aspectos ambientais 

estratégicos deste banco e adicionados outros considerados importantes para a avaliação 

comparativa.  
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Neste sentido foi elaborada uma tabela indicativa (Tabela 6). A primeira coluna 

representa todos os aspectos ambientais avaliados e a segunda a valoração do aspecto. Tendo 

em vista que o trabalho, grande parte, com dados secundários, não teve a finalidade de 

concluir a viabilidade das alternativas, mas sim de apresentar um grau comparativo de 

dificuldade entre elas a fim de subsidiar a decisão para o desenvolvimento do projeto em 

função das restrições ambientais. 

 

6.2 Segunda Etapa do Estudo de Caso 

 

Todos os aspectos ambientais foram valorados individualmente levando em 

consideração a situação específica de todos os resultados obtidos para as estruturas. Para o 

total de hidrografia foram definidos números aleatórios de 0 a 4, onde 0 apresenta a melhor 

situação, ou seja, estruturas com drenagens menos extensas e 4 a pior situação, estruturas com 

drenagens mais extensas. Com relação à quantidade de nascentes, as estruturas receberam 

valorações variando de 1 a 3, sendo 1 as estruturas que possuem 4 ou menos nascentes, 2 as 

estruturas que possuem acima de 4 nascentes e menos de 7 e 3 as estruturas que possuem 7 ou 

mais nascentes.  

Para o potencial espeleológico, como trata-se de dados secundários e há ainda 

possibilidade de se encontrar cavidades quando da prospecção, foram considerados valores de 

1 a 3, baixo a alto respectivamente. Nas estruturas que não apresentam informação foi 

considerado o valor 3 por precaução e nas que apresentam mais de um potencial, estes foram 

somados. 

Foram considerados ainda alguns aspectos ambientais que poderão ser dificultadores 

como a presença da tipologia de campo rupestre, presença de abrigos, cavidades, recebendo 1 

ponto cada estrutura que contemplá-los. As estruturas que possuem sítios arqueológicos 

receberam valor 2, devido à dificuldade para licenciamento que poderá ser encontrada devido 

a Lei 3924 de 26/07/1961 que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, a 

Portaria 07 IPHAN de 1988 que dispõe sobre a necessidade de autorização para pesquisa 

arqueológica e a Portaria 230 de 2002 que estabelece as fases de pesquisa arqueológica para 

licenciamento ambiental.  

As estruturas em que foram encontradas espécies ameaçadas de extinção receberam 

valor 4. Estas estruturas podem sofrer dificuldades para o licenciamento devido à deliberação 
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Normativa COPAM nº 147 de 30 de abril de 2010 que aprova a lista de espécies ameaçadas 

de extinção do estado de Minas Gerais. 

Com relação à presença de Floresta Estacional Semidecidual, foram atribuídos 

valores de 0 a 4, onde 0 são as estruturas que não apresentam esta vegetação, variando de 1 a 

4 a pontuação dependendo da quantidade de vegetação que a estrutura apresenta. As 

estruturas que apresentarem maior quantidade de FESD poderão sofrer dificuldades no 

licenciamento devido a Lei 11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma de Mata Atlântica. 

Os aspectos inviabilizadores receberam valoração máxima igual a 10 tais como a 

estrutura estar integralmente inserida em unidade de conservação ou encontrar-se na mesma 

drenagem de algum uso público. Estas estruturas foram classificadas com restrições fatais, 

mesmo não apresentando pontuações máximas com relação aos outros aspectos.  

Vale ressaltar que todas as estimativas foram interpretadas por meio de uma análise 

comparativa entre as estruturas, não sendo considerados apenas os números aleatórios, mas o 

resultado do diagnóstico ambiental de cada área separada e o conhecimento geral sobre a 

mesma. 

 

TABELA 6 - Indicativos Adotados para Comparação Das Estruturas 

Aspecto ambiental Valoração 

Total de hidrografia 

 

hidrografia≤30ha e *=0 

10>hidrografia<800=1 

1000<Hidrografia≤2500=2 

2500<hidrografia<7000=3 

Hidrografia≥7000=4 

 

 

Quantidade de nascentes 

 

quantidade≤4 = 1 

4<quantidade<7 = 2 

quantidade≥7 = 3 

 

 

Tipologias vegetais – presença 

de campo rupestre? 

 

Sim = 1 

Não = 0 

 

 

Presença de abrigos 

 

 

Sim=1 

Não=0 
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Presença de cavidades 

 

 

Sim=1 

Não=0 

 

 

Potencial espeleológico 

 

Alto = 3 

Médio = 2 

Baixo = 1 

Sem informação=3 

Quando houver mais de um, os 

valores serão somados. 

 

 

Encontra-se em unidade de 

conservação? 

 

Sim= 10 

 

 

Reserva legal 

 

Possui=0 

Não possui =1 

 

 

Presença de sítios arqueológicos 

 

Sim=2 

Não =0 

 

 

FESD – Floresta Estacional 

Semidecidual 

 

 

 

FESD≥70ha= 4 

30ha>FESD<70ha= 3 

5ha≥FESD<30ha=2 

FESD<5ha=1 

FESD = 0ha=0 

 

 

 

 

Presença de espécies ameaçadas 

de extinção 

 

 

Sim=4 

Não=0 

 

Encontra-se na mesma drenagem 

de algum uso público? 

 

Sim=10 

Não=0 

 

 

 

6.3 Terceira Etapa do Estudo de Caso 
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Cada estrutura foi avaliada individualmente e todos os aspectos foram somados. A 

partir deste procedimento foi gerada a TABELA 7 que apresenta o somatório da valoração dos 

aspectos ambientais.  

 

 

TABELA 7 - Pontuação das Estruturas 

Estrutura 

 
Pontuação 

Estrutura 1 32 

Estrutura 2 22 

Estrutura 3 20 

Estrutura 4 20 

Estrutura 5 21 

Estrutura 6 13 

Estrutura 7 8 

Estrutura 8 14 

Estrutura 9 20 

  Estrutura 10 23 

  Estrutura 11 11 

  Estrutura 12 11 

  Estrutura 13 15 

  Estrutura 14 10 

  Estrutura 15 12 

  Estrutura 16 9 

  Estrutura 17 11 

  Estrutura 18 10 

  Estrutura 19 7 

  Estrutura 20 9 

  Estrutura 21 8 

    Estrutura 21X 9 

  Estrutura 22 11 

  Estrutura 23 4 

  Estrutura 24 5 

  Estrutura 25 6 

  Estrutura 26 4 

  Estrutura 27 5 

   Estrutura 28 4 

   Estrutura 29 7 

   Estrutura 30 4 

   Estrutura 31 3 

   Estrutura 32 4 

   Estrutura 33 3 
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*Estruturas que apresentaram espécies ameaçadas de extinção. 

 

 

 

 

6.4 Etapa Final do Estudo de Caso 

 

Após a classificação das estruturas, foi escolhida uma cor representativa para cada 

grau de dificuldade estabelecido conforme tabela 8. Com este resultado foi elaborado um 

mapa geral coma representação de todas as estruturas do plano diretor. 

 

TABELA 8 - Grau de Restrições Estabelecidos para as Estruturas do Plano Diretor 

 

 

 

 

      Estruturas com restrições fatais 

 

 Estrutura 1  

 Estrutura 2 

 Estrutura 10  

 

 

 

 

 

      Estruturas com elevado grau de restrições, 

≥20 pontos 

 

 Estrutura 3 

 Estrutura 4 

 Estrutura 5 

 Estrutura 9 

 

 

         Estruturas com médio grau de restrições 

10≤restrições<20 

 

 Estrutura 6 

 Estrutura 8 

 Estrutura 11 

 Estrutura 12 

 Estrutura 13 

 Estrutura 14 

 Estrutura 15 

 Estrutura 17 

 Estrutura 18 
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 Estrutura 22 

 

 

 

       Estruturas com baixo grau de restrições <10 

 

 Estrutura 33 

 Estrutura 32 

 Estrutura 31 

 Estrutura 30 

 Estrutura 29 

 Estrutura 28 

 Estrutura 27 

 Estrutura 26 

 Estrutura 25 

 Estrutura 24 

 Estrutura 23 

 Estrutura 21X 

 Estrutura 21 

 Estrutura 20 

 Estrutura 16. 

 

 

 

Diante do estudo realizado, o tomador de decisão considerou no momento as 

recomendações apresentadas pela consultoria, resultantes da metodologia aplicada, 

descartando as estruturas que se apresentaram com riscos fatais, buscando alternativas entre as 

estruturas com elevado, médio e baixo grau de restrições, permitindo a versão final do plano 

diretor. Assim, a contratação dos estudos ambientais foi otimizada, o que permitiu um 

processo de licenciamento ambiental mais ágil e menos oneroso. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O licenciamento ambiental vem sendo o instrumento mais utilizado na gestão 

ambiental, muitas vezes responsabilizado por atrasos na implantação de obras de 

infraestrutura e de empreendimentos vitais para o desenvolvimento socioeconômico do País.  

Visando otimizar o processo de licenciamento ambiental, surgiram outros 

instrumentos complementares como certificações, incentivando as organizações públicas e 

privadas a adotarem alternativas tecnológicas fundamentadas na responsabilidade ambiental e 

social. E, mais que isso, à medida que a aplicação destas alternativas passa a ser efetivada, as 

empresas se beneficiam do ponto de vista econômico e de longevidade de suas atividades.  

Do ponto de vista preventivo, além da AIA desenvolvida para os EIA/RIMA exigida 

nos licenciamentos de empreendimentos e atividades de impacto significativo, surgiu a AAE, 

para Políticas, Planos e Programas (PPP) que muito pode contribuir para que os EIA/RIMA 

sejam mais objetivos, uma vez que se desenvolveriam conforme estratégias previamente 

estabelecidas.  

Quando se consegue um avanço metodológico, durante a concepção do projeto, 

identificando premissas que possam inviabilizar ou mesmo dificultar sua execução para 

compatibilização com os aspectos socioambientais considerados relevantes, as chances de 

desenvolver estudos ambientais mais objetivos são maiores.  

 Neste contexto, a metodologia apresentada neste estudo procura identificar, durante 

as análises de viabilidade econômica, pontos que poderiam inviabilizar ou dificultar 

alternativas, considerando a variável ambiental, no intuito de contribuir para a implementação 

dos processos de análise e tomada de decisão no licenciamento ambiental de atividades e 

empreendimentos, compatibilizando o desenvolvimento econômico com a preservação 

ambiental, antecedendo o processo de AIA. 

Sabe-se que toda e qualquer atividade é passível de gerar impactos ambientais, mas 

da mesma forma, é possível sempre analisar estudos de caso semelhantes e agregar as 

experiências positivas e negativas advindas de cada processo. Avaliar a necessidade de se 

antecipar as análises de viabilidade por meio de uma metodologia sintetizada faz parte deste 

contexto de inovação. Esta necessidade muitas vezes requer mudança de valores e postura das 

empresas ou até mesmo adaptações metodológicas e políticas, para que os planos empresariais 

convencionais considerem diferentes visões prognósticas, a partir da regulamentação 

ambiental, relativa aos meios físico, biótico e socioeconômico. 
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A elaboração de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA consistente para um 

determinado empreendimento baseia-se não só na coleta de dados primários que despende 

muito tempo, mas na avaliação detalhada da região de inserção do projeto, capturando a 

complexidade das interações entre os meios, fatores possíveis de geração de impactos e já 

prevendo suas tendências de atualizações futuras, o que requer, além de um longo prazo de 

execução, recursos financeiros expressivos para contratação do estudo ambiental. 

Alguns fatos recorrentes e observados nos dias de hoje, tais como o porte dos 

estudos, a incoerência entre os diagnósticos e impactos previstos, a falta de uma síntese 

conclusiva sobre as alternativas que apresentam menores riscos, bem como a falta de soluções 

que sejam viáveis, além da morosidade na análise dos processos e procedimentos do 

licenciamento ambiental e as falhas que as metodologias convencionais vêm apresentando, 

são motivos que apontam para uma necessidade constante de atualização e melhoria das 

metodologias atualmente existentes. Acredita-se que quando se trata de meio ambiente, não se 

pode considerar sempre uma condição estática, pois a própria natureza está sempre em 

movimento. Da mesma forma deve-se acontecer com as estratégias para que se alcance maior 

eficácia em sua proteção. 

Nesse sentido, é sempre válido atualizar e criar outros instrumentos que conseguem 

retratar as necessidades ambientais decorrentes de uma atividade exercida. 

 Grandes impactos ambientais decorrentes de fatores como a crise hídrica, o 

desmatamento excessivo, a modificação da paisagem, a utilização de agroquímicos, entre 

outros têm sido pauta frequente dos assuntos da atualidade e dos questionamentos acerca de 

soluções para a real sustentabilidade. Em função desses questionamentos é que se tornam 

válidas, iniciativas como esta metodologia, de se promover uma mudança para se avaliar 

previamente tópicos que poderiam inviabilizar ou dificultar o licenciamento ambiental de 

empreendimentos. Desta forma, contribui com outras práticas positivas como a precaução de 

riscos, identificação de potencialidades ambientais, a divulgação dos estudos ambientais junto 

às comunidades do entorno, escolha de alternativas locacionais menos impactantes ao meio 

ambiente, entre outras. 

A grande questão que merece destaque ao se concluir sobre uma metodologia deve 

levar em consideração a morosidade das decisões político-administrativas destinadas a 

estimular as práticas de mecanismos de reversão de impactos e passivos ambientais. Vale 

destacar que umas das vantagens deste trabalho é que a metodologia desta pesquisa pode ser 

aplicada internamente pelas empresas e adiantam potenciais problemas para subsidiar a 
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tomada de decisão empresarial sobre as alternativas a serem consideradas. Hoje, isso é um 

grande diferencial e ajuda a agilizar uma etapa, pois a velocidade de reação e as decisões 

desencadeadoras dos processos corretivos e preventivos por parte dos órgãos ambientais ainda 

não acompanham a velocidade das atividades econômicas. 

O compartilhamento de práticas como a metodologia apresentada, bem como de 

novas tecnologias vêm acontecendo com uma abordagem multidisciplinar dentro das 

dimensões atuais de empresas globalizadas. Algumas empresas estão indo além da eficiência 

energética, por exemplo, e buscando maneiras de não deixar pegadas de carbono em seu 

rastro, ao passo que outras empresas utilizam energia geotérmica combinando diferentes 

tecnologias, com eficiência energética e eficácia em relação ao custo, outras ainda reutilizam 

sua matéria prima para produção de energia e/ou otimizam uso de extensas áreas, 

aproveitando regiões que já foram impactadas. 

Desta forma, algumas empresas fornecem soluções científicas em suas operações 

para outras empresas, em que a mentalidade se baseia em melhoria da produtividade até o 

aumento da intensidade do conhecimento, chegando ao fornecimento de novos produtos, por 

meio da troca de experiências. O crescimento sustentável promove o alinhamento entre as 

estratégias de negócios e as expectativas sociais. As tecnologias utilizadas por uma empresa 

precisam ser competitivas no mercado, devem ser apontadas nos estudos ambientais como 

alternativas locacionais e/ou tecnológicas e definirem de maneira transparente o 

empreendimento com suas reais vantagens ambientais em detrimento à alternativa existente. 

O ideal é que estas alternativas sejam preferencialmente desenvolvidas dentro da própria 

empresa ou contratada por ela e tenham como foco controlar os impactos ambientais. 

Todas as experiências e metodologias que utilizam novas tendências, pensamentos 

sustentáveis e fomentam novas práticas e tecnologias baseadas na responsabilidade 

socioambiental precisam ser cada vez mais incentivadas. A análise de viabilidade ambiental 

com a metodologia apresentada, que compreende uma análise de viabilidade ambiental 

durante a concepção do projeto e antes da AIA – Avaliação de Impacto Ambiental, pode 

evitar possíveis fragilidades no decorrer do processo de licenciamento. 

Sabe-se que atualmente, mesmo com investimentos das empresas, nem sempre é 

possível incorporar ao processo produtivo uma prática tecnológica que seja ao mesmo tempo 

sustentável, pois apesar da modernidade ter trazido grandes avanços tecnológicos, trouxe 

consigo muitos passivos decorrentes da alta produtividade. Em função disso, a área ambiental 

continua carente de conhecimentos técnicos para oferecer estas soluções em ampla escala, 
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sendo necessário investir nas linhas de base, conscientização, no controle, na redução e 

reutilização. Os estudos ambientais e o licenciamento são portas estratégicas para a entrada 

destas tecnologias que visam não só a lucratividade presente de um negócio, mas a 

sustentabilidade em longo prazo. 

No decorrer das últimas décadas tem havido uma série de esforços e eventos internacionais 

para incentivar as empresas a alcançar a sustentabilidade tais como: Conferência de 

Estocolmo, Convenção de Berna sobre Habitat Protection (Conselho da Europa), Convenção 

de Genebra sobre a Poluição, Protocolo sobre Qualidade do Ar (ONU), Protocolo de Montreal 

sobre Substâncias que destroem a Camada de Ozônio (ONU), Rio Summit Agreements 

(ONU), Conferência de Kyoto sobre o Aquecimento Global, Relatório Brundtland, Rio 92, 

Agenda 21, entre outros.  O alcance da sustentabilidade tem sido uma preocupação recorrente 

por parte das empresas que ultrapassa as exigências legais. Sendo assim, vale destacar que a 

metodologia apresentada contribui para este objetivo à medida que, por meio da identificação 

de alguns parâmetros, subsidia o tomador de decisão antes da contratação dos estudos 

ambientais, evitando escolhas de alternativas fatais, reduzindo investimentos com 

compensações ambientais e apontando alternativas que teriam custos e prazos mais elevados. 

Além disso, considera os potenciais desgastes com a comunidade da área de influência, 

quando, por exemplo, aponta que uma barragem não seja implantada à montante de uma 

cachoeira, evitando possíveis acidentes e preservando a imagem da empresa. Conforme 

relatado, de forma objetiva, esta metodologia antecipa os riscos antes da contratação da AIA 

para que os estudos possam ser mais objetivos e direcionados ao serem contratados. 

É importante dizer que apesar desta metodologia ter sido aplicada em diagnósticos e 

planos diretores de empresa multinacional de grande porte, tendo sido comprovada sua 

funcionalidade para o segmento de mineração, conforme estudo de caso apresentado, a 

mesma pode ser adapatada para outras atividades como indústrias, projetos de infraestrutura, 

agronegócio, entre outros segmentos e portes diferenciados, desde que os critérios sejam 

adaptados, contribuindo para a identificação prévia de riscos de cada setor e 

consequentemente para projetos mais adequados aos princípios de preservação ambiental e 

sustentabilidade. 
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