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Resumo
Uma síntese das contribuições ao planejamento ambiental realizada no período de
pesquisa e docência é apresentada. Essas contribuições vêm sendo desenvolvidas na temática
do planejamento e gestão ambiental no contexto da engenharia ambiental e engenharia civil,
consolidadas nas atividades de docência, pesquisa e extensão conduzidas junto ao
Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental (PHA) da Escola Politécnica da USP. A
linha de pesquisa de planejamento ambiental desdobra-se em três eixos principais: Avaliação
de Impacto Ambiental (AIA); Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e serviços ecossistêmicos
na gestão ambiental urbana. O primeiro eixo de pesquisa com foco na AIA de projetos de
engenharia tem buscado contribuir para o avanço do conhecimento da AIA a partir da
experiência brasileira, mas com repercussões às pesquisas internacionais. Os resultados
mostram o alcance da AIA para a definição de escopo de projetos, seleção de alternativas de
tecnológicas e locacionais, detalhamento e avaliação de programas de medidas mitigadoras e
compensatórias, e subsídios para a integração a outros instrumentos de gestão ambiental. O
segundo eixo de pesquisa com foco na AAE vem tentando contribuir para reconhecer boas
práticas da experiência nacional e consolidar caminhos para sua aplicação, contribuindo
também com a teoria internacional. Os resultados revelam que a AAE deve ser um
instrumento aplicado sistematicamente no Brasil, articulado à AIA e à avaliação de impactos
cumulativos de modo favorecer o tiering da variável ambiental na tomada de decisão até o
nível de projetos de engenharia. O terceiro eixo de pesquisa almeja contribuir para a discussão
da integração dos serviços ecossistêmicos na gestão ambiental urbana como um mecanismo
para promoção do alcance da resiliência e sustentabilidade nas cidades. Os resultados
direcionam-se a discutir essa perspectiva, principalmente, pela revitalização de drenagens
urbanas e indução de medidas de adaptação às mudanças climáticas, bem como explorar o
instrumento de pagamento por serviços ambientais em programas de recuperação de rios e
córregos urbanos. Os avanços técnico-científicos obtidos nos três eixos da linha de pesquisa
têm contribuído para fortalecer conhecimentos associados à área de engenharia ambiental e
engenharia civil no país. Considera-se que as principais contribuições desse período profícuo
de aprendizado profissional como docente e pesquisadora estão sintetizadas nesse
documento. Acredita-se que o conteúdo apresentado evidencia a motivação para contribuir
com o avanço do saber no campo do planejamento ambiental e sua importância e interação
com a engenharia ambiental e engenharia civil.
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Apresentação

A importância do planejamento ambiental para a
engenharia ambiental e a engenharia civil.

xx

O exercício da engenharia na atualidade é indissociável da temática ambiental. A boa
engenharia tem crescentemente demandado esse conhecimento, antes periférico ou
meramente relacionado a um conjunto de créditos necessários para cumprir a grade
acadêmica curricular básica. Na temática ambiental destaca-se a área de planejamento
ambiental. As definições dadas para planejamento ambiental por dois especialistas, autores
de livros texto sobre o tema, denotam sua abrangência e complexidade:
“[...] consiste na adequação de ações à potencialidade, vocação local e sua capacidade de
suporte, buscando o desenvolvimento harmônico da região e a manutenção da qualidade
do ambiente físico, biológico e social. [...] trabalha, enfaticamente sob a lógica da
potencialidade e fragilidade do meio, definindo e espacializando ocupações, ações e
atividades [...]”. (SANTOS, 2004, p. 28).
“[...] planejamento ambiental integrado pode ser considerado como um controle, direção e
orientação para todas as atividades humanas dentro de um sistema ambiental específico
para realizar e equilibrar o maior número de objetivos de curto e longo prazos. Nesta
definição, integração implica síntese e sugere que o planejamento ambiental se assente na
interface entre os sistemas humanos/sociais e sistemas físicos/ambientais, em que uma
conceituação mais realista do problema de planejamento comece a emergir”. (LEIN, 2003,
p. 36).

Dentre as várias modalidades das engenharias, e tendo o privilégio de interagir com
maior ou menor intensidade com praticamente todas nesse período de docência na Escola
Politécnica, a Ambiental e a Civil possuem uma relação das mais intrínsecas com o
conhecimento da área ambiental e, em especial, do planejamento ambiental. Seguramente
para a engenharia Ambiental e para a engenharia Civil o ensino e a pesquisa em planejamento
ambiental assumem importância para a formação e capacitação desses profissionais.
Nesse contexto, apresenta-se o dilema entre uma tese ou uma análise e sistematização
crítica da produção técnico-científica. A opção tese era um desejo latente em oferecer à
academia uma pesquisa madura fruto de um financiamento individual com a Fapesp em tema
que vem sendo pesquisado desde o pós-doutoramento no exterior sobre Avaliação Ambiental
Estratégica aplicada ao planejamento de energia hidrelétrica no país. Por outro lado, escolher
esse modelo de documento seria como renunciar um pouco da história técnica que vem sendo
construída ao longo da carreira de pesquisadora e de professora esporádica, iniciada em 2003,
mas decisiva para construir a espinha dorsal da abraçada e conquistada carreira docente. Mas
do que isso, a opção pela síntese da contribuição da carreira docente seria a oportunidade de
somar a outros renomados pesquisadores da área o meu entendimento sobre planejamento
ambiental, o que tenho contribuído ao longo desses últimos anos a esse campo de
conhecimento e ainda o que imagino que sejam caminhos promissores e desejáveis nesse
campo de pesquisa.
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Assim, optou-se por consolidar uma compilação da produção técnico-científica que se
apoiasse nos trabalhos desenvolvidos ao longo da carreira de pesquisadora e professora, de
modo reflexivo e crítico, contribuindo para o avanço do conhecimento da área de
planejamento ambiental no país. Os trabalhos que embasam esse documento técnico são
resultantes de orientações de alunos em diferentes níveis (graduação, pós-graduação,
especialização) e parcerias com colegas, publicados ou ainda não publicados em periódicos,
eventos, capítulos de livros e e-books e/ou outros. As reflexões que permeiam o texto podem
ter inspiração diversa desde uma dúvida de um aluno de graduação em sala de aula, passando
por aquela pergunta difícil de um revisor de artigo ou projeto de pesquisa que se consegue
contornar ainda sem total convicção, até um olhar mais crítico e aguçado desse conjunto da
obra após a vivência de sala de aula, de orientação, de eventos, de editoração de periódico, e
de parecerista para periódicos e agências de fomento.
Ao preparar esse produto escrito, descortina-se um amplo leque de possibilidades de
olhar o que foi realizado com a perspectiva e o compromisso de contribuir para o avanço do
conhecimento na área. Assim, espera-se que essa documento escrito por uma geóloga de
formação, com mestrado e doutorado em engenharia e pós-doutorado em ciências
ambientais, professora da área de planejamento e gestão ambiental da Escola Politécnica da
USP possa representar um pouco do que a autora entende sobre planejamento ambiental e
suas amplas e profícuas relações com a engenharia Ambiental e engenharia Civil.

1

1. INTRODUÇÃO

A introdução apresenta a linha de pesquisa em
desenvolvimento, uma breve história sobre como
vem avançando e se desdobrando em três eixos de
pesquisa e a relevância da mesma para a construção
e a disseminação do conhecimento de planejamento
ambiental em suas interfaces com a Engenharia
Ambiental e a Engenharia Civil.
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1.1 Linha de pesquisa
Neste manuscrito busca-se compilar, sistematizar, sintetizar e analisar criticamente os
principais resultados da carreira da pesquisadora em sua carreira docente. Não se trata de
uma tese em sua concepção clássica, mas um documento que tenta refletir o esforço e o
avanço técnico das pesquisas realizadas, e em desenvolvimento, para contribuir com uma área
do conhecimento de relevada importância para a engenharia.
A linha de pesquisa que vem sendo desenvolvida está centrada no campo do
planejamento ambiental e gestão ambiental no contexto da engenharia Ambiental e
engenharia Civil. Embora iniciada previamente ao seu ingresso na Escola Politécnica da USP
seu fortalecimento, ampliação e maturidade são resultantes do profícuo tempo de atividades
de docência, pesquisa e extensão conduzidas junto ao Departamento de Engenharia
Hidráulica e Ambiental (PHA) da Escola Politécnica da USP onde ocupa claro destinado à
docência e pesquisa na área de planejamento ambiental e gestão ambiental.
Para apresentar esse documento contextualiza-se o entendimento da docente sobre o
planejamento ambiental. O planejamento ambiental compreende instrumentos, processos,
técnicas e ferramentas que viabilizem a tomada de decisão de uma ação, independente do
seu porte e alcance, para a apropriação da natureza pelo homem. Para tanto, o planejamento
ambiental deve ser um processo guiado pelo conhecimento técnico intrinsicamente ligado à
engenharia, mas também respaldado por outras áreas do conhecimento vinculadas às ciências
socioambientais. Não se trata de priorizar quem está no comando se a engenharia ou a
socioeconomia dos recursos naturais, mas de saber conciliar as virtudes e apaziguar as arestas
desses conhecimentos para o uso racional dos recursos e promoção da sustentabilidade nos
processos produtivos no ambiente do planeta Terra.
O planejamento ambiental é um tema amplo e multifacetado e não se pretende
introduzir uma definição que possa limitar seu alcance ou uma subdivisão taxativa, optandose apenas por descrever os pilares que estruturam sua contribuição para a área do
conhecimento. Neste documento a linha de planejamento ambiental visa contribuir com
geração de conhecimento que subsidie tecnicamente a tomada de decisão acerca de: projetos
de engenharia; planos de desenvolvimento (regionais e setoriais); e projetos de recuperação
de ambientes urbanos degradados. Essa divisão está centrada exclusivamente na contribuição
da pesquisadora a esse campo do conhecimento. Qualquer ideia de rotular a área do
conhecimento pautada exclusivamente nesses pilares é errônea e escapa dos próprios
propósitos do planejamento ambiental que deve ser pautado nas melhores práticas e
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conhecimentos disponíveis para a dada tomada de decisão específica que se apresenta. A
subdivisão em três eixos de pesquisa está dirigida a representar as contribuições ao campo do
conhecimento dadas pela pesquisadora.
O primeiro eixo de pesquisa denomina-se avaliação de impacto ambiental e projetos
de engenharia. Refere-se ao primeiro estágio de desenvolvimento de pesquisas da docente,
bastante pautado na sua formação básica e da pós-graduação, e sustentada no instrumento
pioneiro – Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) – para internalizar a variável ambiental no
processo de tomada de decisão da viabilidade de projetos de engenharia. A linha mostra o
amadurecimento da autora em suas pesquisas e contribuições ao conhecimento da AIA no
Brasil e oferece perspectivas para o desenvolvimento futuro da mesma.
O segundo eixo de pesquisa denomina-se avaliação ambiental estratégica e planos de
desenvolvimento. Foi construído pela inquietação da pesquisadora em avançar no
conhecimento de instrumentos de Avaliação de Impacto (AI), contribuindo para explorar
aqueles que ainda não estão consolidados ou são obrigatórios no país. Assim, o período do
pós-doutorado inicia a etapa da busca por conhecimentos não adquiridos na graduação e pósgraduação, bem como pelas parcerias com outros profissionais de formações diversas para
entender o planejamento por meio dos seus instrumentos, principalmente, planos, nas etapas
que antecedem os projetos de engenharia. A linha mostra os trabalhos da autora com
pesquisas que abordam as perspectivas da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) no país e
suas repercussões aos planos setoriais e regionais, bem como reflexões para a consolidação
da mesma no país.
O terceiro eixo de pesquisa denomina-se serviços ecossistêmicos na gestão ambiental
urbana. Vem sendo o último a se consolidar na carreira da docente, porém com projetos de
pesquisa financiados por agências de fomento e contribuições relevantes. Esse eixo de
pesquisa tem proporcionado identificar, qualificar e considerar os serviços ecossistêmicos
principalmente na manutenção e recuperação da infraestrutura verde e azul urbana. Assim,
busca-se integrar os preceitos de planejamento ambiental para dar suporte ao planejamento
urbano. A linha mostra os trabalhos da autora com pesquisas que valorizam a consideração
dos serviços ecossistêmicos no planejamento ambiental urbano.
A viabilização das pesquisas que sustentam a linha de pesquisa e seus três eixos
principais deu-se principalmente pelos esforços envidados na formação de recursos humanos
na Escola Politécnica, na parceria com pesquisadores de outros grupos de pesquisa de outras
instituições e dos fomentos recebidos por agências de financiamento.
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1.2 Objetivos
O objetivo geral consiste em explorar e sintetizar as contribuições à pesquisa, à prática
e ao ensino para o avanço do conhecimento da área de planejamento ambiental no contexto
da engenharia ambiental e engenharia civil no Brasil. Para tanto, três objetivos específicos
vêm sendo pretendidos:
•

promover a eficácia da avaliação de impacto ambiental enquanto o principal
instrumento para a tomada de decisão de projetos de engenharia no país;

•

disseminar o instrumento de avaliação ambiental estratégica no país em processos
decisórios nas esferas que antecedem os projetos de engenharia, principalmente,
o planejamento regional e setorial;

•

integrar os serviços ecossistêmicos na gestão de áreas verdes urbanas, em
programas de revitalização de drenagens urbanas e no planejamento urbano
fornecendo subsídios técnicos à gestão ambiental urbana.

1.3 Estrutura
O documento está estruturado em cinco capítulos. Após a introdução, os três capítulos
subsequentes estão devotados a apresentar os três eixos de pesquisa estruturantes da linha
de pesquisa que foram desenvolvidos ao longo da carreira de docência, principalmente, na
USP. Em cada um dos capítulos técnicos, capítulo 2 a capítulo 4, será apresentado o processo
de consolidação do eixo de pesquisa, seu desenvolvimento, suas contribuições e perspectivas
futuras. Em cada um desses capítulos, serão destacadas as publicações das quais foram
extraídas boa parte dos textos apresentados, as orientações que subsidiaram as pesquisas
realizadas e os financiamentos obtidos que possibilitaram alcançar esses resultados. A lista de
documentos e a consubstanciação desses resultados encontra-se no Memorial, parte
integrante dos documentos necessários à livre docência. O último capítulo está dedicado às
considerações finais desse texto de consolidação da obra acadêmica da docente e suas
contribuições ao desenvolvimento desse campo do conhecimento no âmbito do
Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP.
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2. EIXO DE PESQUISA 1:
PLANEJAMENTO AMBIENTAL – AVALIAÇÃO DE IMPACTO
AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGENHARIA
O capítulo 2 apresenta o eixo de pesquisa com foco
na Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e projetos
de engenharia. As pesquisas concluídas e em
desenvolvimento têm buscado contribuir para o
avanço do conhecimento da AIA a partir da
experiência brasileira, mas com repercussões às
pesquisas internacionais. Os resultados da fase de
pré-aprovação de AIA vão no sentido de fortalecer a
fase de escopo e o conteúdo técnico do EIA e a fase
de pós-aprovação no aprimoramento técnico da
avaliação de medidas mitigadoras de obras civis e
das medidas compensatórias em áreas afetadas por
empreendimentos de infraestrutura. Resultados de
pesquisas com o diálogo entre AIA e outros
instrumentos de gestão ambiental demonstram que
aproximações

são

desejáveis

e

repercutem

benefícios para o ambiente e a sociedade. A
consolidação do eixo é demonstrada destacando-se
as contribuições e perspectivas futuras. Esse capítulo
é um consolidado de 2 dissertações, 7 artigos em
periódicos, 3 capítulos de livro, 1 e-book e 1 projeto
de pesquisa. As publicações, orientações e projetos
de pesquisa que diretamente embasaram esse eixo
de pesquisa são citados ao final do capítulo.
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2.1 O processo de construção e consolidação do Eixo de Pesquisa 1
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), principal instrumento de planejamento
ambiental no país, marca o início da atuação profissional da docente na área ambiental,
primeiramente, como pesquisadora de instituto de pesquisas e docente em cursos de
especialização, de pós-graduação e, finalmente, de graduação e de pós-graduação na Escola
Politécnica da USP.
O interesse pela AIA iniciou-se no âmbito profissional na coordenação e participação
em projetos de cooperação técnica com órgãos ambientais e empresas públicas e privadas,
direcionados a fornecer subsídios à tomada de decisão e à gestão ambiental de
empreendimentos diversos. Esse período proporcionou o levantamento de grande
quantidade de dados, um projeto de financiamento junto à Fapesp e material de qualidade
para produção de publicações. Foi o tema da tese de doutorado. As primeiras orientações de
mestrado também estão associadas à AIA.
Essa atuação na área inseriu a docente nesse universo de pesquisa em que participou
de congressos nacionais e internacionais sobre o tema como conferencista e como integrante
de comitês técnico-científicos, inclusive como parte do editorial board por 4 anos da
International Association for Impact Assessment (IAIA), principal associação de avaliação de
impacto do mundo, e membro da diretoria da ABAI (Associação Brasileira de Avaliação de
Impacto). Desse modo, desencadeou-se forte interação com outros grupos de pesquisa do
país que trabalham com AIA.
Esse conjunto de atividades resultou uma lista considerável de trabalhos em
congressos e publicações em periódicos nacionais e internacionais. Dada sua grande
aplicabilidade no país, a AIA tem sido objeto de orientações de trabalhos de formatura, com
vistas à formação de engenheiros em sua futura atuação profissional. Esse eixo de pesquisa
mantém-se ativo pela continuidade de orientações e desenvolvimento de pesquisa junto ao
tema. Também originou um e-book e capítulo de livro destinados ao ensino de graduação e
pós-graduação.
Considera-se que esse eixo de pesquisa se encontra consolidado frente às
contribuições em todas as etapas do processo de AIA e da exploração da integração desse
instrumento a outros relevantes, como forma de fortalecer o conhecimento e a prática do
planejamento e gestão ambiental no país. Mas ainda há uma série de desafios técnicos que se
apresentam para a realização de pesquisa e trabalhos aplicados no campo da AIA no país e
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espera-se poder contribuir nesse processo de avanço do conhecimento localmente e com
contribuições que reverberem à prática internacional.
2.2 Avaliação de Impacto Ambiental: breve contextualização do instrumento
Uma das maneiras mais consagradas de se praticar planejamento ambiental ocorre
pelo uso dos instrumentos de Avaliação de Impacto (AI), dos quais a Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) é a mais disseminada. A importância em compartilhar material didático de
acesso livre a estudantes do Brasil materializou-se na preparação do e-book sobre Avaliação
de Impacto (GALLARDO, 2018) que subsidia essa breve contextualização do instrumento.
Antes da introdução da AIA, os processos decisórios pautavam-se quase que exclusivamente
em aspectos econômicos e técnicos e sem participação pública; a inserção dos aspectos
ambientais quando ocorria era tardia ou periférica. A AIA pode ser considerada uma das
maiores inovações em termos de processos de planejamento ambiental que subsidiam a
tomada de decisão, sendo instrumento indutor de governança ambiental.
A AIA tem a finalidade de demonstrar a viabilidade ambiental de projetos de
engenharia em todo o seu ciclo de vida, em que a premissa adotada é avaliar a variável
ambiental em equilíbrio às variáveis técnicas e econômicas. Sánchez (2013, p. 45) define
impacto ambiental como “alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de
processos naturais ou sociais provocada por ações humanas” e AIA como um “processo de
exame das consequências futuras de uma ação presente ou proposta”. A pioneira AIA foi
sistematizada nos EUA, por meio da lei de política ambiental, a National Environmental Policy
Act (NEPA), em vigor desde janeiro de 1970. Na difusão da AIA, principalmente nos países em
desenvolvimento, foi decisivo o papel das agências bilaterais de financiamento, como a
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as agências
multilaterais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e
grandes conferências da temática ambiental como a Eco 92 e as que a sucederam (SÁNCHEZ;
CROAL, 2012). O levantamento do estado da arte da AIA indicou que, em 2011, dos 193 países
membros da Organização das Nações Unidas (ONU), 191 possuíam algum tipo de
compromisso ou mecanismo legal vinculando a AIA à tomada de decisão (MORGAN, 2012).
No Brasil, a década de 1970 registra as primeiras aplicações de AIA sob a influência das
instituições financeiras e com severas críticas de especialistas quanto aos efetivos resultados
para a tomada de decisão. O primeiro marco formal nacional sobre AIA remete à Lei de Política
Nacional de Meio Ambiente de 1981 (Lei Federal n 6938/81), tendo havido anterioridade de
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menções em outros dispositivos legais de abrangência restrita. A introdução definitiva da AIA
no contexto legal e normativo no país aconteceu por meio da Resolução Conama no 01/86,
também reforçada pela Constituição Federal de 1988. No Brasil, com mais de 30 anos de
prática sistemática há uma infinidade de processos de AIA realizados, consolidando
representativa experiência acumulada, porém “o campo de pesquisa se mostra em fase inicial
de desenvolvimento” (DUARTE et al., 2017, p. 263).
Discutir a efetividade do processo de AIA vem se tornando uma preocupação
recorrente na pesquisa com AIA, de modo a fomentar a promoção de processos decisórios
com adequada inserção da variável ambiental (GIBSON et al., 2005). De acordo com Sánchez
(2015), a efetividade da AIA perpassa quatro características complementares: a) prover o
processo de tomada de decisão com informações relevantes; b) ajudar na concepção de
projetos de engenharia que reduzam impactos ambientais negativos; c) servir como apoio à
negociação entre as partes interessadas; d) fornecer os subsídios técnicos para a gestão
ambiental do projeto quando implantado e operado.
O amplo alcance da AIA ainda permite associá-la a outros instrumentos de
planejamento e gestão ambiental. Sebastiani et al. (2001); Sánchez e Hacking (2002); Gallardo
e Sánchez (2006); Bassi et al. (2012), dentre outros, discutem a aproximação entre AIA e
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), nos moldes da Série ISO 14.001. Jeswani et al. (2010)
enfatizam suas conexões com a Avaliação de Ciclo de Vida. Neri e Sánchez (2010) exploram as
sinergias com a recuperação de áreas degradadas. Algumas pesquisas (SCANLON; POPE, 2012;
HOLLAND; PALFRAMAN, 2014; GALLARDO; AGUIAR; SÁNCHEZ, 2016) têm enfatizado os
benefícios mútuos na integração desses instrumentos. Para Tajima e Fischer (2013)
compreender o potencial de integração da AIA a outros instrumentos é uma forma de verificar
o quanto a tomada de decisão está dirigida para a sustentabilidade.
O processo de AIA deve ser orientado pelo robusto e versátil ferramental técnico das
engenharias e das ciências ambientais e sociais, visto que se trata de avaliar, previamente, as
consequências socioambientais da tomada de decisão em nível de projetos de engenharia.
Segundo Sánchez (2013), a AIA é considerada um processo pois agrega: conjunto estruturado
de procedimentos; condução por regulamentações específicas; registro documental;
pluralidade de participantes; direcionamento à demonstração da viabilidade ambiental de um
projeto de engenharia. O sucesso do processo de AIA – que significa atestar que a iniciativa é
viável ambientalmente no contexto de tomada de decisão e continuará sendo após a mesma
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– está diretamente condicionado à sua aplicação adequada, contemplando uma sequência de
procedimentos organizados de modo consequente e lógico em todas as suas etapas.
A Figura 1 apresenta um roteiro mínimo das principais etapas componentes do
processo de AIA. O processo de AIA costuma ainda ser dividido em: fase pré-decisão da
triagem até a tomada de decisão; e fase pós-decisão que engloba o acompanhamento
ambiental e interage a outros instrumentos de gestão ambiental.
Figura 1 – Etapas principais do processo de AIA.

Fonte: Gallardo (2018).

A etapa de triagem define que tipo de projeto de engenharia deve ou não ser
submetido à AIA. Como a AIA é um processo demorado e custoso que demanda recursos
públicos (órgãos avaliadores) e públicos/privados (proponentes) deve ser aplicado para os
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casos em que: há desconhecimento sobre a significância dos impactos ambientais; há baixa
capacidade ou limitação na proposição de medidas mitigadoras que sejam eficazes na
atenuação desses impactos; o projeto esteja inserido em uma área sensível; o projeto seja
complexo ou de grande porte; as tecnologias associadas ao projeto remetem a incertezas
quanto aos impactos gerados e as medidas necessárias para sua redução; dentre outros. Ao
se estabelecer quais são esses projetos, os demais projetos – que não serão submetidos ao
processo de AIA completo – são passíveis de terem seus impactos ambientais gerenciados por
legislações, orientações estabelecidas como padrões de emissões de poluentes, zoneamentos
territoriais, regulamentos e normas técnicas ou até mesmo avaliados por estudos ambientais
simplificados.
A etapa de escopo é uma das cruciais para garantir a efetividade da AIA (Canter; Ross,
2014), em termos da adequada demonstração da viabilidade ambiental do projeto consoante
a qualidade, eficácia, prazo, custo e repercussão pública. A etapa de escopo remete à
definição da profundidade e do alcance do conteúdo dos estudos de impacto ambiental. Esse
conteúdo deve: direcionar os estudos para questões essenciais sobre as relações entre o
projeto de engenharia e o meio de inserção; identificar os temas prioritários decorrentes
dessas relações projeto e meio; estabelecer limites espaciais para a coleta de dados
necessários para o entendimento dessas relações, o que significa definir a abrangência dos
estudos ou as áreas de influência do projeto; orientar a coleta de dados socioambientais nas
delimitadas áreas de influência do projeto; identificar as alternativas para realização desse
projeto, que devem resultar da análise da não realização do projeto até detalhada discussão
de distintas opções técnicas e de localização para esse projeto. As questões-chave resultantes
do escopo que nortearão os estudos ambientais necessariamente abrangem e emergem dos
temas técnico-científicos associados aos recursos ambientais e sociais afetados, acrescidos da
opinião do público afetado.
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o documento técnico central da fase de prédecisão de AIA, que se interliga e/ou depende de todas as outras etapas do processo. O EIA
fundamenta a decisão quanto à viabilidade ambiental do projeto, as negociações entre o
público, governo e empreendedor e a gestão ambiental do futuro empreendimento. A
qualidade do EIA está condicionada a uma abordagem dirigida que considere a adequada e
mútua integração entre o conhecimento da engenharia e das ciências básicas e ambientais.
Esse conhecimento deve fundamentar apenas os elementos necessários da relação do projeto
em seu meio de inserção, para subsidiar a tomada de decisão com base na viabilidade
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ambiental do projeto de engenharia. Críticas à qualidade dos EIAs vêm sendo recorrentes na
literatura nacional (LIMA; MAGRINI, 2010; AGRA FILHO et al., 2012; FERNANDEZ; BRITO;
FONSECA, 2018) e, muitas vezes, destacadas em meios de comunicação. O conteúdo mínimo
do EIA deve apresentar: a) apresentação do projeto e suas justificativas; b) legislação
ambiental aplicável; c) estudo de alternativas tecnológicas e locacionais; d) descrição do
projeto de engenharia; e) diagnóstico ambiental; f) avaliação de impacto ambiental; g) plano
básico ambiental (ou plano de gestão ambiental).
A participação pública é um dos principais diferenciais da AIA enquanto instrumento
de planejamento ambiental. Pela participação pública, indireta por meio de conselhos
representativos de vários segmentos da sociedade, e participação pública direta, conduzida
por audiências públicas orientadas por regulamentos específicos, assume-se que a discussão
da viabilidade ambiental de um projeto vai além das decisões intramuros de cunho técnico e
econômico proferidas por especialistas e permitem ao público em geral que sua opinião seja
considerada na tomada de decisão. Tradicional e oficialmente, no Brasil, a participação pública
ocorre em fase muito próxima à tomada de decisão (Figura 1), quando o EIA está concluído
nas audiências públicas. Muitas críticas surgem desse timing da participação pública. Mas há
recomendações e experiências em que a participação pública integra o processo de AIA em
suas várias etapas.
A tomada de decisão ocorre após demonstrada a viabilidade ambiental do projeto
apresentado no EIA (Figura 1), com eventuais complementações caso necessárias e com o
referendo da participação pública, consolidada pela avaliação técnica dos órgãos ambientais.
Na tomada de decisão se estabelece o compromisso firmado entre o Estado e o
empreendedor (público ou privado) que a implementação do ciclo de vida do projeto de
engenharia (planejamento, construção, operação e desativação para alguns casos) deverá
ocorrer conforme discutido e aprovado na fase de pré-aprovação da AIA. Quando se fala em
tomada de decisão um termo frequentemente emerge: trade-off. De acordo Gibson (2013) os
trade-offs referem-se ao preço a pagar pelos danos e riscos previstos de um projeto em troca
dos alegados benefícios esperados. A etapa de tomada de decisão legitima a gestão dos tradeoffs associados ao processo de AIA até a aprovação (ou reprovação) do projeto.
Após a tomada de decisão, embora muitas etapas tenham sido percorridas no processo
de AIA (Figura 1), o resultado concreto que se dispõe é a demonstração da viabilidade
ambiental de um empreendimento baseada em um amplo e complexo exercício de previsão
acerca do melhor desenho de um projeto de engenharia no meio ambiente afetado. A etapa
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de acompanhamento de AIA permite referendar essa viabilidade ambiental e remete a uma
série de vantagens como: a) aferir a capacidade do ferramental preditivo de avaliar as
modificações de um projeto em um meio de inserção; b) retroalimentar a avaliação ambiental
prévia de projetos quanto à definição de escopo e atribuição de significância de impactos
ambientais na realização de novos estudos ambientais; c) revelar a capacidade de
identificação de indicadores e parâmetros ambientais para o monitoramento das medidas
mitigadoras; d) avaliar eventuais desvios entre o preconizado – e autorizado – e o realizado,
em termos de práticas ambientais; e) garantir que impactos não previstos nos estudos
ambientais possam ser identificados e consequentemente mitigados; f) suportar a avaliação
contínua de medidas mitigadoras propostas e propor eventuais revisões e adequações das
mesmas para garantir a proteção ambiental e g) resultar em aprendizado sobre as interações
de um projeto e meio em todas as etapas da AIA (Figura 1), inclusive para o acompanhamento
ambiental de outros empreendimentos submetidos a processos de AIA. A etapa de
acompanhamento vem sendo fortemente recomendada (CASHMORE; BOND; COBB, 2007;
NOBLE; BIRK, 2011; GARCIA; FONSECA, 2018) para completude do processo de AIA, visto que
em todas as jurisdições que a AIA é praticada, a fase de acompanhamento figura como a
menos explorada ou mais fraca com relação às demais (MORRISON-SAUNDERS; ARTS, 2004;
MORGAN, 2012).
2.3 Contribuições à efetividade do processo de AIA: pré-decisão a pós-decisão
O rigor nos aspectos técnicos e de procedimentos da AIA contribui para a promoção
da efetividade da AIA. As contribuições para a fase de pré-decisão remetem à discussão da
etapa de escopo e da integração de estudos e modelos geológico-geotécnicos e
hidrogeológicos em estudos ambientais. As contribuições para a fase de pós-decisão referemse à avaliação das medidas mitigadoras e medidas compensatórias em duas importantes
tipologias de obras civis, rodovia e hidrelétrica.
2.3.1 AIA e pré-decisão: discutindo a etapa de escopo e de estudos ambientais
Um dos grandes desafios do processo de AIA na fase de pré-decisão é concentrar-se
nos impactos significativos que suscita um projeto de engenharia, em todo o seu ciclo de vida,
sobre o meio ambiente e não tentar abarcar todos os impactos resultantes de um projeto
(BAXTER ROSS; SPALING, 2001). A AIA deve ser conduzida de modo a não se perder na
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multiplicidade de transformações que o empreendimento causará, mas de ressaltar,
compreender e enfrentar aquelas que podem modificar o meio ambiente profundamente.
Muito se tem discutido sobre as vantagens da boa realização dessa etapa da AIA como:
melhoria da qualidade do EIA (McGRATH; BOND, 1997); aumento da eficácia do processo de
AIA (CANTER; ROSS, 2014); integração entre diferentes tipos de avaliação de impacto
(MORRISON-SAUNDERS et al., 2014). Por se tratar de uma etapa inicial da AIA a questão
conceitual de boas práticas é bastante discutida; não raro estão disponíveis guias e orientações
que fornecem subsídios para sua realização. Entretanto, análises críticas dessa natureza
pautadas em evidências são escassas (HANSEN; WOOD, 2016), por isso realizou-se uma
orientação de mestrado cujos resultados da pesquisa são apresentados em Borioni, Gallardo
e Sánchez (2017).
A contribuição para o conhecimento da fase de escopo de AIA na pesquisa realizada po
Borioni, Gallardo e Sánchez (2017) tentou investigar essa lacuna, a partir da análise sistemática
de uma amostra representativa de casos de licenciamento ambiental de empreendimentos
relevantes no país, conduzidos em âmbito federal. Dos mais de 300 casos contidos nos dados
no sistema de informações digital do Ibama, em fevereiro de 2012, foram selecionados 10
casos de empreendimentos de diferentes tipologias que foram detalhadamente analisados
(Figura 2).
Figura 2 – Localização dos projetos para análise da fase de escopo de AIA no licenciamento
federal do Brasil.

Fonte: modificado de Borioni, Gallardo e Sánchez (2017).

Esses 10 casos foram analisados a partir de diversos documentos do processo de
licenciamento ambiental (termos de referência; atas de audiências públicas; memórias de
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reuniões com partes interessadas; memorandos e despachos de comunicação interna e
externa; relatórios de revisão técnica do EIA e licença prévia) e dos resultados de 12 entrevistas
com analistas do Ibama.
Para a fase de escopo de AIA há apenas menções no artigo 6º da Resolução Conama
001/86, assim há diferenças representativas entre a abordagem para escopo adotadas nos
estados e em nível federal. O Ibama, órgão de licenciamento em nível federal, tem a Instrução
Normativa (IN 184) que fornece procedimentos para o escopo, mas não são mandatórios. O
primeiro resultado da pesquisa foi apresentar um fluxograma de atividades da fase de escopo
de AIA em nível federal no Brasil (Figura 3), em que se identificam sete práticas.
Figura 3 – Fluxograma da realização da fase de escopo de AIA em nível federal brasileiro.

Fonte: modificado de Borioni, Gallardo e Sánchez (2017).

Um segundo resultado refere-se à análise das práticas de escopo empregadas nos
casos brasileiros mencionadas pelos entrevistados do órgão ambiental licenciador federal.
Assim, de acordo com as quatro categorias de escopo estabelecidas por Barnes et al. (2010),
foram avaliadas as práticas previstas nessas categorias e destacadas as sete estabelecidas na
Instrução Normativa IN 184 (Quadro 1).
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Quadro 1 – Práticas e procedimentos de escopo avaliados nos casos estudados.
Categoria
Casos estudados
de boas
Práticas e procedimentos de escopo*
1 2 3 4 5 6 7 8
práticas
Provisão de
informações
iniciais

Determinação
do escopo
Envolvimento
das partes
interessadas
Gestão do
processo

9 10

Proponente fornece informações sobre características
técnicas do projeto e contexto socioambiental
Proponente explica o projeto para a equipe do Ibama
(reunião inicial)
Realização da visita técnica
Fórum técnico sobre políticas setoriais relacionadas
ao projeto
Definição de estudos a serem realizados para
preparação do Termo de Referência pelo proponente
Ampla identificação de problemas e impactos
Reuniões com as comunidades afetadas e o público
interessado
Envolvimento de órgãos ambientais dos estados
afetados e órgãos federais interessados
Envolvimento da comunidade científica
Compartilhamento de informações entre as partes
interessadas envolvidas na AIA
Documentação do Termo de Referência

Nota: * na coluna "Práticas e procedimentos de escopo", as linhas em branco representam os procedimentos
exigidos pela IN 184 e as linhas sombreadas correspondem às práticas não exigidas.

Um terceiro resultado refere-se à avaliação dos termos de referência, subsidiados pelos
demais documentos, quanto a serem adaptados às singularidades de cada projeto, como
recomendado na literatura, ou serem termos de referência genéricos (Tabela 1),
demonstrando a predominância da fase de escopo guiada por orientações generalizadas.
Tabela 1 – Resultados da avaliação dos Termos de Referência.
Principais temas nos Termos de
Referência

Casos estudados

Requisitos legais e regulatórios

1
0

2
3

3
0

4
0

5
3

6
3

7
3

8
0

9
0

10
3

Programas, Planos e Políticas Públicas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alternativas técnicas de locacionais
Áreas prioritárias para corredores de
conservação e vida selvagem
Áreas protegidas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Definição das áreas de estudo

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Diagnóstico ambiental e social

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Identificação e caracterização dos
impactos ambientais

2

1

0

1

0

1

1

0

1

0

Total

6

4

0

3

3

5

4

0

1

3

Nota: O valor mínimo (0) indica que o termo de referência adotou uma abordagem genérica aplicável a
qualquer projeto, enquanto o valor máximo (3) representa uma abordagem sob medida destinada a enfocar
questões e impactos relevantes no contexto do projeto. Os valores intermediários (1) e (2) representam
exatamente patamares intermediários entre a pior e a melhor abordagem possível.
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O último resultado da pesquisa sintetiza as práticas de escopo de AIA realizadas no país
em nível federal confrontadas às boas práticas internacionais (SADLER, 1996;
ENVIRONMENTAL

PROTECTION

AGENCY,

2002;

UNITED

NATIONS

ENVIRONMENT

PROGRAMME, 2002; SLOOTWEG; KOLHOFF, 2003; BEANLANDS, 2004; GLASSON et al., 2005;
SNELL; COWELL, 2006; WOOD et al. 2006; LAWRENCE 2007; BARNES et al., 2010) organizadas
em quatro categorias (BARNES et al., 2010) (Tabela 2). As principais lacunas referem-se a:
identificação de alternativas a serem avaliadas, seleção de questões-chave e escopo
direcionado para questões de menor relevância, bem como a falta de orientação técnica.
Tabela 2– Práticas de escopo de AIA brasileiras comparadas às boas práticas internacionais.
Categoria

Provisão de
informações
iniciais

Definição do
escopo

Envolvimento
das partes
interessadas

Gestão do
processo

Boas práticas internacionais
1. Objetivos do projeto, alternativas e
características técnicas
2. Esboço do contexto ambiental e
social
3. Políticas governamentais relevantes e
requisitos legais
4. Identificação de comunidades
afetadas, agências governamentais
relevantes e outras partes
interessadas
5. Revisão de alternativas
6. Ampla identificação de questõeschave e potenciais impactos
7. Avaliação preliminar da significância
do impacto
8. Redução de questões e impactos
9. Definição de limites de estudo (áreas
de estudo, cronogramas,
componentes do projeto e
instalações associadas)
10. Envolvimento das comunidades
afetadas e do público interessado
11. Envolvimento de agências
governamentais
12. Documentação de decisões relativas
à definição do escopo
13. Compartilhamento de informações
entre as partes interessadas

14. Monitoramento e revisão do
processo de escopo
15. Capacitação
16. Preparação de documentos de
orientação
Fonte: modificado de Borioni, Gallardo e Sánchez (2017).

Prática nacional equivalente Número de casos
Levantamento preliminar de
informações sobre as
especificações do projeto e
seu contexto social e
ambiental
Planos, programas e
políticas públicas
Identificação de partes
interessadas
Identificação de alternativas
Ampla identificação de
questões e impactos
Avaliação preliminar da
significância do impacto
Escopo das questões e dos
impactos
Definição das áreas de
estudo
Envolvimento das
comunidades afetadas e do
público interessado
Envolvimento de agências
governamentais

10

nenhum
1
nenhum
1
nenhum
nenhum
2

1
8

Documentação

9

Compartilhamento de
informações entre as partes
interessadas

1

Diretrizes, monitoramento e
revisão do processo

nenhum
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Diversas deficiências na fase de escopo documentadas em pesquisas anteriores foram
identificadas na prática brasileira como: termos de referência genéricos que podem ser usados
para empreendimentos em qualquer tipo de contexto ambiental (MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO, 2004; WORLD BANK, 2008), falta de participação pública (SÁNCHEZ, 2013; ZHOURI,
2008) e lacunas na condução do processo de escopo e no conteúdo dos termos de referência
que refletem limitada identificação de impactos significativos e consequente perda de
eficiência do processo de AIA (AGRA FILHO, 1993; LIMA; MAGRINI, 2010).
A etapa de escopo de AIA em nível federal brasileiro distancia-se de várias boas práticas
recomendadas internacionalmente, incluindo as principais tarefas “técnicas” de determinação
do escopo, bem como o envolvimento do público. A prática local valoriza o fornecimento de
informações iniciais sobre a proposta a ser avaliada, o envolvimento de outras agências e a
documentação do processo. Como resultado, uma abordagem altamente preventiva é
adotada, tornando o EIA exaustivo em termos de diagnóstico ambiental que não
necessariamente fornece subsídios adequados à etapa de avaliação de impactos e definição
dos planos de mitigação nesse estudo técnico. Os técnicos do Ibama têm ciência da maioria
das deficiências, mas não têm um entendimento consensual sobre mudanças para superá-las.
Com relação aos estudos de pré-decisão de AIA, espera-se que o EIA consiga discutir as
para repercussões do projeto de engenharia sobre a dinâmica socioambiental, em termos de
características físicas, ecológicas, econômicas, sociais e culturais. Críticas à qualidade de EIA
vêm sendo recorrentes na literatura nacional (LIMA; MAGRINI, 2010; AGRA FILHO et al., 2012)
e, muitas vezes, destacadas em meios de comunicação. Não raro é comum atribuir a esses
estudos uma baixa capacidade para subsidiar o processo de tomada de decisão, seja por
manter um caráter enciclopédico cuja premissa é reproduzir dados socioambientais
disponíveis mesmo que guardem pouca relação com o objeto de análise; seja por apresentar
análises insuficientes, parciais ou tendenciosas que conduzem a conclusões errôneas.
Para o desenvolvimento do EIA, a integração de estudos geológicos e geotécnicos aos
estudos ambientais na discussão da viabilidade de projetos de engenharia pode ser um
diferencial para a etapa avaliação dos impactos. Nesse sentido inserem-se os resultados de um
trabalho fruto de intensa participação na análise de projetos de diferentes tipologias
submetidos ao licenciamento ambiental por AIA no estado de São Paulo, apresentados em
Bitar et al. (2014). Em relação aos projetos de engenharia (que incluem projetos básico e
executivo), os estudos geológicos e geotécnicos ensejam os desafios de prever a interação
construção e o comportamento ambiente físico para avaliar as consequências futuras adversas
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em relação ao meio ambiente. Esses estudos geralmente são desenvolvidos separadamente
pela equipe de projeto e pela equipe de avaliação ambiental. Para tanto, em Bitar et al. (2014),
analisou-se a relação entre estudos geológicos e geotécnicos elaborados para o
desenvolvimento de projeto de engenharia e para avaliação e gestão de impactos ambientais
de 41 casos de diferentes projetos de infraestrutura no estado de São Paulo (17 rodovias, 1
ferrovia, 1 correia transportadora, 1 mineroduto, 6 minerações, 1 canal de drenagem
estuarino, 4 loteamentos e 10 aterros sanitários). Como produto foi apresentada uma
classificação da integração de estudos geológicos e geotécnicos realizados com projetos de
engenharia e avaliação e gestão ambiental (Quadro 2).
Quadro 2 – Classificação da integração dos estudos geológicos e geotécnicos em projetos de
engenharia e avaliação e gestão de impactos ambientais.
Estudos de engenharia para
desenvolvimento de projetos
Nível de projeto

Estudos de engenharia
e projetos

Estudos dirigidos à avaliação de impacto ambiental e gestão
ambiental
Ferramentas de
Ferramentas de gestão
planejamento ambiental
ambiental
PAC da
SGA ou PBA
AIA/EIA
PBA
construção
da operação

Projeto conceitual e
estudos de
alto
médio
não se aplica não se aplica
viabilidade
Projeto básico
médio
médio
baixo
baixo
Desenvolvimento
do projeto
Projeto executivo
baixo
baixo
médio
baixo
Instalação e
Projeto executivo
baixo
baixo
médio
baixo
construção
atualizado
Plano funcional ou
Operação
baixo
não se aplica não se aplica
médio
projeto operacional
Nota: AIA – Avaliação de Impacto Ambiental; EIA - Estudo de Impacto Ambiental; PBA - Plano Básico Ambiental;
PAC - Plano Ambiental da Construção; SGA - Sistema de Gestão Ambiental.
Fonte: modificado de Bitar et al. (2014).
Viabilidade ou préprojeto

A integração entre os conhecimentos geológico-geotécnicos aplicados à engenharia e
ao meio ambiente apresenta-se maior na fase de viabilidade ou pré-projeto do
empreendimento, especialmente na interface entre projeto conceitual e EIA. As chances de
sucesso do projeto, em termos de viabilidade ambiental, tendem a ser maiores quando, desde
sua concepção técnica, o projeto abrange as variáveis ambientais; demonstrando a relevância
da execução concomitante entre o EIA e o projeto de engenharia desde suas fases iniciais. As
fases de desenvolvimento do projeto, instalação e operação apresentam uma aproximação
variando entre média e baixa, o que denota uma integração relativamente menor, ou seja, os
conhecimentos geológico-geotécnicos obtidos na fase de viabilidade do projeto de uma
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grande obra de engenharia deixam de ser plenamente aproveitados durante as fases de
instalação e operação de empreendimentos.
Ainda quanto aos estudos ambientais, outros resultados frutos dessa participação na
análise de projetos de diferentes tipologias submetidos ao licenciamento ambiental por AIA
no estado de São Paulo, foram apresentados em Campos et al. (2014). Uma outra perspectiva
da contribuição dos estudos do meio físico para a fase de pré-aprovação de AIA na realização
do EIA consiste na discussão do uso de modelos do meio físico para subsididar a avaliação do
impacto ambiental de projetos. Como produto foi apresentada uma metodologia para a
avaliação de impactos sobre o meio físico de projetos rodoviários. O método é baseado em
análises integradas das variáveis geológicas, hidrogeológicas, geotécnicas, geomecânicas e
ambientais comparadas às soluções de engenharia de modo a auxiliar a otimização do projeto
e reduzir impactos ambientais.
A metodologia compreende três etapas: 1) Definição do modelo geológico e
geotécnico: são caracterizados a distribuição espacial do solo e das massas rochosas, a
variabilidade das propriedades geotécnicas e os processos geológicos que podem afetar o
empreendimento durante as fases de construção e operação, e são avaliadas as incertezas
resultantes do nível de detalhe da investigação; 2) Definição do comportamento
geomecânico: para as massas de rocha e solo em que as diferentes obras geotécnicas serão
implementadas com ênfase na definição dos potenciais mecanismos de ruptura; 3)
Identificação dos riscos e impactos ambientais associados às obras: considerando os requisitos
das diferentes obras geotécnicas, o comportamento geomecânico previsto e as incertezas
geotécnicas, são identificados os riscos potenciais e comparados às características do uso do
solo atual para avaliar os possíveis impactos ambientais.
O modelo digital do terreno permite a análise tridimensional do traçado da rodovia
quanto a: aspectos geológicos e geotécnicos, restrições ambientais; e riscos geológicogeotécnicos. Em um sistema de informações geográficas (SIG), os lineamentos geológicos
extraídos de imagens de satélite foram analisados para identificar domínios morfoestruturais.
Para cada domínio foi realizada uma análise estatística das direções dos lineamentos para
identificar as principais direções morfoestruturais, que foram complementadas com dados
estruturais coletados em campo, o que permitiu definir as principais direções que controlam
o fluxo de água subterrânea. O modelo hidrogeológico também foi inserido no SIG e cruzado
com o produto da análise de lineamentos para identificar zonas de maiores gradientes
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hidráulicos e possíveis caminhos de fluxo dando subsídios à avaliação hidrogeotécnica. Os
impactos ambientais do projeto foram avaliados com base nesses modelos integrados.
A Figura 4 ilustra essa análise, na qual a) representa a densidade de lineamentos para
identificação de zonas fraturadas com características geomecânicas de pior qualidade e
predominância de percolação do fluxo de água subterrâneo; e b) ilustra as áreas propícias à
ocorrência de corpos de tálus, em função da inclinação e características do relevo, que podem
interferir na construção do túnel e causar impactos ambientais. Os resultados dessa análise
permitem identificar riscos e impactos ambientais que podem fornecer subsídios técnicos
para a etapa de avaliação de impactos ambientais como: seções compostas por rochas com
diferentes graus de alteração; áreas sujeitas a deslizamentos de terra; erosão em diferentes
horizontes; depósitos resultantes de deslizamentos de terras anteriores (corpos de tálus), com
possível instabilização de taludes; presença de água subterrânea em áreas previstas para
escavação de túneis; zonas de circulação de água com potencial de esgotamento de
nascentes.
Figura 4 – Análise das características geológico-geotécnicas e hidrogeotécnicas para
avaliação de impactos sobre o meio físico na área do projeto do túnel rodoviário.

a)
Características hidrogeotécnicas da área:
mapa de lineamentos estruturais onde se representa
a densidade e a extensão/orientação dos
lineamentos para identificar áreas fraturadas e com
percolação de fluxo de água frente ao traçado
projetado do túnel.
Fonte: modificado de Campos et al. (2014).

b) Características geomorfológicas da área: mapa de
inclinação do talude onde se identificam potenciais
corpos de tálus a serem atravessados pelo traçado do
túnel.

2.3.2 AIA e pós-decisão: como valorizar a proposição de medidas mitigadoras e medidas
compensatórias?
Um dos desafios na fase de pós-aprovação de AIA é gerenciar os impactos ambientais
de modo que eles sejam evitados e/ou reduzidos tais como analisados na fase de AIA pré-
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aprovação. Nesse sentido insere-se uma pesquisa que foi resultado de um longo período de
acompanhamento ambiental de uma das principais obras rodoviárias executadas
recentemente no país, o Rodoanel de São Paulo (Figura 5), apresentada em Gallardo et al.
(2015). Interessante destacar que esse trabalho tem escopo relacionado à continuidade e
aprofundamento da pesquisa de doutorado da docente, na mesma tipologia de obra civil, mas
em outro contexto técnico e ambiental. A partir da motivação: Como melhorar a eficácia das
medidas de mitigação para o controle da qualidade da água na construção de rodovias
durante a fase de acompanhamento de AIA? - dois objetivos foram estabelecidos: 1)
identificar, descrever e analisar as principais medidas de mitigação para o controle da
qualidade da água aplicadas a impactos geoambientais em atividades de terraplenagem; e 2)
avaliar a eficácia dessas medidas de mitigação para reduzir a magnitude do impactos
ambientais nas atividades de terraplenagem para manutenção da qualidade da água.
Figura 5 – Rodoanel Metropolitano de São Paulo, no detalhe o trecho Sul.

Fonte: Gallardo et al. (2015).

Para tanto utilizou-se como objeto de estudo um dos segmentos de traçado do
Rodoanel que é uma via perimetral com 175 km na região metropolitana de São Paulo. O
trecho Sul do Rodoanel (Figura 5) caracteriza-se pela predominância de terraplenos (30
milhões de m3 de corte e 22 milhões de m3 de aterro e o excedente para disposição em bota-
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foras) em áreas com elevada suscetibilidade a processos erosivos e sensíveis do ponto de vista
de recursos hídricos composta por mais de 200 cursos de água perenes e intermitentes e dois
dos principais reservatórios públicos de abastecimento de São Paulo, Billings e Guarapiranga,
atendendo a cerca de 5 milhões de pessoas. Devido a essas características técnicas das obras
e a sensibilidade ambiental da área a gestão ambiental contemplou o desenho de programas
específicos de controle de erosão, sedimentação e qualidade da água apresentados no EIA
(GALLARDO et al., 2015).
O trecho sul do Rodoanel (Figura 5) com 61,5 km de comprimento foi dividido em 5
lotes de terraplenagem com 177 pontos de controle (Lote 1 – 33 pontos; Lote 2 – 19 pontos;
Lote 3 –17 pontos; Lote 4 – 52 pontos; Lote 5 – 56 pontos) correspondendo a frentes de obras
situadas em bacias críticas onde uma única medida de mitigação ou um conjunto de medidas
de mitigação foram instalados. As bacias críticas foram consideradas aquelas que têm uma
capacidade natural maior de gerar ou acumular sedimentos e as atividades de terraplanagem
e consequentemente têm potencial de associar impactos de maior significância quanto aos
aspectos geoambientais. Esses pontos foram monitorados, semanalmente, por uma equipe
de supervisão ambiental que avaliou o desempenho das medidas mitigadoras durante a
construção das obras de 2007 a 2010.
A sequência da análise compreendeu: a) mapa geotécnico (escala 1: 50.000) para
identificar a suscetibilidade dessas bacias à ocorrência de processos erosivos e de
assoreamento; b) avaliação das condições hidrológicas da microbacia hidrográfica; c)
avaliação da documentação técnica referente ao ponto de controle de acordo com o projeto
executivo de terraplenagem, memória de cálculo do projeto e resultados de ensaios de
laboratório; d) avaliação da eficácia da medida mitigadora quanto a implementação,
manutenção e desempenho, pelos dados de campo, de monitoramento da qualidade da água
e ensaios. Em cada ponto de controle, cujos dados eram armazenados em um SIG, a eficácia
da medida de mitigação foi analisada considerando-se sete parâmetros: solo exposto,
características de erosão, assoreamento, turbidez a montante, turbidez a jusante, danos à
vegetação, indícios de bloqueio do canal a jusante da medida com material erodido. Cada um
desses parâmetros foi classificado em escala relativa de grandezas (alta, média, pequena e
nula ou insignificante) que combinadas determinaram as classes de desempenho de cada
medida em: adequada (a grandeza de pelo menos cinco parâmetros é classificada como nula
ou insignificante e dois podem ser classificados como pequenos), inadequada (a grandeza de
cinco parâmetros é classificada como alta) e regular (todas as condições situadas entre esses
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dois extremos de classes, ou seja, menos de cinco parâmetros podem ser classificados como
de grandeza alta). Essa análise permitiu para cada medida tomar a decisão de: 1) reprojetá-la
ou 2) aprimorar a manutenção, durante as obras.
No encerramento das obras em um lote ou parte dele, as bacias com atividades de
terraplenagem e medidas de mitigação poderiam demandar a proposição de um projeto
específico de recuperação. Esse projeto compreendeu: limpeza da área de intervenção,
remoção da medida estrutural, reconfiguração do terreno, instalação do sistema de drenagem
e, em alguns casos, medidas adicionais. As medidas adicionais consistiram em dragagem,
disposição desse material em aterro legalizado, limpeza dos elementos do sistema de
drenagem a jusante, projeto complementar do sistema de drenagem.
Esses projetos foram classificados em três categorias: suficiente, parcialmente
suficiente e insuficiente. Considerando-se o desempenho das medidas mitigadoras, as áreas
adequadas não necessitaram de projeto de recuperação específico, sendo a desmobilização
das mesmas incorporada no escopo das atividades de finalização da frente de obra; nesses
casos, reprojeto ou a manutenção classificaram-se como suficientes. As áreas classificadas
como inadequadas demandariam um projeto de recuperação; e as áreas regulares poderiam
ou não demandar o projeto de recuperação.
O primeiro resultado da gestão do empreendimento refere-se à avaliação visual do
desempenho das medidas (Figura 6) e da necessidade de projetos de recuperação (Tabela 3)
consolidados ao final da fase de construção do trecho sul do Rodoanel.
Figura 6 – Distribuição do desempenho da eficácia das medidas mitigadoras de acordo com
as classes de desempenho para cada lote.
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Tabela 3 – Situação ao término da fase de construção do Rodoanel Trecho Sul quanto à
necessidade de projeto de recuperação por pontos de controle de cada lote.
Adequado
Regular
Inadequado
Projeto de recuperação

Projeto de recuperação

Projeto de recuperação

total

com

sem

total

com

sem

total

com

sem

total

1

33

-

15

15

1

13

14

1

3

4

2

19

-

7

7

7

5

12

-

-

0

3

17

1

9

10

-

6

6

-

1

1

4

52

4

6

10

22

14

36

4

2

6

5

56

4

4

8

20

15

35

10

3

13

41

50

50

53

103

15

9

24

Lote

total
177
9
Fonte: Gallardo et al. (2015).

Dos dados de inspeção visual, o acompanhamento ambiental: contribuiu para a
manutenção de condições ambientais na maioria dos pontos de controle durante toda a fase
de construção: no final das obras o número de pontos de controle classificados como
adequados e regulares (87%) superava fortemente aqueles classificados como inadequados
(13%); permitiu a proposição de projetos de recuperação para a grande maioria das áreas
afetadas pelas atividades de terraplanagem ao final da fase de construção: 62,5% e 49% dos
pontos de controle classificados como inadequados e regulares; fomentou pró-atividade dos
responsáveis pelos três lotes de desempenho adequado que ampliaram as propostas de
projetos de recuperação de áreas (pontos de controle) não limitadas às de desempenho
inadequado e regular, mas também naquelas de desempenho adequado.
O segundo resultado refere-se à avaliação de medidas mitigadoras por meio de análise
instrumentada, de modo a identificar a eficiência individual das principais medidas utilizadas.
Uma área frágil situada no reservatório de Billings entre o Lote 1 e o Lote 2 foi selecionada
como piloto para avaliar dados de ensaios de campo e de monitoramento da qualidade da
água. Os parâmetros turbidez e condutividade, ambos afetados pela presença de sedimentos
em suspensão no corpo d'água, foram obtidos durante a obra e comparados com dados
anteriores (2002-2007) ao projeto. Um esquema integrado de medidas estruturais foi
instalado em talvegue de drenagem para controlar o acúmulo de sedimentos em quatro
pontos de controle (Figura 7), em que a montante as práticas de conservação do solo foram
generalizadas. Cada ponto de controle tinha até quatro dispositivos instalados em linha. Os
três tipos diferentes de dispositivos (cortina de turbidez, barreira em geotêxtil e dique de
gabião), em pelo menos um de seus componentes, utilizavam o mesmo geotêxtil não tecido
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com finalidade de evitar que a carga de sedimentos das frentes de obra atingisse o
reservatório de Billings.
Figura 7 – Esquema integrado de medidas estruturais instaladas a montante do reservatório.

Fonte: Gallardo et al. (2015).

Os sedimentos acumulados foram coletados até 12 m a jusante das cortinas de
turbidez, a última medida, instalada em cada talvegue, nas quatro saídas de drenagem
monitoradas (Tabela 4). Os resultados indicam que parte dos sedimentos da frente de obra
não foram completamente retidos pela sequência de medidas mitigadoras (Tabela 4), como
verificado pelas oscilações nos parâmetros de turbidez e condutividade (Figura 8 e Figura 9).
e também foram discutidos em Cavalhieri et al. (2013).
Tabela 4 – Acúmulo de sedimentos mensurados a montante e a jusante da cortina de turbidez.
Saída de
drenagem

Acúmulo de sedimentos mensurado a montante e a jusante da cortina de turbidez
posicionada mais próxima da saída de drenagem
A montante da cortina de
A jusante da cortina de turbidez
turbidez
Distância (m)

D
2.0
C
2.3
B
4.8
A
2.9
Fonte: Gallardo et al. (2015).

Nível (m)

Distância (m)

Altura (m)

Distância (m)

Altura (m)

0.36
1.05
0.53
0.75

1.0
3.7
4.0
3.0

0.72
0.16
0.40
0.40

12.6
-16.5
10.1

0.5
-0.31
0.22
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Figura 8 – Valores de turbidez medidos na região da tomada de água.

Fonte: Gallardo et al. (2015).

Figura 9 – Valores de condutividade medidos na região da tomada de água.

Fonte: Gallardo et al. (2015).

Há que se destacar as limitações dos métodos de monitoramento usados neste estudo:
(a) medição de controle de turbidez e condutividade apenas uma vez a cada dois meses sem
referência às condições climáticas, (b) efeitos positivos que a difusão naturalmente exerce
sobre a qualidade da água foram incorporados aos dados de monitoramento no ponto de
captação para o abastecimento de água. Os dados das áreas monitoradas permitem
considerar que turbidez e condutividade não foram estatisticamente diferentes antes e
durante a construção da rodovia (Figuras 8 e 9), comprovando a manutenção da qualidade da
água nas micro-bacias hidrográficas afetadas pelas obras; as três medidas de mitigação –
cortinas de turbidez, diques de gabião e barreira em geotêxtil – quando operando em
conjunto contribuíram significativamente para reduzir o acúmulo de sedimentos; no entanto,
o bom funcionamento desses dispositivos está condicionado à manutenção adequada.

27

Considerados os dados de inspeções visuais e áreas monitoradas tomadas em
conjunto: o desempenho adequado da maioria dos pontos de controle do Lote 1 e do Lote 2
obtidos por inspeção visual também é demonstrado por dados de áreas monitoradas; mesmo
não havendo uma retenção total dos sedimentos da frente de obra pelas medidas
mitigadoras, os resultados das observações visuais e da instrumentada demostraram que a
construção do sul do Rodoanel não causou impactos geoambientais significativos na
qualidade da água do reservatório Billings.
O terceiro resultado refere-se à discussão das vantagens e desvantagens das principais
medidas mitigadoras empregadas para reduzir impactos geoambientais de obras de
terraplenagem afetando recursos hídricos (Quadro 3).
Quadro 3 – Vantagens, desvantagens e recomendações para as medidas mitigadoras.
Medida

Principal
finalidade

Vantagens

Desvantagens

Recomendações

Recuperação
da vegetação

Controle
de
sedimento

Barato
e
com
proteção imediata
(se a grama em
placas é aplciada)

Manter a vegetação natural o maior
tempo possível nas áreas que serão
objeto de obras; aplicar uma proteção
superficial temporária sobre o solo
exposto enquanto a frente de obra
estiver paralisada.

Práticas
mecânicas

Controle
de
sedimento

Barato e fácil de
executar

Barreira em
geotêxtil

Controle
de
sedimento

Fácil de executar;
diminui a energia
cinética do lluxo de
água e da erosão.

Cortinas
turbidez

de

Controle
de
sedimento
e turbidez

Bacias
de
sedimentos

Controle
de
sedimento
e turbidez

Fácil de instalar;
alta capacidade de
reter
a
fração
grossa do solo (é
necessário
estar
entupido para reter
as argilas).
Capacidade para
reter todas as
frações do solo.

Dique
gabião

Controle
de
sedimento

Hidrosemeadura depende das
condições climáticas e requer
tempo; dificuldade em encontrar
o “timing” entre a finalização
completa dos terraplenos e a
implementação da proteção
superficial vegetal.
Devem ser reconstruídas (diques
e
valas)
periodicamente
ajustadas
ao
avanço
nas
atividades
de
construção;
operadores de máquinas devem
ser treinados para executar as
medidas.
Se não for periodicamente
removido, os sedimentos retidos
podem ser remobilizados por
fluxo perene; o tamanho do bloco
deve ser definido para evitar ser
arrastado por descargas de maior
intensidade.
depois que o geotêxtil fica
entupido, o fluxo desacelera e
leva tempo para ocorrer o
escoamento (chuvas subsequentes podem piorar o problema) - a
manutenção tem que ser
freqüente (a cada 3 chuvas).
Requer estudos hidrogeológicos e
projetos hidráulicos;
require solid hydrological studies
and hydraulic project; requerem
vertedouros (o vertedouro de
tulipas é difícil de instalar);
exigem áreas extensas e com alta
capacidade de armazenamento.
para atingir 100% de eficácia,
precisam de áreas extensas e com
elevada capacidade de armazenamento; pode apresen-tar
perda de água e falhas associada
à zona de contato entre o solo e
outros materiais e pela fundação.

de

Fonte: Gallardo et al. (2015).

sob
condições
ideais, a eficácia
deste sistema tende
a ser de 100%;
menor frequência
de manutenção.

Devem
ser
adequadamente
instaladass e com manutenção
periódica.

não recomendada para reter material,
somente para reduzir o fluxo erosive.

deve ser construída protegendo o
corpo de água, uma ou mais linhas
paralelas ao seu perímetro; a
manutenção é necessária quando está
cheia (uma nova cortina de turbidez
deve ser construída); instalar fora de
linhas de drenagem perenes.
Garantem boas condições de
segurança após desmobilização;
instalar fora de linhas de drenagem
perenes.

deve ser projetado para armazenar
dois volumes de chuva sucessivos
antes da manutenção; instalar offline.
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A adoção das medidas compensatórias, dentre essas as monetárias, está dentro do
escopo da fase de pós-aprovação de AIA, a avaliação da eficácia dessas medidas pode demorar
um período de tempo grande para além do término do empreendimento e ser de difícil
mensuração. Nesse sentido, a pesquisa no âmbito do projeto Fapesp 2015/20228-1 e em
parceria com colegas de outras unidades da USP e outras instituições (INPE) pautou-se por
avaliar criteriosamente uma ampla base de dados de indicadores socioambientais de
municípios afetados por barragens hidrelétricas, conforme apresentado em Pulice et al.
(2019). A construção de barragens para geração hidrelétrica tem sido considerada uma opção
estratégica, principalmente quanto à dimensão econômica, para suprir a demanda energética
em várias partes do mundo e no Brasil (LATRUBESSE et al., 2017). O Brasil, de acordo com o
Plano Decenal de Expansão de Energia de 2026 (EPE, 2017), está alinhado a essa tendência
com novos grandes projetos hidrelétricos planejados para os próximos 10 anos,
preferencialmente na região amazônica. Para Bermann (2007) e Moretto et al. (2012), esses
projetos têm um grande potencial para causar conflitos e impactos socioambientais
significativos.
O discurso político, que suporta os investimentos nesses grandes projetos, apoia-se no
desenvolvimento que as usinas hidrelétricas podem fornecer para o país e as localidades onde
o projeto será construído. Paradoxalmente, algumas contribuições científicas demonstram
que existem importantes desvantagens para os lugares diretamente afetados por
hidrelétricas, como demonstrado por Vainer e Araujo (1992), Bortoleto (2001), Fearnside
(2014) e Moran et al. (2018).
Nesse contexto, a Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos é um
instrumento legal no Brasil que pode ser considerado como um vetor de mudanças positivas
no processo de desenvolvimento de municípios inundados por barragens. No Brasil, desde
1998, essa compensação representa uma quantidade de dinheiro investido em municípios
inundados por barragens de hidrelétricas com base na energia elétrica produzida. Apesar do
mecanismo brasileiro de repartição de benefícios não estar diretamente vinculado ao
licenciamento ambiental subsidiado pela AIA, no caso de grandes usinas hidrelétricas estão
associados; o mesmo projeto que desencadeia o regime de partilha de benefícios foi
submetido à AIA. Em termos de processo de AIA, o mecanismo de compartilhamento de
benefícios desempenha o papel potencial de intensificar os impactos positivos dos projetos
hidrelétricos, compensar impactos negativos, convertendo os riscos do projeto em
oportunidades de desenvolvimento sustentável (ROWAN; STREATHER, 2011).
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Embora as receitas sejam direcionadas para os municípios inundados, não há
evidências claras de que a simples transferência de recursos garanta os benefícios.
Particularmente quanto às usinas hidrelétricas brasileiras, Pulice e Moretto (2017) e De Faria
et al. (2017) mostraram que a Compensação Financeira e outras receitas derivadas de
benefícios de energia hidrelétrica não têm evidenciado efeitos positivos ou negativos
relevantes sobre os indicadores de desenvolvimento humano na última década. Por outro
lado, para as instituições governamentais brasileiras, os Mecanismos de Repartição de
Benefícios são reconhecidos como um resultado positivo da Compensação Financeira. No
campo de pesquisa do Mecanismo de Repartição de Benefícios e a avaliação da efetividade
no processo de AIA dos projetos hidrelétricos, foram investigados elementos que possam
ampliar esse debate, tendo como questão orientadora: a Compensação Financeira
direcionada aos municípios inundados por hidrelétricas influencia os indicadores locais de
desenvolvimento humano e pode atender a perspectiva de medidas compensatórias de AIA?
Para avaliar os possíveis efeitos dessa compensação sobre os Indicadores de
Desenvolvimento Humano (IDH), entre 2000 e 2010, foram identificadas as usinas
hidrelétricas brasileiras, com capacidade instalada superior a 30 MW, que pagaram
Compensação Financeira aos municípios inundados nesse recorte temporal. Desse universo,
foram identificados 464 municípios com territórios parcialmente inundados por essas
hidrelétricas, considerados o grupo afetado. Os municípios que não receberam Compensação
Financeira correspondem ao grupo de controle, conforme apresentado na Figura 10.
Figura 10 – Munícipios brasileiros afetados e não afetados por hidrelétricas entre 2000 e 2010.
Grupo Afetado

Fonte: Pulice et al. (2019).

Grupo de Controle
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Os resultados foram submetidos a análise econométrica (consultar PULICE et al., 2019
para ver a análise estática completa) mostram que não há resultados estatisticamente
significativos relacionados às quantidades de Compensação Financeira e às variáveis de
desenvolvimento. Os resultados permitem inferir que a quantidade de recursos não pode ser
considerada um elemento central que condiciona mudanças positivas no IDH 2000-2010 dos
municípios brasileiros afetados por hidrelétricas. Considera-se que os procedimentos de AIA
poderiam subsidiar os municípios para administração desses recursos, detalhando a aplicação
desses para o equacionamento de trade-offs identificados na fase de desenvolvimento dos
estudos ambientais prévios. Dessa forma, poderia haver uma maior garantia para que as
questões socioambientais locais sejam consideradas na aplicação das medidas
compensatórias dos impactos ambientais de hidrelétricas.
2.4 AIA e sua interface a outros instrumentos de gestão ambiental
A AIA é um instrumento de planejamento ambiental de caráter obrigatório com o
diferencial de avaliar, de modo preditivo, todo o ciclo de vida de um projeto de engenharia.
Após a fase de projeto, a construção e operação do empreendimento relacionam-se a uma
série de outros instrumentos de gestão ambiental, que buscam atingir objetivos diversos que
dialogam com a variável ambiental. Discute-se como a AIA pode fortalecer o uso desses
instrumentos e, consequentemente, a própria finalidade da AIA de garantir a viabilidade
ambiental ao longo de todo o ciclo de vida de um projeto.
2.4.1 AIA e certificação ambiental no setor de bioenergia
A AIA e a certificação Bonsucro são os instrumentos de planejamento e gestão
ambiental mais aplicados no setor sucroalcooleiro, o mais importante segmento de bioenergia
no Brasil, como a segunda fonte de energia da matriz de energia nacional, segundo dados do
último balanço energético nacional (EPE, 2018). A AIA é obrigatória para a aprovação da
viabilidade ambiental dos projetos de produção do etanol da cana-de-açúcar da fase agrícola
à fase industrial. A certificação Bonsucro é um esquema voluntário que objetiva demonstrar
aos stakeholders que a produção do setor atende a princípios de sustentabilidade.
Nesse sentido, a orientação de mestrado direcionou-se a investigar as relações entre
esses dois instrumentos de planejamento e gestão ambiental e as vantagens de uma eventual
aproximação entre os mesmos, conforme consolidado em Sozinho et al. (2018).
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Embora a AIA e a certificação Bonsucro apresentem diferentes características e sejam
aplicados em diferentes estágios do ciclo de vida do planejamento, implementação e
operação de uma usina de etanol de cana-de-açúcar – são considerados instrumentos que
contribuem para a promoção da sustentabilidade (BOND et al., 2016; MATHEWS, 2008,
respectivamente). A partir dessa premissa, pressupõe-se que introdução de algumas
características da certificação Bonsucro no processo de AIA pode ajudar a expandir a
perspectiva de sustentabilidade nesse setor, ao menos proporcionando uma melhor
integração dos impactos ambientais, econômicos e sociais na tomada de decisão. Assim, a
pesquisa teve como objetivo analisar as questões ambientais, sociais e econômicas abordadas
na certificação Bonsucro que poderiam ser incluídas no EIA, a fim de estender o alcance da
AIA para além da variável ambiental, fortalecendo sua contribuição para a sustentabilidade
no setor sucroalcooleiro.
No Brasil, dados de 2016 (ANP, 2016) indicavam 382 usinas de cana-de-açúcar capazes
de produzir etanol (357 em operação e 25 autorizadas); das 357 em operação, 164 estão
localizadas no estado de São Paulo, o principal produtor brasileiro.
Das usinas paulistas foram selecionadas aquelas:
a) localizadas em São Paulo: estado que demonstra evidências de boas práticas nos
processos de AIA (GLASSON; SALVADOR, 2000; SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ, 2008; MONTAÑO;
SOUZA, 2015); em que as diretrizes de AIA foram recentemente modificadas para promover
sustentabilidade no setor da produção de cana-de-açúcar (JORDÃO; MORETTO, 2015); está
situada a sede da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar), a associação dos produtores,
composta por 120 empresas que representam mais de 50% do etanol e 60% do açúcar
produzido no Brasil e é um dos membros da certificação Bonsucro;
b) foram submetidas ao processo de AIA e obtiveram a certificação Bonsucro: de 2011
até 08/07/2016, 55 usinas de cana-de-açúcar receberam a certificação Bonsucro, dessas 43
estão localizadas no Brasil e 31 em São Paulo. Dessas 31 usinas, 19 não possuem EIA porque
suas operações começaram antes de 1981 (quando se deu o marco legal nacional que tornou
obrigatório os processos de AIA para empreendimentos com potencial de causar significativo
impacto ambiental) e apenas 12 possuem EIA e certificação. Assim, essas 12 usinas foram
utilizadas como estudos de caso múltiplos dessa pesquisa (Figura 11).
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Figura 11 – Breve descrição da produção das 12 usinas do setor sucroalcooleiro.

Fonte: Sozinho et al. (2018).
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O primeiro produto apresenta a associação entre as etapas do processo de AIA e o
processo de certificação Bonsucro (Figura 12).
Figura 12 – Associação entre o processo de AIA e as etapas da certificação Bonsucro para o
ciclo de vida de uma usina de cana-de-açúcar.

Fonte: Sozinho et al. (2018).

Foi adotado um referencial analítico para analisar os aspectos ambientais, sociais e
econômicos da sustentabilidade do setor de etanol da cana-de-açúcar (GALLARDO; BOND,
2011a, 2011b; FLORIN et al., 2014) nos 12 EIAs e na certificação Bonsucro.
O segundo produto refere-se ao levantamento dos pilares da sustentabilidade nos 12
EIAs do setor do etanol da cana-de-açúcar brasileiro analisados (Figura 13).
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Figura 13 – Distribuição dos impactos ambientais, sociais e econômicos dos 12 EIAs analisados.

Fonte: Sozinho et al. (2018).

O Quadro 4 e o Quadro 5 apresentam a categorização dos impactos de um EIA (EIA 3)
e da certificação Bonsucro frente ao referencial de análise dos pilares da sustentabilidade.

Quadro 4 – Categorização dos impactos do EIA 3 de acordo com o referencial de análise.
Impacto/Categoria do EIA

Plano de gestão ambiental

Áreas protegidas afetadas

Programa de monitoramento ambiental; plano
de comunicação e participação social

Percepção da população

Plano de comunicação e participação social;
procedimentos de recrutamento e demissão

Categorias de análise
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores; responsabilidade
social e benefícios
Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra

Poluição por canteiro de obras
e obras de construção

Programa de monitoramento ambiental; plano
de conservação de solos

Facilidades urbanas e serviços

Programa de monitoramento ambiental; plano
de comunicação e participação social

Remoção da vegetação e
interferência com área de
preservação permanente

Plano integrado de recuperação de área de
preservação permanente; plano de
conservação da vida selvagem

Mudança do uso do solo,
deflorestametno e biodiversidade

Serviços de terraplenagem

Programa de monitoramento ambiental; plano
de conservação de solos

Recursos hídricos; Poluição da água
e do solo; Resíduos; Erosão do solo;
Mudança no uso da terra,
desmatamento e biodiversidade;
Gestão de resíduos
Emissões atmosféricas; gestão de
resíduos.

Nível local de ruído

Receitas fiscais nos municípios

Controle médico do programa de saúde
ocupacional; Programa de conservação
auditiva; Programa de Conservação de Riscos
Ambientais
Plano de comunicação e participação social;
procedimentos de recrutamento e demissão

Recursos hídricos; Poluição da água
e do solo; Resíduos; Gestão de
resíduos
.
Responsabildiade social e benefícios

Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra

Código

EIA 3.01
EIA 3.02
EIA 3.03
EIA 3.04
EIA 3.05
EIA 3.06

EIA 3.07
EIA 3.08
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Impacto/Categoria do EIA

Plano de gestão ambiental

Pressão na infraestrutura de
saúde, habitação e educação
nas municipalidades

Política inclusiva de bem-estar social, saúde,
moradia e educação; plano de comunicação e
plano de participação social; Programa de
recrutamento e demissão

Segurança alimentar; social
responsabilidade e benefícios

Pressão na infraestrutura de
segurança pública dos
municípios frente à chegada de
trabalhadores de outras
regiões
Mudança no uso do solo para
produção de cana-de-açúcar
em áreas ocupadas por
pastagens e outras culturas
agrícolas
Processos erosivos

Plano de comunicação e participação social;
procedimentos de recrutamento e demissão

responsabilidade social e benefícios

Programa de monitoramento ambiental; plano
integrado de recuperação de área de
preservação permanente; plano de
conservação da vida selvagem

Segurança alimentar; social
responsabilidade e benefícios

Programa de monitoramento ambiental; plano
de conservação de solos

Poluição da água e do solo; erosão
do solo; mudança do uso do solo;
deWater and soil pollution; Soil
erosion; Land use change,
desmatamento e biodiversidade.
Mudança do uso do solo;
desmatamento e biodiversidade

Pressão sobre áreas
conservadas

Perturbações à vida selvagem

Uso de áreas degradadas por
usos prévios de monocultura e
pastos
Aumento de empregos

Impactos na infraestrutura
urbana que podem afetar os
trabalhadores
Interferências em sítios
arqueológicos
Poluição das águas superficiais

Poluição das águas
subterrâneas

Mudança na qualidade
química do solo

Riscos para trabalhadores na
aplicação de pesticidas

Poluição das águas superficiais
pela fertirrigação
Poluição das águas
subterrâneas pela
fertirrigação
Redução de emprego na
agricultura pela mecanização
Impactos no tráfego

Protocolo agroambiental; plano integrado de
recuperação de área de preservação
permanente; plano de conservação da vida
selvagem; programa de reflorestamento
plano integrado de recuperação de área de
preservação permanente; plano de
conservação da vida selvagem; plano de
monitoramento da vida selvagem
plano integrado de recuperação de área de
preservação permanente; plano de
conservação da vida selvagem; programa de
reflorestamento
Plano de qualificação de mão de obra; plano
de comunicação e participação social;
programa de recrutamento e demissão
Plano de comunicação e participação social;
programa de mobilização e desmobilização de
mão-de-obra
Programa arqueológico; Programa de
educação patrimonial
Uso direcionado de pesticidas; Controle de
manuseio e descarte de embalagens; Controle
biológico; plano de conservação dos recursos
hídricos
Uso direcionado de pesticidas; Controle de
manuseio e descarte de embalagens; Controle
biológico; plano de conservação dos recursos
hídricos
Uso direcionado de pesticidas; Controle de
manuseio e descarte de embalagens; Controle
biológico; plano de conservação dos recursos
hídricos
Treinamento de empregados, uso de
equipamentos de proteção; armazenamento
seguro de embalagens e produtos; programa
de monitoramento ambiental
Controle das práticas de fertirrigação; plano
de conservação de recursos hídricos
Controle das práticas de fertirrigação; plano
de conservação de recursos hídricos
Plano de qualificação de mão de obra; plano
de comunicação e participação social;
programa de recrutamento e demissão
Monitoramento e manutenção de programa
de estradas; controle do transporte de cargas
pesadas; programa de controle de tráfego

Categorias de análise

Código
EIA 3.09

EIA 3.10

Mudança do uso do solo;
desmatamento e biodiversidade

EIA 3.11

EIA 3.12

EIA 3.13
EIA 3.14

Poluição da água e do solo; erosão
do solo; Mudança do uso do solo;
desmatamento e biodiversidade

EIA 3.15

Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra

EIA 3.16

responsabilidade social e benefícios

EIA 3.17
responsabilidade social e benefícios

EIA 3.18

Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos; gestão de
resíduos

EIA 3.19

Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos; gestão de
resíduos

EIA 3.20

Recursos hídricos; Poluição da água
e do solo; resíduos; erosão do solo;
Mudança do uso do solo;
desmatamento e biodiversidade;
gestão de resíduos
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores; responsabilidade
social e benefícios
Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos; gestão de
resíduos
Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos; gestão de
resíduos
Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra;
produção
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores; responsabilidade
social e benefícios

EIA 3.21

EIA 3.22
EIA 3.23
EIA 3.24
EIA 3.25
EIA 3.26
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Impacto/Categoria do EIA
Aumento dos riscos no tráfego
rodoviário
Alto consume de recursos
hídricos para atingir as
demandas da indústria
Poluição nas águas superficiais
pela operação da indústria
Emissão de poluentes
atmosféricos
Redução da poluição pelo uso
do etanol

Pressão no sistema
rodoviárioa
Aumento emprego e renda e
aumento das receitas
municipais
Redução da atividade
industrial e agrícola

Plano de gestão ambiental

Categorias de análise

Carga adequada; condições de segurança dos
veículos; transporte seguro de máquinas e
insumos agrícola
Plano de conservação de recursos hídricos;
programa de monitoramento ambiental

Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores; responsabilidade
social e benefícios
Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos

Plano de conservação de recursos hídricos;
programa de monitoramento ambiental
Programa de monitoramento ambiental

Programa de controle de tráfego

Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos
Resíduos; emissão de poluentes;
balanço energético e GEE; gestão de
resíduos
Recursos hídricos; poluição de água
e solo; resíduos; mudança do uso do
solo; desmatamento e
biodiversidade; emissão de
poluentes; balanço energético e
GEE; gestão de resíduos
Responsabilidiade social e benefícios

Plano de comunicação e participação social;
programa de recrutamento e demissão

Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra;

Plano de comunicação e participação social;
programa de recrutamento e demissão

Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra;
produção

Programa de monitoramento ambiental

Código
EIA 3.27
EIA 3.28
EIA 3.29
EIA 3.30

EIA 3.31
EIA 3.32
EIA 3.33
EIA 3.34

Nota: as palavras em negrito na primeira coluna representam as categorias utilizadas na análise de conteúdo.
Fonte: Sozinho et al. (2018).

Quadro 5 – Categorização dos critérios da certificação Bonsucro.
Princípio

Código

1: Cumprir a lei.
CR.1.1

CR.1.2

2: Respeitar os
direitos humanos
e os padrões
trabalhistas

CR.2.1

CR.2.2

CR.2.3

CR.2.4

3: Gerenciar
eficiências de
entrada,
produção e
processamento
para aumentar a
sustentabilidade

Categorias Bonsucro/número de indicadores por categoria
1.1 Cumprir as leis aplicáveis relevantes
(1).
1.2 Demonstrar um direito claro à terra de acordo com a prática
e lei nacionais
(1).
2.1 Cumprir as convenções laborais da OIT que regem o
trabalho infantil, o trabalho forçado, a discriminação e a
liberdade de associação e o direito à negociação coletiva
(4).
2.2 Aplicar os direitos humanos e as normas trabalhistas da BSI
aos fornecedores e contratados
(1).
2.3 Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável
nas operações no local de trabalho
(6).
2.4 Proporcionar aos trabalhadores e trabalhadores (incluindo
migrantes, trabalhadores sazonais e outros contratos) pelo
menos o salário mínimo nacional
(1).

CR.2.5

2.5 fornecer contratos claros, equitativos e abrangentes
(1).

CR.3.1

3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os
impactos da produção e do processamento para que as
melhorias sejam feitas ao longo do tempo
(6).

CR.3.2

3.2 Monitorizar as emissões de aquecimento global de modo a
minimizar os impactos das mudanças climáticas
(1).

Categorias de análise
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores;
responsabilidade
social e benefícios.
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores;
responsabilidade
social e benefícios.
Condições de trabalho e direitos
dos trabalhadores;
responsabilidade social e
benefícios.
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores;
responsabilidade
social e benefícios
Condições de trabalho e direitos
dos trabalhadores;
responsabilidade social e benefícios
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores;
responsabilidade
social e benefícios
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores;
responsabilidade
social e benefícios
Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra;
produção
Resíduos; mudança do uso do solo;
desmatamento e biodiversidade;
emissão de poluentes; balanço
energético e GEE; gestão de
resíduos

37
Princípio
4: Gerenciar
ativamente a
biodiversidade e
os serviços
ecossistêmicos

5: Melhorar
continuamente as
principais áreas
do negócio

Código

Categorias Bonsucro/número de indicadores por categoria

CR.4.1

4.1 Avaliar os impactos das usinas sobre a biodiversidade e os
serviços ecossistêmicos
(7).

CR.4.2

4.2 Implementar medidas para mitigar os impactos adversos
quando identificados
(1).

CR.5.1

5.1 Treinar funcionários e outros trabalhadores em todas as
áreas e desenvolver suas habilidades gerais
(1).

CR.5.2

5.2
Melhorar continuamente o status do solo e dos recursos
hídricos
(4).

CR.5.3
CR.5.4

CR.5.5

CR.5.6

CR.5.7

CR.5.8

6: critérios
exclusivos para o
mercado da União
Europeia

5.3 Melhorar continuamente a qualidade da cana-de-açúcar e
produtos da usina de açúcar
(2).
5.4 Promover eficiência energética (3).
5.5 Reduzir emissões e efluentes. Promover a reciclagem de
fluxos de resíduos onde seja aplicável
(2).
5.6 Promover uma pesquisa eficaz e focada, desenvolvimento e
extensão
(1).
5.7 Para a expansão ou novos projetos de cana-de-açúcar,
garantir processos transparentes, consultivos e participativos
que abordem os efeitos cumulativos e induzidos através de uma
avaliação de impacto ambiental e social
(ESIA) (2).
5.8
Assegurar engajamento ativo e processos transparentes,
consultivos e participativos com todas as partes interessadas
relevantes
(2).

CR.5.9

5.9 Promover sustentabilidade econômica (1).

CR.6.1

6.1 Monitorar as emissões de aquecimento global de modo a
minimizar os impactos das alterações climáticas (1)

CR.6.2

6.2 Proteger a terra com alto valor de biodiversidade, terra com
alto estoque de carbono e turfeiras
(1).

Legenda:
Critérios sociais - 8
Critérios ambientais - 8
Critérios econômicos - 6
Fonte: Sozinho et al. (2018).

Categorias de análise
Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos; gestão de
resíduos; mudança do uso do solo;
emissão
de
poluentes;
desmatamento e biodiversidade
Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos; gestão de
resíduos; erosão do solo; mudança
do uso do solo; emissão de
poluentes;
desmatamento
e
biodiversidade; balanço energético
e GEE
Condições de trabalho e direitos dos
trabalhadores;
responsabilidade
social e benefícios
Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos; gestão de
resíduos; erosão do solo; mudança
do uso do solo; emissão de
poluentes;
desmatamento
e
biodiversidade
Distribuição de renda e
propriedade da terra; produção
Produção
Recursos hídricos; poluição da água
e do solo; resíduos; gestão de
resíduos; erosão do solo; mudança
do uso do solo; emissão de
poluentes;
desmatamento
e
biodiversidade
Responsabilidade social e benefícios

Condições de trabalho e direitos
dos trabalhadores;
responsabilidade social e benefícios

Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra;
produção

Empregos, salários, distribuição de
renda e propriedade da terra;
produção
Mudança de uso do solo;
desmatamento e biodiversidade;
emissão de poluentes; balanço
energético e GEE; gestão de
resíduos
Mudança de uso do solo;
desmatamento e biodiversidade;
emissão de poluentes; balanço
energético e GEE; gestão de
resíduos
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O terceiro produto refere-se à representação do (des)equilíbrio entre os pilares da
sustentabilidade nos conteúdos das certificações EIS e Bonsucro (Figura 14).

Figura 14 – Associação entre as categorias de sustentabilidade identificadas no conjunto dos
12 EIAs e na certificação Bonsucro.
EIA 1

EIA 2

EIA 3

EIA 4

EIA 5

EIA 6

EIA 7

EIA 8

EIA 9

EIA 10

EIA 11

EIA12

TOTAL

CR.1.1

1

2

1

1

1

2

0

1

1

1

0

1

12

CR.1.2

1

2

1

1

2

2

0

1

1

2

0

1

14

CR.2.1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CR.2.2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CR.2.3

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

0

1

14

CR. 2.4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CR. 2.5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CR. 3.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CR. 3.2

3

2

1

2

1

3

6

3

2

2

1

1

27

CR.4.1

5

5

4

6

3

3

5

5

3

4

5

2

50

CR. 4.2

10

13

10

9

8

10

9

10

4

9

5

4

101

CR.5.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CR.5.2

10

11

11

9

9

10

10

11

10

9

8

8

116

CR.5.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CR.5.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

CR.5.5

10

8

10

5

4

8

6

9

8

8

5

8

89

CR.5.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CR.5.7

2

1

1

0

0

0

1

1

2

0

0

0

8

CR.5.8

1

2

2

5

0

2

3

4

2

8

1

8

38

CR.5.9

7

5

5

9

2

3

7

7

6

8

6

7

72

CR.6.1

3

2

1

2

1

3

6

3

2

2

1

1

27

CR.6.2

4

6

4

5

3

3

5

5

3

4

5

2

49

TOTAL

58

62

52

58

36

50

60

61

45

58

38

45

Fonte: Sozinho et al. (2018).

O quarto produto refere-se a destacar as semelhanças e diferenças entre o EIA e a
certificação Bonsucro (Figura 15).
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Figura 15 – Número de associação entre os impactos apresentados em cada EIA e o
consolidado dos critérios da certificação Bonsucro.

Nota: os números no eixo x do gráfico representam a quantidade de impactos identificados em cada EIA.
Fonte: Sozinho et al. (2018).

O quinto produto refere-se à discussão as vantagens e as barreiras para associar a
certificação Bonsucro ao EIA para promover a sustentabilidade no setor do etanol da cana-deaçúcar brasileiro.
Os impactos considerados nos 12 EIAs analisados seguem um padrão semelhante,
denotando que, independentemente das particularidades de cada projeto de usina de etanol,
os processos de AIA do setor debruçam-se, principalmente, sobre questões ambientais. A
abordagem limitada dos impactos sociais e econômicos foi verificada por Gallardo e Bond
(2011a), com uma amostra diferente de EIAs nesse mesmo setor sucroalcooleiro. Esses
resultados se coadunam a pesquisas anteriores, como as de Sheate (2012), MorrisonSaunders et al. (2014) e Morrison-Saunders e Pope (2013), que destacam a AIA como uma
forma tradicional de avaliação orientada por uma abordagem biofísica, na qual o escopo da
sustentabilidade é limitado.
Embora os 12 EIAs analisam impactos para todo o ciclo de vida da usina, a maioria
refere-se a impactos que modificam o ambiente ecológico e resultam dos primeiros estágios
de projeto e construção; como constatado por Sánchez (2013) que o EIA abrange,
principalmente, os impactos que podem afetar o projeto. Impactos relacionados à operação
da usina, como direitos humanos e condições de trabalho, foram pouco mencionados. Apenas
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um EIA (EIA 4), destacou as questões trabalhistas, reforçando uma necessidade destacada por
um dos entrevistados (INT 1) que “o EIA precisa de melhorias em alguns aspectos, como
questões relacionadas à segurança do trabalho” em consonância ao histórico da indústria da
cana associada a práticas impróprias como escravidão, trabalho infantil, contratos informais
e excesso de trabalho (BACCARIN; GEBARA; BORGES JÚNIOR, 2011; VILELA et al., 2014; MOHR;
BAUSCH, 2013; MOURA et al., 2012).
Embora a legislação de AIA no Brasil enfatize fortemente a dimensão ambiental, pelo
menos as diretrizes de escopo da EIA fornecem alguma margem para considerar questões
sociais, como verificado por Borioni, Gallardo e Sánchez (2017); talvez essa seja a justificativa
para o maior destaque aos impactos sociais que os econômicos nos casos estudados. Entre as
ferramentas de Avaliação de Impacto, a Avaliação de Impacto Social tem avançado na
abordagem dos impactos sociais (BURDGE, 2002; ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012), como
parte de um EIA ou como um processo independente (BURDGE, 2003; VANCLAY, 2002;
WONG; HO, 2015). A necessidade da Avaliação de Impacto Social é expressa no critério CR.5.7
da certificação Bonsucro e foi mencionada em metade dos EIAs analisados; no entanto, a
licença social para operar descrita por Sánchez e Croal (2012) relacionada à aceitação pelas
comunidades locais é uma deficiência habitual do processo de AIA.
A certificação Bonsucro aborda as dimensões da sustentabilidade, mas não
necessariamente uma visão forte da sustentabilidade. Para Diaz-Chavez (2011), permanece a
preocupação sobre como questões mais amplas da sustentabilidade podem ser consideradas
para a população local e para ambiente no setor. De acordo com Van Dam, Junginger e Faau
(2010), questões sociais e econômicas, amplamente reconhecidas, como a segurança
alimentar e a mudança indireta do uso da terra vêm sendo subestimadas nas certificações de
bioenergia.
A associação entre o conteúdo do EIA e os critérios do Bonsucro foi destacada pelos
entrevistados, segundo os quais algumas partes do EIAs foram usadas na obtenção da
certificação. Uma vantagem numa maior aproximação entre os instrumentos seria usar o EIA
como subsídios à certificação, simplificando-a. Outra vantagem é promover a integração da
sustentabilidade no ciclo de vida da produção de cana-de-açúcar, desde a fase de
planejamento (EIA) até a fase de operação (certificação Bonsucro); permitindo que algumas
preocupações sociais e econômicas presentes na certificação e não consideradas no EIA
possam ser incluídas para alimentar a fase prévia dos estudos ambientais e os requisitos de
acompanhamento da AIA, conforme destacado por Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016). Assim,
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garantindo a discussão apropriada das questões de sustentabilidade ao longo de todas as
fases do ciclo de vida do projeto para a produção de etanol de cana-de-açúcar até a solicitação
da certificação. Uma associação mais próxima entre esses dois instrumentos poderia reduzir
os custos de certificação. Porém uma possível barreira nessa aproximação seria adicionar
custo e tempo ao processo de AIA para abranger outros assuntos sociais e econômicos que
normalmente não pertencem ao processo de AIA, bem como seria conveniente apenas para
as usinas que desejassem obter a certificação Bonsucro. Se o EIA for adotado como base para
a certificação, ele deve ser cuidadosamente considerado para não sobrecarregar o processo
de AIA, que é frequentemente criticado por não alcançar seu potencial esperado (MORRISONSAUNDERS; RETIEF, 2012; DUARTE et al., 2015). Um desafio é acordar quais questões sociais
e econômicas exigidas pela certificação Bonsucro poderiam estar no escopo do processo de
AIA sem prejudicar seus objetivos precípuos.
2.4.2 AIA e sistemas de gestão ambiental em obras civis
A AIA é um instrumento de previsão que fornece diretrizes para a gestão ambiental de
obras civis. Desse modo, o diálogo entre o planejamento e a gestão ambiental de
empreendimentos é um papel que pode ser cumprido pela aproximação da AIA ao
instrumento de sistema de gestão ambiental (SGA) nos moldes do modelo ISO 14.001.
A busca por eficiência na mitigação dos impactos ambientais de um projeto é um dos
desafios na prática de AIA. Resultados efetivos de proteção ambiental dependem de uma
avaliação ex-ante e da capacidade em implementar programas preventivos, corretivos e
compensatórios, usando ferramentas de gerenciamento ambiental para garantir desempenho
ambiental. Nesse sentido, desenvolveu-se uma pesquisa baseada na experiência acumulada
no acompanhamento ambiental sistemático da fase de construção de duas das principais
obras rodoviárias brasileiras (Figura 16), apresentada em Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).
Os projetos são vistos por funcionários da agência ambiental do Estado como exemplos de
acompanhamento e, embora não sejam necessariamente representativos da prática atual,
demonstram as melhores práticas locais a serem exploradas. A questão de pesquisa foi: Como
a fase de acompanhamento da AIA poderia aproveitar os recursos e características do SGA?
Os objetivos foram: (1) identificar as lições aprendidas incorporadas na prática de
acompanhamento do EIA na construção dessas rodovias no sudeste do Brasil; e (2) explorar
em que medida a AIA pode incorporar preceitos do SGA para ampliar o alcance dos seus
resultados.
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Figura 16 – Localização dos casos de acompanhamento Ambiental de rodovias.

Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).

A pesquisa foi realizada por meio de uma análise estruturada e sistemática de dois
casos de acompanhamento da fase de construção de rodovias em ambientes frágeis: a
Rodovia dos Imigrantes (Caso 1) e o trecho Sul da Rodovia São Paulo (Caso 2) (Quadro 6 e
Figura 16). Os casos são comparáveis porque: (i) são novas rotas de construções rodoviárias;
(ii) ambos estão inseridos no contexto da Mata Atlântica e a qualidade da água é um dos temas
ambientais mais relevantes; (iii) foram construídos no Estado de São Paulo, estando sujeitos
a exigências regulatórias similares da mesma autoridade ambiental; e (iv) em ambos os casos,
houve coleta dados primária junto à equipe de supervisão responsável por avaliar o
desempenho das medidas de mitigação.
Quadro 6 – Caracterização das fontes de documentos do processo de AIA e da fase de
acompanhamento ambiental dos dois casos analisados.
Fase

Fontes

Acompanhamento
de AIA

Processo de AIA

Estudos Ambientais
- Licenças Ambientais
- Relatórios de revisão do EIA e do
plano de gestão ambiental
preparado pela agência ambiental
estadual
Relatórios de acompanhamento da
equipe de supervisão ambiental
Inspeções técnicas direcionadas à
avaliação das medidas mitigadoras

Reuniões de trabalho com foco nas
inspeções
técnicas
e
nas
orientações para melhorias das
práticas empregadas
Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).

Caso 1 – 1998 to 2002

Caso 2 – 2007 to 2010

EIA
e
Manual
de
Monitoramento Ambiental
- Licença Prévia
- Licenças de Instalação (7)
- EIA e relatórios de revisão do
PGA (9)

- EIA e Plano de Gestão
Ambiental (PGA)
- Licença Prévia
- Licenças de Instalação (14)
- EIA and e relatórios de
revisão do PGA (14)

- Relatórios semestrais de
supervisão ambiental (6)
Semanal a quinzenalmente de
1998 a 2002 – consolidadas em
relatórios
mensais
ou
bimensais (37)

- Relatórios semestrais de
supervisão ambiental (8)

Quinzenais

Bimestrais

Semanalmente de 2007 a
2010 – consolidadas em
relatórios mensais (48)
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O primeiro produto refere-se à associação entre as etapas do processo de AIA e o
modelo da ISO 14.001, como apresentado no Quadro 7.

•

Diagnóstico inicial
Definição e implantação da Política
Ambiental de uma organização
Compreensão do contexto organizacional
Escopo

PLANEJAR

•
•
•

Identificação, avaliação e priorização dos
aspectos e impactos ambientais, riscos e
oportunidades
Conhecimento sobre requisites legais e
voluntários a serem cumpridos
Estabelecimento de objetivs e metas e
programas para alcançá-los

FAZER
VERIFICAR
AGIR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necessidade e objetivos do projeto e
definição de alternativas

•

Defining scope of assessment and
establishing terms of reference
Diagnóstico socioambiental
Identificação, previsão e avaliação de
impactos
Projeto das medidas mitigadoras
Elaboração do plano de gestão
ambiental
Envolvimento das partes interessadas e
da comunidade

•
•
Preparação do
EIA
•
•
Consulta pública
Tomada de
decisão

•

•

•
•

Estabelecimento de responsabilidades e
alocação de recursos
•
Fazer com que as pessoas sejam
competentes e estejam atentas
•
Comunicação
Sistema de documentação e controle
Controle operacional
Preparação para emergências
Monitorar regularmente os resultados
Pós-aprovação:
Controle de equipamentos de medição
fases de
•
construção e
Avaliação periódica da conformidade
operação (e
Auditoria do sistema
•
Lidar com as não-conformidades, incluindo desativação se
•
aplicável)
a causa-raiz e evitar recorrência
Manter registros de atividades e resultados
Revisão de resultados
Avaliação da efetividade do sistema
•
Identificar oportunidades de melhorias
Identificar necessidades de recursos
Indentificar mudanças necessárias na
•
política, objetivos ou outros elementos do
sistema

PLANEJAMENTO

•
•

Determinação de condições particulares
a serem cumpridas no projeto detalhado
e/ou na fase de implementação

Implementação do plano de gestão
ambiental
Implementação da mitigação conforme
exigido nas licenças

Monitoramento ambiental e social é
requerido
Supervisão ambiental
Inspeções por autoridades ambientais

ACOMPANHAMENTO DA AIA

Geral

Quadro 7 – Associação entre as etapas do processo de AIA e o SGA (ISO 14.001).
ISO 14001 – SGA
Processo de AIA

Revisão dos resultados de
monitoramento of preventive and
mitigation actions
Reporting as required

Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).

O segundo produto refere-se à identificação de impactos ambientais não identificados
no EIA e as medidas corretivas implementadas de modo a destacar o potencial da fase de
acompanhamento de AIA de realizar a gestão ambiental da fase de construção do
empreendimento, como apresentado no Quadro 8 e Quadro 9.
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Quadro 8 – Principais resultados do acompanhamento Ambiental do Caso 1.
Impactos
geoambientais
previstos no EIA (1)

Perturbação
ambiente aquático

no

Danos na qualidade de
nascentes, córregos e
rios

Resultados da fase de acompamhamento de AIA
Impactos geoambientais nãoAções corretivas implementadas
previstos
Mudança na qualidade da água 1. Construção de estações de tratamento de
superficial
causada
pelas águas residuárias para os efluentes dos túneis
escavações dos túneis
2. Disposição da lama da ETA em bacias de
retenção
Acúmulo
de
sedimentos
e 3. Uso de finos de britagem no pavimento
fragmentos de rochas em riachos e
4. Remoção manual de blocos de pedra e
na floresta
material de construção de encostas íngremes
Acúmulo de sedimentos em taludes
com vegetação e riachos

5. Bacias de retenção de sedimentos

Tipo
N
N
N
N
M

Acúmulo de sedimentos em áreas
6. Lavagem de betoneiras em circuitos fechados
N
de mangue
Instabilidade de taludes Mudança na geometria de 7. Estabilização geotécnica de material escavado
N
de corte
enconstas íngremes
disposto em encostas íngremes
Rompimento
de
medidas
Operações
com
provisórias de retenção na encosta 8. Proteção temporária nos taludes e nos
descarte de solo e
M
com acúmulo de sedimentos em materiais dispostos
rocha(2)
taludes vegetados e cursos de água
Nota: (1) Terminologia empregada no EIA(2) na verdade não é um impacto mas uma atividade de projeto
Legenda: (N) nova medida visando mitigar os impactos não previstos no EIA (M) melhoria das medidas observada durante o
acompanhamento ou descrita nos relatórios técnicos de acompanhamento. Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).

Quadro 9– Principais resultados do acompanhamento Ambiental do Caso 2.
Impactos geoambientais
previstos no EIA (1)
Mudança da superfície do
relevo e da estabili-dade
do talude e aumento da
suscetibilidade
a
processos erosivos
Mudanças no escoamento
das águas superficiais
Alteração dos níveis de
turbidez nos corpos de
água: assoreamento de
corpos de água
Riscos de poluição da água
por
processos
de
contaminação durante as
atividades
de
terraplenagem

Resultados da fase de acompamhamento de AIA
Impactos geoambientais nãoAções corretivas implementadas
previstos
1. Melhoria das técnicas de conservação do solo
Depósitos
de
sedimentos
(terraços, barramentos, diques...) aplicadas na
(elevado volume) no reservatório
execução de terraplenos durante a construção
de água para abastecimento
da rodovia
público

Mudanças na conectividade
hidráulica em várzeas

Aumento da turbidez em áreas de
remanso

2. Implementação de medidas estruturais para
o controle de processos de erosão e
assoreamento (bacias de retenção, cortinas de
turbidez, diques de gabião, dentre outros)

3. Uso de geotêxteis nas ações corretivas e
avaliação do desempenho de geotêxteis por
meio de ensaios de campo e testes laboratoriais

Sedimentação de um elevado 4. Remoção de sedimentos por dragagem e
volume de sedimentos fora da projeto de reabilitação pela limpeza da área de
área autorizada para as obras intervenção, disposição desse material em área
civis
autorizada; limpeza dos elementos do sistema
Assoreamento de corpos Mudança no nível de base de de drenagem a jusante da medida instalada;
de água
drenagem e danos à biota, solo e limpeza das drenagens e suas margens e,
ecossistemas
aquáticos, finalmente, instalação do sistema de drenagem
prejudicando o desenvolvimento definitivo
da vegetação e fauna associada
após as obras civis
(1)
Note: terminologia empregada no EIA. Legenda: idem Quadro 8.
Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).

Tipo

M

M

N

M
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O terceiro produto refere-se à avaliação das medidas técnicas e das práticas de gestão
aplicadas em cada um dos casos selecionados para análise, como apresentado no Quadro 10.

Procedimentos técnicos(1)

Quadro 10 – Medidas técnicas e práticas de gestão praticadas no acompanhamento.
Ferramentas de gestão
Uso de registros de monitoramento para ajustar as medidas de
mitigação (como práticas de conservação do solo - recuperação
de vegetação, medidas mecânicas para controlar o fluxo de
água ao longo de uma encosta e medidas estruturais - bacias de
sedimentos, cortinas de turbidez, entre outros)
Avaliação por pontos de controle relacionados a obras civis.
Esses pontos de controle estavam relacionados a cada atividade
de terraplenagem e construção de viadutos e túneis e também
às atividades de apoio como disposição de rejeitos das obras
civis
Desenvolvimento de estudos técnicos - como estudos
hidrológicos e hidráulicos
projeto - para melhorar a eficácia das medidas de mitigação
Inspeção por sobrevoo para analisar um determinado problema
e avaliar o encerramento dos projetos de reabilitação de cada
ponto de controle até o final da construção
Além dos dados de monitoramento, realização de ensaios
laboratoriais e testes de campo para melhoria contínua do
desempenho das medidas de mitigação
Supervisão ambiental das obras de contrução

Caso 2

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Inspeções de campo

Sim

Sim

Uso de dados de monitoramento para controlar o desempenho
de medidas de mitigação

Sim

Sim

Manual de preparação com procedimentos técnicos e
gerenciais para controle de impactos ambientais

Práticas de gestão2

Caso 1

Análise de documentação técnica com relação ao cumprimento
das implementadas; medida de mitigação pela equipe de
supervisão
Registro de dados em relatórios técnicos periódicos
(mensalmente)
Reuniões de trabalho com os principais interessados

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Observações

Caso 2 - Avaliação por pontos
de controle e bacias
hidrográficas afetadas

Caso 2 - e também inspeção
por sobrevoo ocasionalmente
durante a fase de construção

Caso 1 – semanal a
quinzenalmente
Caso 2 – semanalmente

Caso 1 – consolidado como
manual
Caso 2 – consolidado como
plano de gestão

Caso 2 - com relatórios
semanais sintéticos
Caso 1 – mensal
bimensalmente
Caso 2 – mensalmente

a

Rotina formal para lidar com não-conformidades relacionadas
Sim
Sim
ao manual com procedimentos técnicos e gerenciais
Tomar decisões durante as atividades de acompanhamento da
AIA para melhorar as medidas de mitigação em acordo com as
Sim
Sim
equipes de supervisão e a das construtoras
Breves reuniões no final das atividades das equipes de
Sim
Não
supervisão ambiental
Supervisão ambiental orientada por rotinas de auditoria
Sim
Não
subsidiadas pelo plano de gestão ambiental
Pagamento aos contratados condicionado à resolução de nãoconformidades identificadas e documentadas pela equipe de
Não
Sim
supervisão ambiental
Realização de projetos de reabilitação para algumas áreas
Sim
Não
impactadas durante a fase de construção
Nota: (1) Dados de inspeções técnicas (2) Dados compilados dos estudos ambientais, licenças ambientais, relatórios técnicos
da fase de acompanhamento de AIA e reuniões de trabalho.
Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).
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O quarto produto refere-se à identificação de procedimentos de sistemas de gestão
ambiental utilizados nas práticas de acompanhamento ambiental dos casos analisados como
mostra o Quadro 11.
Quadro 11 – Procedimentos de SGA usados nos casos de acompanhamento ambiental.
Elemento relevante da
gestão ambiental da
construção

Requisites do licenciamento ambiental para a fase de acompanhamento de AIA (1)
Caso 1

(2)

Estrutura institucional e
atribuição de
responsabilidades

Controle de documentos

Controle operacional

Enfrentamento de nãoconformidades

Frequência de relatórios
Periodicidade das
reuniões
Relatório do desempenho
ambiental consolidado da
construção
Recursos adicionais
disponibilizados ao órgão
ambiental

Documentado na seção 3 do Manual de
Monitoramento Ambiental.
Responsabilidades para consultor
ambiental, consórcio construtor e
proponente
Cópias controladas para a empresa de
supervisão, o proponente e a empresa
de construção (sede), empresa de
construção (locais) (Manual de
Monitoramento seção 3.2)
Manual de Monitoramento Ambiental
inclui uma série de atividades de
monitoramento, incluindo
responsabilidades

Apenas ação corretiva é necessária.
Pequenos problemas documentados
pela equipe de supervisão ambiental em
"Relatórios de inspeção", principais
questões documentadas separadamente
em "Notificações de não conformidade"
Relatórios semestrais
Quinzenais (Proponente e Consórcio de
Construção) para mensal

Caso 2
Duas estruturas institucionais:
a) conselho de apoio, incluindo representantes
de vários departamentos públicos e da
sociedade civil
b) unidade de gestão ambiental para fins
especiais
Programa específico relacionado à supervisão
ambiental: Cópias controladas para o
proponente, consórcio de construção (locais) e
empresas de supervisão ambiental.
PGA que descreve 26 subprogramas, 13 deles
para a fase de construção, incluindo requisitos
para:
- PGA obrigatório para as empresas de
construção contratadas
- supervisão ambiental
- resposta a emergências e gestão de riscos
análise de causa raiz requerida como requisito
técnico da licença de construção e definição de
ações adicionais ou alterações nas ações
definidas durante o licenciamento, se
necessário.
Trimestral. Para uma série de assuntos,
semestrais ou anuais
Bimestralmente (Equipe técnica)

nenhum

Requerido para obtenção da licença de
operação

nenhum

Construção de duas instalações completas de
escritórios e contratação de dez profissionais
de diversas especialidades para estarem a
serviço da agência ambiental e dedicados às
atividades de proteção de bacias hidrográficas
e recupseração de áreas
Equipe de supervisão (consultores externos)

Equipe de supervisão (consultores
externos)
Nota: (1) Dados de estudos ambientais, inspeções técnicas, licenças ambientais e estudos relacionados (2) Dados compilados
das licenças ambientais e estudos relacionados e relatórios técnicos da fase de acompanhamento de AIA e reuniões de
trabalho.
Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).
Supervisão externa
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O quinto produto associa as etapas do SGA às práticas de acompanhamento ambiental
dos casos analisados como mostra o Quadro 12.

FAZER

Quadro 12 – Análise das etapas do SGA aos dois casos de acompanhamento ambiental.
ISO 14001 – SGA

Caso 1

Caso 2

Estabelecimento de
responsabilidades e
alocação de recursos

Manual de Monitorização Ambiental definindo
responsabilidades. A alocação de recursos foi
verificada durante as atividades de acompanhamento
da AIA quando os programas foram realizados

Plano de Gestão Ambiental definindo
responsabilidades. A alocação de recursos foi
verificada
durante
as
atividades
de
acompanhamento da AIA quando os programas
foram reailzados

Fazer com que as pessoas
Existem algumas evidências, como a contratação, pelo
sejam competentes e
responsável pelo empreendimento, de uma empresa
estejam atentas
de consultoria para monitorar a qualidade ambiental e
supervisionar as atividades de construção.
Comunicação
Interna – pelas reuniões de trabalho
Sistema de
Os relatórios técnicos de acompanhamento foram
documentação e controle periódicos assim como reuniões de trabalho

AGIR

VERIFICAR

Controles operacionais

Construção de dois escritórios completos e
contratação de dez profissionais de diversas
especialidades para estarem a serviço da agência
ambiental
Interna – pelas reuniões de trabalho
Os relatórios técnicos de acompanhamento
foram periódicos assim como reuniões de
trabalho
Forte – Liberação do pagamento aos contratados
Fraco - havia um controle para não-conformidades,
condicionada à resolução de não-conformidades
mas não havia condições endereçadas para o
identificadas e documentadas pela equipe de
atendimento de medidas corretivas
supervisão ambiental

Preparação para
Não prevista
Requerida
emergências
Monitorar regularmente
Os relatórios técnicos de acompanhamento
Os relatórios técnicos de acompanhamento foram
os resultados
foram periódicos assim como as reuniões de
periódicos assim como as reuniões de trabalho
trabalho
Controle de
equipamentos de
Não previsto
Não previsto
medição
Forte - além de reuniões de trabalho, também
Avaliação periódica da
Fraco - apenas em reuniões de trabalho regulares
ocorreriam breves reuniões ao final de cada
conformidade
atividade de acompanhamento de AIA
Auditoria do sistema
Yes
No
Lidar com as nãoApenas correções necessárias.
conformidades, incluindo Pequenos problemas documentados em relatórios de Análise de causa raiz necessária e definição de
a causa-raiz e evitar
inspeção. Principais problemas documentados ações adicionais ou alterações nas ações
recorrência
separadamente em notificações de não- conformidade definidas durante o licenciamento, se necessário
Manter registros de
Os relatórios técnicos de acompanhamento foram Os relatórios técnicos de acompanhamento
atividades e resultados periódicos
foram periódicos
Resultados revistos durante reuniões de trabalho com Resultados
revisados
durante
reuniões
empreendedor, equipe de construção e equipe de periódicas,
incluindo
empreendedores,
Revisão de resultados
supervisão
construtoras e equipe de supervisão
Feedback da agência ambiental sobre relatórios de Feedback da agência ambiental sobre relatórios
supervisão ambiental
de supervisão ambiental
Resultados revistos durante reuniões de trabalho com Resultados revistos durante reuniões de trabalho
Avaliação da efetividade empreendedor, equipe de construção e equipe de com empreendedor, equipe de construção e
do sistema
supervisão
equipe de supervisão
Feedback da agência ambiental sobre relatórios de Feedback da agência ambiental sobre relatórios
supervisão ambiental
de supervisão ambiental
Resultados revistos durante reuniões de trabalho com Reuniões incluindo empreendedor, construtoras
empreendedor, equipe de construção e equipe de e equipe de supervisão
Identificar oportunidades
supervisão
Feedback da agência ambiental sobre relatórios
de melhorias
Feedback da agência ambiental sobre relatórios de de supervisão ambiental
supervisão ambiental
Resultados revistos durante reuniões de trabalho com Reuniões incluindo empreendedor, construtoras
Identificar necessidades empreendedor, equipe de construção e equipe de e equipe de supervisão
de recursos
supervisão
Feedback da agência ambiental sobre relatórios
Feedback da agência ambiental sobre relatórios de de supervisão ambiental
supervisão ambiental
Ações corretivas identificadas pelas atividades
Ações corretivas identificadas pelas atividades de
de supervisão
Indentificar mudanças
supervisão
Oportunidade de desenvolver um estudo
necessárias na política, Oportunidade de atualizar uma medida de mitigação
detalhado sobre a melhoria das medidas de
objetivos ou outros
específica para os principais impactos significativos do
mitigação
para
reduzir
os
impactos
elementos do sistema
projeto
geoambientais durante as atividades de
acompanhamento da AIA

Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).
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Diferentemente das restrições encontradas por Rodríguez, Alegre e Martínez (2011),
que afirmaram que o SGA em construção de obras costuma ser mais uma característica formal
do que uma ferramenta adequada para gerenciar questões ambientais, os resultados obtidos
mostraram evidências de que os elementos do SGA utilizados em ambos os casos contribuíram
para controlar os impactos ambientais e melhorar a eficácia das medidas de mitigação. Há
evidências de processo de aprendizagem. No caso 2 apenas uma em cada quatro ações
corretivas necessárias foi empregada para mitigar os impactos não previstos no SGA; em
contraste aos seis de oito no caso 1. Observou-se aprendizado do primeiro para o segundo
caso, como no estudo de Bassi et al. (2012), que caracterizou a transferência de
conhecimentos na indústria da construção facilitada pelo processo de AIA. A Figura 17
conceitua possíveis mecanismos de aprendizagem.
Figura 17 – Possíveis mecanismos de prendizagem fomentados na comparação do
acompanhamento ambiental do caso 1 e do caso 2.

Fonte: Gallardo, Aguiar e Sánchez (2016).

As ações descritas na Figura 17 podem levar a mudanças em dois níveis diferentes. No
primeiro nível, falhas no projeto de mitigação ou na sua implementação levariam ao "primeiro
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feedback" proposto por Sánchez (2012, p. 33) pelo qual os dados e informações obtidos no
acompanhamento podem "influenciar o comportamento do proponente" para melhorar
gestão ambiental. Um SGA facilitaria a aprendizagem, pois supõe um processo de melhoria
contínua construído no sistema. Um "segundo ciclo de retroalimentação" injetaria o
conhecimento obtido durante o acompanhamento (não apenas corrigindo falhas, mas
também avaliando soluções técnicas e gerenciais bem-sucedidas) em futuras avaliações de
projetos similares ou outros projetos na região. Duas situações foram encontradas: (1)
impactos não previstos foram detectados durante a construção; (2) os impactos foram
previstos, mas as medidas de mitigação ou preventivas planejadas não foram eficazes. A
identificação de impactos não previstos durante o acompanhamento deveria conduzir à
proposição de ações corretivas e melhorias nos métodos de AIA de projetos futuros. A maioria
dos impactos não previstos – e, portanto, sua mitigação – observados no caso Imigrantes
foram considerados no EIA e no SGA do segundo caso; demonstrando melhorias nos
procedimentos técnicos. Evidenciar a mitigação ineficaz levaria a uma revisão do SGA e
instruções de trabalho para melhorar o controle. O pequeno número de novas medidas usadas
no segundo caso, comparado ao primeiro, resulta de um processo de aprendizagem de
“segundo ciclo” refletido no SGA do segundo caso. Uma medida de gerenciamento adicional
foi usada no caso 2, já que o desempenho ambiental foi usado como condição para
desembolsar os pagamentos dos contratados. Apesar do avanço encontrado entre os dois
casos, as equipes de supervisão ambiental não estabeleceram indicadores-chave de
desempenho específicos. Comparados os componentes técnicos e gerenciais do sistema de
gestão de ambos os casos, foram encontrados avanços no último. Com certeza, os principais
avanços nas práticas gerenciais, como redução da frequência do cronograma, características
das atividades de supervisão e deveres de pagamento, poderiam garantir melhor
desempenho técnico na avaliação de impactos, promovendo melhorias nas medidas de
mitigação e, finalmente, reduzindo esforços como novos projetos de reabilitação fora das
áreas afetadas. A incorporação dos princípios de melhoria contínua e ações corretivas típicas
do SGA no EIA, pode trazer benefícios tanto para projetos individuais quanto para o corpo de
conhecimento disponível em uma determinada jurisdição, como encontrado por Sánchez e
André (2013) na aplicação de revisões pós-ação após a conclusão de cada avaliação ambiental
como ferramenta de gestão do conhecimento pela agência ambiental em Québec, Canadá.
Embora Slinn, Handley e Jay (2007) sugeriram que havia uma barreira de comunicação
entre a AIA e SGA por serem instrumentos diferentes, nos projetos estudados,

50

particularmente no caso 2, houve progresso na integração da linguagem SGA no licenciamento
e no acompanhamento, conforme discutido por Sebastiani et al. (2001) e Sánchez e Hacking
(2002). No entanto, o sistema de supervisão ambiental implementado nos casos estudados,
com consequências mais fortes no segundo, incluiu vários ciclos de revisão, o que significa
houve oportunidades para identificar novos impactos não previstos, denotando a importância
de manter o processo de AIA (fase de acompanhamento de AIA, de pós-aprovação) durante o
ciclo de vida do projeto.
Dentro do escopo da gestão ambiental, a AIA pode representar também uma
ferramenta para avaliação de desempenho ambiental para qualificar empresas em processos
licitatórios para além da exclusiva consideração dos fatores de menor preço. Assim,
desenvolveu-se um trabalho (NADRUZ et al., 2017) com o objetivo foi de analisar como uma
ferramenta de avaliação de desempenho ambiental pode ser utilizada para habilitar a
contratação de empreiteiras por empresa do setor de energia elétrica para execução de obras
de linhas de transmissão (LT) por meio da avaliação das práticas de gestão ambiental
consolidadas na fase de pós-aprovação da AIA. Com essa finalidade foi adaptado um método
validado previamente noutra tipologia de empreendimento linear, tendo como referencial a
norma ISO 14031: 1999 (COSTA; SÁNCHEZ, 2010) e aplicado a dados de obras de 15 linhas de
transmissão de energia elétrica submetidas a processo de licenciamento ambiental no estado
de São Paulo em um período de seis anos, conforme Tabela 5.
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Tabela 5 – Dados do empreendimento objetos de estudo na pesquisa.
Empreiteira*

Linhas de transmissão*

Consórcio
T-M-R

LTs do Sistema Paranapanema

E

LT 138 kV Ara - SC II

Tipo de obra

Localização

Extensão "E" (km)

interior SP

104,36

interior SP

9,9

A

LT 138 kV Ara - RC I

reconstrução e
recapacitação
construção e
reconstrução
reconstrução

interior SP

11,6

E

LT 138 kV SJBV II - PC

recapacitação

interior SP

17,4

L

LT 138 kV At II - Ma

construção

interior SP

9

E

LT 138 kV Val - NA

recapacitação

interior SP

10,6

L

LT 138 kV And - Val

recapacitação

interior SP

14,5

E

LT 138 kV MG I - SJBV II

recapacitação

interior SP

19

L

LT 138 kV RC I - Li I

recapacitação

interior SP

10,19

L

LT 138 kV At II - BP

construção

interior SP

7

L

LT 138 kV Bas - AS

recondutoramento

Serra do Mar

6,3

R

LT 138 kV Cer III - Ita II

construção e
reconstrução

interior SP

14

A

LT 138 kV Ara - PF

construção e
reconstrução

interior SP

9

S

LT 138 kV Vot - SJRP

recapacitação

8,49

A

LT 138 kV EG - Par

reconstrução

interior SP
RMSP com mata
nativa

7

* O nome das linhas de transmissão (LT) e o das empreiteiras estão abreviados para que não se identifique a
empresa de transmissão de energia e para proteger a integridade das empreiteiras. Fonte: Nadruz et al. (2017).

O primeiro produto foi obtido da análise dos dados dos relatórios mensais de
supervisão ambiental dentro da fase de acompanhamento ambiental de AIA com a
identificação de 84 não-conformidades em 13 diferentes tipologias, como mostra a Figura 18.
Figura 18 – Não conformidades ambientais registradas por empreendimento.

Fonte: Nadruz et al. (2017).
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O segundo produto refere-se à determinação dos índices de desempenho ambiental
para as obras analisadas, como mostra a Figura 19.
Figura 19 – Valor do desempenho ambiental mensal (VDAM) por empreendimento.

Fonte: Nadruz et al. (2017).

Os resultados para o intervalo de confiança foram os seguintes:
3,92
INCAlim = 2,71

4,0
3,0 e 5,12

5,0

A partir desses resultados foi possível desenvolver os intervalos de desempenho
ambiental apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 – Intervalos de desempenho ambiental.
Intervalo

Desempenho ambiental

< 3,0

Altamente satisfatório

3,1 - 4,0

Satisfatório

4,1 - 5

Insatisfatório

> 5,1
Fonte: Nadruz et al. (2017).

Altamente insatisfatório

O terceiro produto apresenta a classificação dos índices de desempenho ambiental
para as obras analisadas, como mostra a Tabela 7, em que os valores dos INCALT de cada obra
foram separados por empreiteira, somados e divididos pelo número de obras que cada
empreiteira foi responsável, obtendo-se o valor da média do índice de não conformidade
ambiental por empreiteira (INCAE).
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Tabela 7 – Média dos índices de não-conformidade ambiental por empreiteira.
Empreiteiras

Obras

INCALT

Consócio T-M-R

LTs do Sistema Paranapanema

0,55

LT 138 kV Ara - SC II*

0*

LT 138 kVSJBV II - PC

1,2

LT 138 kV Val - NA

1,32

LT 138 kV MG I - SJBV II

2,53

LT 138 kV At II - Ma
LT 138 kV And - Val

1,2
1,93

LT 138 kV RC I - Li I

4,33

LT 138 kV At II - BP

4,38

LT 138 kV Bas - AS

4,8

LT 138 kV Cer III - Ita II

6,21

LT 138 kV Ara - RC I

0,87

LT 138 kV Ara - PF

6,41

LT 138 kV EG - Par

13,57

LT 138 kV Vot - SJRP

9,45

E

L

R
A
S

Nº de

Soma dos

obras

INCALT

1

0,55

0,55

*3

5,05

1,68

5

16,64

3,33

1

6,21

6,21

3

20,85

6,95

1

9,45

9,45

Média dos INCAE

Fonte: Nadruz et al. (2017).

Dos 15 empreendimentos analisados, oito apresentaram desempenho altamente
satisfatório; quatro, altamente insatisfatório; e três, insatisfatório. Se desconsiderado o
resultado da reconstrução da LT 138 kV Ara – SC II, que obteve zero não-conformidades
durante as obras, tem-se sete obras com desempenho ambiental altamente satisfatório; e
sete abaixo do considerado satisfatório. Portanto, os restantes 50% das obras não atingiram
um nível de desempenho satisfatório.
A definição de períodos críticos em que os valores do INCALT se apresentam superiores
ao INCACR, no qual a empresa se encontraria em situação de não-conformidade ambiental,
poderia subsidiar a definição de cláusulas contratuais para a sua qualificação. A ferramenta
de avaliação de desempenho ambiental (ADA), para o contexto de obras de linhas de
transmissão, permite que a empresa contratante do setor de energia elétrica possa qualificar
as empreiteiras para execução de obras diversas de linhas de transmissão, por meio da
avaliação das práticas de gestão ambiental empregadas. Os resultados permitiram constatar
que é possível identificar e selecionar as empreiteiras que adotam as melhores práticas
ambientais durante a realização das obras. A análise das não-conformidades ambientais
possibilita ao mesmo tempo elaborar um plano de ação prévio ao início das obras, bem como
subsidiar o conteúdo do manual de boas práticas ambientais da empresa contratante de obras
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de linhas de transmissão do setor elétrico. Esse manual deve conter itens específicos quanto
às não-conformidades mais frequentes – mas não limitados a essas – além da previsão de
multas contratuais no caso do não cumprimento da legislação ambiental e das medidas
mitigadoras da fase de acompanhamento de AIA explícitas nos documentos técnicos do
licenciamento ambiental durante as obras.
2.5 Contribuições à AIA e Perspectivas Futuras
As principais contribuições à AIA desenvolvidas ao longo da carreira de pesquisadora
e docente compreendem todo o processo de AIA, desde os estágios preliminares dos estudos
ambientais até a fase de acompanhamento ambiental na operação de empreendimentos de
infraestrutura. Também se buscou destacar as articulações da AIA a outros instrumentos de
gestão ambiental, de modo a discutir os benefícos da ampliação do alcance do instrumento
obrigatório para tomada de decisão de empreendimentos no país, seja para incrementar a
gestão ambiental, fomentar elementos de sustentabilidade no ciclo de vida do projeto e
subsidiar desempenho ambiental nos empreendimentos que requerem AIA a avaliação da sua
viabilidade ambiental. As contribuições estão direcionadas a qualificar as etapas da AIA por
meio de abordagem técnica e a dirimir algumas lacunas do conhecimento postuladas na
prática internacional e nacional.
Há uma relação entre a prática de definição do escopo, a qualidade dos EIAs e a eficácia
do processo de AIA, tanto a experiência profissional como a pesquisa são importantes para
promover melhorias para o escopo dos estudos ambientais.
Com relação à investigação etapa de escopo em nível federal no país, as principais
contribuições são:
•

termos de referência genéricos que não direcionam os EIAs para os impactos mais
relevantes: incentivar práticas que facilitam a prévia identificação das questões
relevantes que sejam incorporadas em instruções sob medida para avaliação de
projetos, como a realização de visitas técnicas e promoção de fóruns técnicos ou
reuniões de trabalho com agências, governos locais e outras partes interessadas, a fim
de rever as políticas setoriais e regionais relevantes relacionadas ao projeto;

•

participação pública ausente ou insuficiente: estabelecer procedimentos apropriados
e cronogramas para envolver as comunidades afetadas e outras partes interessadas no
processo de definição de escopo para capturar e integrar de forma colaborativa as
preocupações das comunidades afetadas e da comunidade científica, a fim de
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equilibrar melhor os valores técnicos e valores locais do ambiente afetado na avaliação
de impacto;
•

gestão deficiente de processos: empregar práticas que captem as lições aprendidas e
valorizem a aprendizagem de casos prévios, promovendo melhor compartilhamento
de informações entre as partes interessadas e analistas ambientais, aumentando
provisão de dados para apresentar, orientar, monitorar e revisar o processo de
definição de escopo.
Com relação à etapa de desenvolvimento dos estudos ambientais as principais

contribuições são:
•

há algumas evidências de cooperação entre as equipes técnicas e integração entre os
estudos aplicados em projetos de engenharia e a avaliação e gestão de impactos
ambientais, mas ainda predomina a independência desses estudos; o conhecimento
geológico-geotécnico obtido durante a fase de viabilidade de uma obra de
infraestrutura nem sempre é plenamente utilizado durante as fases de construção e
operação, prejudicando a eficácia do acompanhamento ambiental da AIA;

•

o desenvolvimento dos estudos ambientais e do projeto de engenharia demandam
estudos geológico-geotécnicos que embora trabalhem com o mesmo objeto de análise,
a interação obra-meio ambiente, geralmente são realizados de modo independente e
por equipes distintas; sua integração permite não somente antecipar condições
adversas do ponto de vista do meio biofísico, e até antrópico (quando repercutem
sobre esse meio), quanto incorporá-las no desenvolvimento do projeto, facilitando o
alcance da demonstração da viabilidade do projeto, a avaliação de impactos ambientais
significativos, e a redução de impactos ambientais e gastos com medidas mitigadoras
de cunho corretivo;

•

o método proposto para a avaliação de impactos sobre o meio físico associados ao
desenvolvimento de projetos rodoviários a partir de análises integradas das variáveis
geológicas, hidrogeológicas, geotécnicas, geomecânicas e ambientais permite auxiliar
a otimização do projeto e reduzir impactos ambientais; os principais resultados do
método para previsão de possíveis riscos ambientais referem-se a seções compostas
por rochas com diferentes graus de alteração; áreas sujeitas a deslizamentos de terra;
erosão em diferentes horizontes; depósitos resultantes de deslizamentos de terras
anteriores (corpos de tálus), com possível instabilização de taludes; águas subterrâneas
em áreas previstas para escavação de túneis; zonas de circulação de água com
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potencial de esgotamento de nascentes; o modelo fornece integração de análises
morfoestruturais e hidrogeológicas, na fase de projeto básico, permitindo a previsão
de impactos ambientais associados à implementação de rodovias em ambientes
tropicais;
•

o conhecimento geológico e geotécnico adquirido durante o processo de AIA, inclusive
na etapa de acompanhamento ambiental das fases de instalação e operação de
projetos, tem-se mostrado imprescindível na aprendizagem para os futuros projetos de
engenharia.
Na avaliação de medidas mitigadoras durante a etapa de acompanhamento ambiental

de AIA, com relação a obras de terraplenagem e medidas para redução de impactos
geoambientais e controle da qualidade da água, as principais contribuições são:
•

as medidas mitigadoras devem ser planejadas de acordo com o projeto funcional,
procedimentos construtivos e de manutenção;

•

as medidas para reduzir a erosão dos sedimentos das áreas-fonte devem ser
amplamente distribuídas nas operações de terraplanagem durante as obras e
enquanto sistemas de drenagem ou proteção com vegetação, provisórios ou
definitivos, ainda não foram instalados; medidas que retêm esses sedimentos próximos
às áreas fontes, evitam que volumes maiores atinjam cursos de água e ajudam a reduzir
volume de água a ser tratado no projeto de recuperação;

•

as medidas estruturais devem ser associadas a práticas conservacionistas de solo fora
das linhas de talvegue a fim de promover a proteção dos rios por meio de valas, diques
de drenagem e barreiras geotêxteis ou ainda sistemas de drenagem (galerias, dutos e
outros); o controle de sedimentos em suspensão ao longo do talvegue de drenagem é
mais complexo e trabalhoso do que a aplicação de medidas fora da linha de drenagem
e, principalmente, do que as medidas de redução da erosão nas áreas-fonte;

•

medidas mitigadoras que promovem tratamentos físicos (sedimentação e filtração)
não produzem bons resultados para reduzir turbidez, devido aos longos períodos de
retenção necessários para promover a deposição nos geotêxteis, comumente
empregados como parte das medidas estruturais para controle da qualidade da água
em terraplenos; o conjunto de medidas não-estruturais e estruturais e a escolha e a
disposição das medidas de mitigação podem garantir o controle da qualidade da água
em terraplenos, evitando assoreamento de corpos de água adjacentes; o
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monitoramento e os ensaios laboratoriais contribuem sobremaneira para avaliar a
eficácia das medidas e para revisão desses projetos;
•

um esquema robusto para a concepção e avaliação do plano de mitigação contribui
para promover a eficácia da fase de acompanhamento da AIA, quanto a: identificação
de medidas de mitigação apropriadas; controle ambiental eficiente dos canteiros de
obras, reconhecimento de locais críticos, apoio ao desenvolvimento de projetos de
recuperação de áreas impactadas pelas atividades de terraplenagem, contribuição a
melhoria da eficácia das medidas de mitigação e para a gestão ambiental das obras
civis.
Com relação à avaliação de medidas compensatórias de AIA, as principais contribuições

são:
•

é necessário melhorar algumas limitações da atual prática de AIA no Brasil, desde a
etapa de previsão de impactos até o detalhamento das medidas compensatórias, de
modo a direcionar os benefícios financeiros para compensar os impactos negativos
causados pelas empresas hidrelétricas no passado, no presente e no futuro;

•

o processo de AIA fornece claramente janelas de oportunidade para valorizar o
mecanismo de repartição de benefícios, em contraste com o modelo atual adotado;
todas as etapas do processo de AIA permitem abranger potenciais impactos positivos
para equilibrar os impactos negativos causados por usinas hidrelétricas; no entanto, a
gestão de questões sociais no licenciamento ambiental no Brasil ainda permanece um
desafio;

•

o processo de AIA permite que o mecanismo de repartição de benefícios seja
direcionado às questões socioambientais locais dos municípios que sofrem os
principais impactos ambientais significativos diretos das hidrelétricas, fornecendo aos
formuladores de políticas informações específicas sobre necessidades locais ou
vulnerabilidades dos municípios afetados que deveriam ser o foco de investimentos da
compensação financeira; em relação ao período de aplicação dessa compensação, a
fase de acompanhamento de AIA poderia considerar em sua estrutura a avaliação dos
resultados da compensação financeira, a fim de retroalimentar essas políticas com
resultados considerando sua aplicação;

•

há a necessidade de aprimorar o planejamento e gerenciamento dos recursos da
compensação financeira, enquanto um mecanismo de repartição de benefícios,
considerando-se o desafio de agregar práticas de AIA no país direcionadas a maximizar
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em suas etapas as oportunidades para que os benefícios socioambientais sejam de fato
distribuídos para aqueles submetidos à carga de ônus mais elevado pela implantação
de grandes projetos de infraestrutura no país.
Com relação à integração da AIA e o instrumento de certificação ambiental na
promoção da sustentabilidade do setor sucroalcooleiro, as principais contribuições são:
•

embora a maioria dos temas relacionados à sustentabilidade do setor sucroalcooleiro
seja reconhecida em ambos os instrumentos, algumas questões relevantes não estão
incluídas em nenhum dos dois ou estão incluídas em apenas um deles;

•

as principais semelhanças entre esses dois instrumentos estão amplamente
relacionadas a questões ambientais – solo e água; biodiversidade; emissões e efluentes
e reciclagem de resíduos – enquanto as diferenças são observadas nas dimensões
econômica e social;

•

há potencial para avançar nessa harmonização dos tópicos cobertos pelo EIA e pela
certificação Bonsucro para fortalecer a sustentabilidade na produção brasileira de
etanol de cana-de-açúcar; o reforço de algumas características da certificação Bonsucro
no processo de AIA pode ajudar a expandir a perspectiva de sustentabilidade no ciclo
de vida da produção de cana-de-açúcar, pelo menos começando com uma melhor
integração dos impactos ambientais, econômicos e sociais desde a concepção do
projeto, ou seja, no escopo dos processos de AIA no setor sucroalcooleiro;

•

o atual obstáculo para o fortalecimento dessa associação refere-se ao leque de
questões sociais e econômicas abordadas na certificação Bonsucro, que não
correspondem completamente ao conteúdo do EIA; as vantagens da expansão das
dimensões econômicas e sociais nos EIAs incluem: obter economias de recursos,
expandir os conteúdos tradicionais do EIA, simplificar os procedimentos para obter a
certificação Bonscruco, promover a integração da sustentabilidade no ciclo de vida da
produção de cana-de-açúcar, entre outros;

•

apesar dessas vantagens, existe um limite; critérios sociais e econômicos mal ou não
considerados requerem estudos adicionais para demonstrar sua utilidade neste
contexto; critérios sociais relacionados a condições de trabalho, responsabilidade
social e especialização em pesquisa estão entre aqueles reconhecidos como úteis para
a prática da AIA e para aumentar a sustentabilidade da produção de etanol de canade-açúcar.
Com relação à integração da AIA e a gestão ambiental, as principais contribuições são:
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•

os dois casos analisados em contextos similares, com uma defasagem de tempo, mas
sob a tutela de um mesmo órgão ambiental, permitiram documentar uma evolução
efetiva dos procedimentos de acompanhamento da AIA na fase de construção de
rodovias no estado de São Paulo, apresentando tanto elementos técnicos quanto
gerenciais dos sistemas de gestão ambiental; o acompanhamento ambiental utilizou
técnicas e ferramentas – estrutura organizacional, planejamento, responsabilidades,
práticas, procedimentos, processos e recursos – compatíveis com elementos da norma
NBR ISO 14001 de SGA; ao lidar com as não-conformidades e promover a melhoria
contínua

das

práticas

ambientais,

os

elementos

do

SGA

reforçaram

o

acompanhamento da AIA, que resultou em resultados de aprendizagem;
•

as lições aprendidas pelos diferentes atores do processo de AIA no primeiro projeto
levaram à adoção de procedimentos de gestão ambiental mais robustos no segundo,
particularmente materializados nos termos e condições das licenças ambientais;
melhorias foram relacionadas à identificação de impactos geoambientais imprevistos
significativos que levaram à adoção de ações corretivas não exigidas nos termos e
condições de aprovação; descrição de impactos ambientais, proposição do
monitoramento e de ações corretivas; lições aprendidas pelos diferentes atores
envolvidos no primeiro projeto levaram a procedimentos de gestão ambiental mais
fortes incorporados no segundo;

•

ambos casos remetem a lições a serem aplicadas ao processo de AIA de projetos
futuros em termos de identificação mais precisa e previsão de impactos e melhor
planejamento de medidas de mitigação; os desenvolvimentos futuros devem enfocar
os fatores humanos relacionados à resolução de problemas e ao processo de ação
corretiva, enfatizando a competência dos funcionários na análise de causa-raiz dos
problemas e as políticas e cultura internas necessárias que favoreçam a solução de
problemas e, se necessário, mudanças nos métodos de trabalho.
Com relação à integração da AIA e ao desempenho ambiental, as principais

contribuições são:
•

os resultados comprovam que a ferramenta de avaliação de desempenho ambiental
fornece os subsídios essenciais para hierarquização de empreiteiras de setor e
ferramenta possibilita gerenciar de modo efetivo as não-conformidades ambientais
tanto para propor um plano de ação prévio às obras, quanto para alimentar
proativamente o manual de boas práticas ambientais da contratante;
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•

os procedimentos do processo de AIA permitem otimizar a contratação de empreiteiras
com excelência ambiental, diminuindo atrasos e prejuízos, bem como evitando
problemas com os órgãos ambientais e reduzindo, assim, o potencial de geração de
passivos ambientais.
As perpectivas futuras para a AIA e para a sua prática no Brasil, referem-se a:

•

aplicar o instrumento em sua integridade desde a fase prévia até a fase pós-aprovação
em todo o ciclo de vida de um empreendimento retroalimentando suas ferramentas e
os benefícios potenciais presumidos;

•

promover a efetividade da AIA em suas amplas possibilidades de instrumento que
permite integrar de fato as questões ambientais e até de sustentabilidade em todo o
ciclo de vida de empreendimentos e não como um entrave à celeridade da
implementação de projetos de infraestrutura;

•

permitir que a AIA possa ser um processo aberto à integração de temas como serviços
ecossistêmicos, mudanças climáticas dentre outros para a tomada de decisão alinhada
às perspectivas de uma agenda ambiental ampla e globalizada, mas também
direcionada às iniciativas localizadas;

•

integrar as questões ambientais em todo o ciclo de vida do projeto de engenharia não
apenas como temas marginais ao processo decisório, mas como oportunidade para
reduzir custos e auferir benefícios, somente assim o processo de AIA deixará de ser
visto como um entrave ou uma etapa burocrática a ser atingida;

•

utilizar o conhecimento técnico da engenharia e das outras áreas relacionadas às
repercussões ambientais de uma iniciativa para integrar o projeto ao meio ambiente
em todo seu ciclo de vida, para além de doutrina e como práxis para a promoção da
sustentabilidade; buscando-se a perspectiva de reduzir impactos e danos, mas
agregando também a de promover benefícios;

•

usar a AIA, que é regulada pelo licenciamento ambiental no país como instrumento
obrigatório de comando e controle, como uma ferramenta para a gestão ambiental
proativa de empreendimentos seja para otimizar custos na implementação de sistemas
de gestão ambiental, para subsidiar a obtenção de certificações ambientais, para
orientar processos de licitação que se pautem em variáveis ambientais e outras
possibilidades que demandem o uso do instrumento nos estágios iniciais de tomada
de decisão;
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•

a AIA deve ser usada em sua plenitude e totalmente integrada à concepção de um
projeto de engenharia e não apenas como uma chancela para sua aprovação legal. Isso
reduziria o caráter da AIA de conformidade e possibilitaria ampliar a construção de uma
prática entre proponentes e partes interessadas que atenda a necessidade de todos,
resultando em projetos que vão de encontro às aspirações ambientais e sociais das
comunidades locais, sem perder o foco da vocação principal do projeto em discussão.

2.6 Publicações, orientações e projetos de pesquisa que embasaram o eixo de pesquisa 1
Esse capítulo teve subsídios técnicos de projeto financiado pela Fapesp, publicações
em periódicos, livro e capítulos de livro, e orientações de pesquisa de mestrado.
Projeto de pesquisa:
Projeto Fapesp (Processo 2010/50934-1) – Avaliação de Impacto Ambiental: eficácia de
medidas mitigadoras em construção de obras civis.
Artigos em periódicos:
PULICE, S.M.P.; BRANCO, E. A.; GALLARDO, A. L. C. F.; ROQUETTI, D.R.; MORETTO, E. M.
Evaluating benefit-sharing mechanism and local human development of flooded
municipalities by hydropower plants in Brazil. Journal of Environmental Assessment
Policy and Management, v. 21, p. 1-15, 2019;
SOZINHO, D.W.F., GALLARDO, A. L. C. F.; DUARTE, C. G., RAMOS, H. R., RUIZ, M.S. Towards
Strengthening sustainability instruments in the Brazilian sugarcane ethanol sector. Journal
of Cleaner Production, v. 182, p. 437-454, 2018.
NADRUZ, V.N. ; GALLARDO, A. L. C. F. ; RUIZ, M. S. ; RAMOS, H. R. . Avaliação desempenho
ambiental a partir de práticas de gestão ambiental para qualificação de contratação de
obras de linha de transmissão. Exacta, v. 15, p. 357-377, 2017
BORIONI, R.; GALLARDO, A. L. C. F.; SÁNCHEZ, L.E. Advancing scoping practice in
environmental impact assessment: an examination of the Brazilian federal system. Impact
Assessment and Project Appraisal, v. 35, p. 1-14, 2017
GALLARDO, A. L. C. F.; AGUIAR, A. O. ; SANCHEZ, L. E. Linking environmental assessment and
management of highway construction in Southeastern Brazil. Journal of Environmental
Assessment Policy and Management, v. 18, p. 23-35, 2016.
GALLARDO, A. L. C. F.; CAVALHIERI, C. P. ; CAMPOS, S. J. A. M. ; BITAR, O. Y. Improving
effectiveness of mitigation measures in EIA follow-up. Management of Environmental
Quality, v. 26, p. 518-537, 2015.
CAVALHIERI, C. P. ; CAMPOS, S. J. A. M. ; GALLARDO, A. L. C. F. ; BITAR, O. Y. Performance of
in-line sediment control devices under field conditions. Soils & Rocks, v. 36, p. 119-126,
2013.
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Livro (e-book):
GALLARDO, A. L. C. F.. Avaliação de Impacto: Instrumentos de suporte à decisão (e-book). São
José dos Campos: GEOEduc - Qualificação sem fronteiras, 2018 (e-book).
Capítulos de livro:
BITAR, O. Y. ; ORTEGA, R. D.; GALLARDO, A. L. C. F. Avaliação de Impactos. Geologia de
Engenharia e Ambiental. 1ed.São Paulo: ABGE, 2018, v. 3, p. 207-225.
BITAR, O. Y.; CAMPOS, S. J. A. M.; GALLARDO, A. L. C. F. ; BRAGA, T. O. ; CAVALHIERI, C. P. .
Considerations about the integration of geological and geotechnical studies applied to
engineering projects and to environmental impact assessment in São Paulo State, Brazil.
In: Giorgio Lollino et al. (Org.). Engineering Geology for Society and Territory. 1ed. Cham
Heidelberg: Springer, 2014, v. 6, p. 1067-1070.
CAMPOS, S. J. A. M. ; AZEVEDO, A. A. ; GALLARDO, A. L. C. F. ; MARTINS, P. R. ; DEHIRA, L. K. ;
SIQUEIRA, A.G. . Integrated Geological, Geotechnical and Hydrogeological Model Applied
to Environmental Impact Assessment of Road Projects in Brazil. In: Giorgio Lollino et al.
(Org.). Engineering Geology for Society and Territory. 1ed.Cham Heidelberg: Springer,
2014, v. 6, p. 1071-1075.
Dissertações de Mestrado:
Davi Wilkson Sozinho. Potencialidades e orientações para integração do Estudo de Impacto
Ambiental à Certificação Bonsucro do setor sucroenergético. 2014. Dissertação (Mestrado
em Gestão Ambiental e Sustentabilidade) - Universidade Nove de Julho. Orientadora:
Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo
Rossana Borioni. Procedimentos e práticas da etapa de definição do escopo da avaliação de
impacto ambiental no licenciamento federal. 2013. Dissertação (Mestrado em Mestrado
em Tecnologias Ambientais) - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
Orientador: Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gallardo.
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3. EIXO DE PESQUISA 2:
PLANEJAMENTO AMBIENTAL – AVALIAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGICA E PLANOS DE DESENVOLVIMENTO

O capítulo 3 apresenta o eixo de pesquisa com foco
na Avaliação Ambiental Estratégica. As pesquisas
concluídas e em desenvolvimento têm buscado
contribuir para reconhecer boas práticas da
experiência

nacional

com

o

instrumento,

contribuindo também com teoria internacional.
Discute-se a aplicação da AAE e a proposição de
roteiro a partir de recortes do planejamento
nacional. Métodos e práticas de Avaliação de
Impactos Cumulativos são discutidos a partir do
planejamento do setor hidrelétrico brasileiro.
Também há contribuições para construção de planos
seja na esfera técnica, por meio de indicadores
socioambientais, seja quanto a procedimentos. A
consolidação do eixo é demonstrada destacando-se
as contribuições e perspectivas futuras. Esse capítulo
é um consolidado de 7 dissertações, 2 doutorados
em andamento, 2 monografias de trabalho de
formatura, 10 artigos em periódicos (1 aprovado e 1
submetido), 7 trabalhos de congresso, 1 e-book e 2
capítulos de livro, e 3 projetos de pesquisa. As
publicações, orientações e projetos de pesquisa que,
direta ou indiretamente, embasaram esse eixo de
pesquisa são citados ao final do capítulo.
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3.1 O processo de construção e consolidação do Eixo de Pesquisa 2
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) representa um eixo de pesquisa abraçado
durante o período de pós-doutoramento realizado sob o financiamento do Programa de
Desenvolvimento e Capacitação no Exterior (PDCE) do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT), em 2009, ainda na carreira de pesquisadora, mas com atuação em docência de
especialização e orientações de mestrado.
A partir de então buscou-se desenvolver o conhecimento sobre o campo de aplicação
desse instrumento, que não é obrigatório no Brasil e tem apenas algumas experiências de
aplicação. A pesquisa tem sido consolidada na orientação de mestrados, co-orientação e
orientação de doutorados, bem como pelo fortalecimento da integração com grupos de
pesquisa nacionais e do exterior (Instituto Superior Técnico de Lisboa e Universidade da
Flórida). Os resultados vêm sendo materializados em comunicações em congressos, artigos
em periódicos e capítulo de livro.
O potencial das pesquisas da AAE no contexto do planejamento ambiental no país vem
sendo fortemente reconhecido pela Fapesp que concedeu três auxílios de pesquisa, dois
concluídos e um vigente, para desenvolvimento de projetos de pesquisa nesta temática.
Esse eixo de pesquisa vem se construindo pela exploração do conteúdo de planos
regionais e setoriais diversos, bem como de temas técnicos e processuais que compõem
adequada realização desses planos. Nesse escopo, vêm sendo orientados trabalhos de
formatura, dissertações de mestrado e também monografias de especialização, o que tem
possibilitado à docente reconhecer as características e o alcance de uma ampla gama de
documentos orientadores do planejamento do país.
Essa atuação tem como resposta uma extensa relação de trabalhos em congressos e
publicações em periódicos nacionais e internacionais. Esse eixo de pesquisa mantém-se ativo
pela continuidade de orientações no tema e pelo projeto de pesquisa, ainda em
desenvolvimento. Como desdobramento foi uma proposta uma disciplina de AAE para a
graduação em engenharia civil e engenharia ambiental, a primeira devotada exclusivamente
a esse conteúdo em âmbito de formação do ensino superior.
Considera-se que esse eixo de pesquisa se encontra em consolidação frente às
contribuições até o momento que versam principalmente sobre discutir o estágio atual de
aplicação da AAE no país, alguns ensaios sobre a proposição do uso do instrumento em
contextos decisórios do planejamento, a avaliação de impactos cumulativos no setor
hidrelétrico e melhorias técnicas e de procedimentos para a elaboração de planos.
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3.2 Avaliação Ambiental Estratégica: breve contextualização do instrumento
A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento desenhado para integrar a
variável ambiental na tomada de decisão no planejamento estratégico (PARTIDÁRIO, 2007;
GALLARDO et al., 2017), que pode agregar pluralismo ao processo decisório (CAPE et al.,
2018), propiciar processos de governança (MONTEIRO; PARTIDÁRIO, 2017) e de participação
social (COSTA; BURSZTYN; NASCIMENTO et al., 2009) e contribuir na transição para a
sustentabilidade (DÁVILA; AZCÁRATE; KORNOV, 2019). A importância em compartilhar
material didático de acesso livre a estudantes do Brasil sobre esse tema materializou-se na
preparação do e-book sobre Avaliação de Impacto (GALLARDO, 2018), que subsidia essa
introdução sobre o instrumento de AAE.
A AAE é um processo sistemático para garantir e avaliar a apropriada inclusão das
consequências ambientais de políticas, planos e programas (PPPs) no estágio inicial da tomada
de decisão (SADLER; VERHEEM, 1996). A AAE, desde a promulgação da Diretiva Europeia em
2004 (SHEATE; PARTIDÁRIO, 2010) – o bloco de países europeu foi pioneiro em abraçar o
compromisso de avaliar os impactos em nível decisório estratégico, tem sido crescentemente
adotada no mundo, alcançando uma sólida plataforma de uso sistemático em cerca de 60
países (FUNDINGSLAND TETLOW; HANUSCH, 2012).
Sadler (2001) identificou três estágios principais na evolução da AAE: de geração (1970
a 1989), em que começa a ser praticada; de formalização (1990 a 2001), em que a prática
passa a ser instituída em alguns países e agências de financiamento internacionais a
recomendam com provisão de referencial técnico para sua realização; de expansão (2001),
em que se amplia principalmente pela Diretiva Europeia, mas não restrita a esse continente,
com aumento da provisão de subsídios técnicos para sua realização.
A AAE tem origem e estreita relação com AIA, ambas pautam a tomada de decisão
considerando a perspectiva ambiental. Enquanto a AIA se destina a projetos de engenharia, a
AAE direciona-se aos estágios decisórios prévios ao projeto, conforme Figura 20, sendo
preferencialmente aplicada a planos e programas, segundo Dalal-Clayton e Sadler (2005). A
AAE não é meramente um estágio anterior à tomada de decisão de projetos, vem subsidiando
o processo de planejamento estratégico (GONZÁLEZ; DE LA TORRE; MILÁN, 2014), definindo
e avaliando alternativas para explorar resultados desejáveis no planejamento (GUNN; NOBLE,
2011), em que as metodologias devem ser ajustadas aos casos de aplicação e aos contextos
em que se insere a estratégia a ser avaliada.
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Figura 20 - Diferentes esferas decisórias do planejamento: políticas, planos, programas e
projetos de engenharia.

Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com Pellin et al. (2011), a AAE é um instrumento que oferece suporte ao
processo decisório quanto à preservação do ambiente e promoção da sustentabilidade no
desenvolvimento de PPPs; estabelece rigor técnico-científico na elaboração de PPPs; incentiva
a boa governança, proporcionando a discussão de alternativas em diferentes níveis de
planejamento. Os benefícios alocados à prática de AAE vão desde a inclusão de grandes temas
da agenda ambiental mundial como mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos (WENDE
et al. 2012; LARSEN; KORNOV; DRISCOLL, 2013; GENELETTI, 2013); efetividade nos processos
decisórios (POPE et al. 2018) e tendência a facilitar os processos de AIA de empreendimentos
(PHYLIP-JONES; FISCHER, 2015; TURCO; GALLARDO, 2018).
Thérivel et al. (1992), autores do clássico e pioneiro livro sobre AAE, consideram três
tipos de aplicação: setorial, regional e “indireta”. A setorial é o caso mais típico e inclui gestão
de resíduos, abastecimento de água, agricultura, manejo de florestas, energia, recreação e
transporte, indústria, habitação e extração mineral. Os casos de análise regional referem-se a
planos regionais, planos municipais, planos de comunidade, planos de desenvolvimento e
planos rurais e outros planos referentes a escolhas locacionais para desenvolvimento. A
aplicação “indireta” está relacionada a ciência e tecnologia e políticas de financiamento.
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Há duas diretrizes básicas para conduzir AAE. A primeira é literalmente uma extensão
da AIA de projeto, quanto aos princípios, procedimentos legais e formato do relatório de AAE,
denominada project-based approach/bottom-up approach ou método da base para o topo. A
segunda baseia-se nos preceitos da formulação de políticas e do planejamento em níveis
estratégicos, em que se consideram as opções de desenvolvimento, método denominado
policy-based approach/top-down approach ou método do topo para a base (Figura 21). Há
várias metodologias, roteiros e orientações para a aplicação da AAE, que vêm evoluindo à luz
da experiência adquirida, desvencilhando-se do modelo de AIA e adquirindo formas ajustadas
aos contextos decisórios a quais se aplica.
Figura 21 – Cadeia de decisões e instrumentos de avaliação de impactos associados.

Fonte: modificado de Partidário (2000).

Para Sánchez e Croal (2012) deve-se fomentar a expansão da AAE para países que
ainda não conseguiram vivenciar a contribuição do instrumento ao planejamento, como
inclusive é o caso do Brasil.
Em 1994, no estado de São Paulo, houve a pioneira iniciativa de institucionalizar a AAE,
por meio da Resolução SMA 44/94, que não se concretizou. No plano federal, o Projeto de Lei
nº 2072/2003 e o Projeto de Lei no 261/2011 tentaram introduzir a obrigatoriedade de AAE
para PPPs por meio da alteração da Lei no 6.938/81, mas foram arquivados, esse último em
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31/01/2019. Entretanto, no estado de São Paulo dois diplomas legais determinam o uso da
AAE em contextos distintos: o Decreto no 55.947/10, que dispõe sobre a Política Estadual de
Mudanças Climáticas, e o Decreto no 56.074/10, que institui o Programa Paulista de Petróleo
e Gás Natural. Em termos municipais, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, de 2014,
determina a AAE como um dos instrumentos de gestão ambiental.
No Brasil, a AAE não é obrigatória e ainda tem uso restrito (SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ,
2008; GALLARDO; DUARTE; DIBO, 2016). TSHIBANGU; MONTAÑO (2019) levantaram 68
experiências nacionais com o instrumento, mas constataram sua influência limitada sobre as
ações estratégicas no país. Os conteúdos técnicos desses relatórios de AAE vêm sendo
discutidos em trabalhos de autores brasileiros (LEMOS; FISCHER; SOUZA, 2012; MALVESTIO;
MONTAÑO, 2013; MONTAÑO et al. 2014; RIZZO; GALLARDO; MORETTO, 2017; NADRUZ et al.,
2018; CAVALCANTI; LA ROVERE, 2013; RIZZO; GALLARDO; MORETTO, 2017; MALVESTIO;
FISCHER; MONTAÑO, 2018; GALLARDO; DUARTE; DIBO, 2016; FABBRO NETO; SOUZA, 2017).
SILVA e SELIG (2015, p. 167) consideram que “um dos maiores desafios da AAE é definir e
aplicar princípios e procedimentos que levem à ampliação de sua efetividade”. Para Pellin et
al. (2011, p. 34), na ausência de um arcabouço legal brasileiro, os esforços para o uso do
instrumento devem estar baseados “no fomento às discussões internas e nas experiências
institucionais brasileiras”.
Não obstante essas tentativas de inclusão e esforços para evidenciar o valor da AAE no
quadro atual da política ambiental brasileira, de acordo com Sánchez (2017), a implementação
da AAE pouco avança e influencia os processos decisórios no país; mas o autor reconhece sua
potencialidade de articulação vertical entre as PPPs e os projetos de engenharia cumprindo
papel de facilitar a AIA e o licenciamento ambiental desses projetos.
De modo a emergir temas e tendências de abordagem com a AAE a partir de revisão
sistemática e alguns elementos de estudo bibliométrico, um mapeamento da produção
científica brasileira com AAE, entre 2004 e 2018, em que parte foi apresentado em Machado
et al. (2019) e outra parte encontra-se em análise (MACHADO; GALLARDO; KNIESS,
submetido), resultado de uma co-orientação de mestrado. O universo de publicações
brasileiras com AAE resultou em 161 publicações, conforme apresentado na Figura 22. Das
161 publicações, 141 provêm da base Google Scholar, 16 da base Scopus; e 4 da Web of
Science.

69

Figura 22 - Cronologia, tipologia e regiões das publicações vinculadas a instituições nacionais.

Fonte: modificado de Machado et al. (2019).
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A partir da formação de um corpo de base textual do conteúdo dos resumos das 161
publicações foi possível identificar as principais palavras relacionadas à AAE, com o apoio do
software Iramuteq, que permite processar e analisar estatísticas de textos. Pela Análise
Fatorial de Correspondência (AFC) (PINTO et al., 2017), apresentada na Figura 23, é possível
verificar a formação de 7 clusters de acordo ao conteúdo das publicações e a AAE quanto a:
áreas de proteção ambiental – cluster 1; mudanças climáticas – cluster 2; turismo – cluster 3;
uso do solo e biocombustíveis – cluster 4; caráter legal – cluster 5; aplicação no Brasil – cluster
6; e aplicação em políticas, planos e programas nacionais – cluster 7.
Figura 23 – Análise Fatorial de Correspondência das publicações brasileiras de AAE.

Fonte: Machado et al. (2019).
Os resultados mostram que os estudos de AAE no país estão menos desenvolvidos no
campo de diretrizes e procedimentos, remetendo em sua maioria a casos de aplicação. Os 7
clusters ajustam-se às tipologias de AAE estabelecidas por Thérivel (2004) as quais se
conectam ao campo da política, que concentrou legislação, direito, estudos jurídicos; regional
relacionado aos planos regionais e programas; setorial e regional que incluem planos e
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programas como: gerenciamento de resíduos, recursos hídricos, manejo, energia, transporte,
mudanças climáticas, turismo, uso do solo e biocombustíveis.
A Classificação Hierárquica Descendente (CHD), segundo Ratinaud e Marchand (2012),
visa obter classes que representam segmentos de texto com vocabulário semelhante entre si
e diferente das outras classes, que resultou em 3 classes, conforme Figura 24.
Figura 24 – Dendograma da classificação hierárquica descendente das publicações brasileiras
de AAE.

Fonte: Machado et al. (submetido).
A classe 1 associa a AAE como um conjunto de definições, critérios, procedimentos,
diretrizes e orientações e remetem a análises de relatórios AAE. A classe 2 apresenta artigos
sobre a AAE, relação da AAE com a AIA de projetos e as relações da AAE em políticas, planos,
programas e projetos. A classe 3 refere-se a publicações relacionadas ao planejamento
estratégico de bacias hidrográficas para inserção de hidrelétricas.
Interessante observar que a produção técnica brasileira de AIA e de AAE apresentam
algumas similaridades. O escopo técnico da produção de AAE brasileira discutido por
Monteiro et al. (submetido) pode ser comparado ao da AIA analisado por Duarte, Dibo e
Sánchez (2017). A pesquisa com AIA (DUARTE; DIBO; SÁNCHEZ et al., 2017) e AAE revelam
elevada incidência de artigos que analisam casos da prática local, AAE (51,9% da amostra) e
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AIA (45% dos casos); a discussão dos métodos (15% dos casos) e do sistema de AIA (32% dos
casos) também estão presentes na prática de AAE (29,9% da amostra); a avaliação da
qualidade de documentos na AIA (8% dos casos, segundo DUARTE; DIBO; SÁNCHEZ, 2017),
não constitui uma classe na pesquisa de AAE, embora alguns casos de pesquisa com essa
natureza também foram encontrados. A classe 3 de AAE reforça a preocupação com impactos
ambientais do setor hidrelétrico, em nível estratégico, também considerada em 28 artigos na
amostra de AIA estudada por Duarte, Dibo e Sánchez (2017), em nível de empreendimento.
De acordo com Machado, Gallardo e Kniess (submetido) o conjunto das produções
brasileiras com AAE analisadas remetem a: a) análise de casos de estudos de AAE aplicados ao
planejamento brasileiro, b) ênfase em alguns temas relevantes que podem ser captados pela
AAE e c) caminhos para aplicação da AAE no país. Pode-se considerar que a produção brasileira
de AAE reage à falta de obrigatoriedade legal, com produções que buscam fundamentação no
referencial internacional para a valorização local do instrumento.
3.3 Contribuições à efetividade da AAE: qualidade e procedimentos
As contribuições para a promoção da efetividade da AAE no país direcionam-se à
análise de relatórios de AAE quanto à consideração de temas prioritários da agenda mundial
e à adoção das boas práticas internacionais. As contribuições para procedimentos
metodológicos referem-se à proposição de roteiro de AAE setorial e à avaliação do tiering
(encadeamento) no planejamento brasileiro. Apresentam-se ainda contribuições ao uso da
avaliação de impactos cumulativos, que é um instrumento, mas também pode ser realizada
no âmbito da AAE.
3.3.1 Avaliação de boas práticas de AAE no Brasil
Como a AAE tem uso voluntário no Brasil, algumas pesquisas foram realizadas para
avaliar a integração das boas práticas internacionais ao uso local, discutindo também como os
relatórios brasileiros de AAE vêm considerando temas ambientais prioritários no
planejamento brasileiro. As duas primeiras pesquisas investigam as aproximações da prática
local às recomendações para incorporação dos dois principais temas da agenda ambiental
mundial – mudanças climáticas e biodiversidade – ao planejamento, cujos limites de
segurança para o planeta segundo Rockström et al. (2009) foram ultrapassados; e a terceira
avaliam as boas práticas de AAE a uma modalidade do planejamento setorial, com vistas a
estabelecer recomendações para sua incorporação sistemática no país.
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3.3.1.1 A inclusão de temas prioritários da agenda ambiental mundial na prática brasileira de
AAE
Uma série de políticas públicas vem surgindo em todo o mundo como uma resposta
dos governos para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, o que tem demandado a
atenção da comunidade científica para os reais benefícios obtidos. Um dos desafios nesse
contexto é a integração dos objetivos definidos pelas políticas de mudanças climáticas no
planejamento setorial e regional. A AAE tem sido reconhecida como um instrumento que
possibilita lidar com as questões de mudanças climáticas no planejamento e apoiar o
desenvolvimento de alternativas para atender às políticas de mudanças climáticas (LARSEN;
KORNOV; WEJS, 2012). Há um interesse crescente no desempenho de políticas de mudanças
climáticas e AAE em diferentes contextos (FUNDINGSLAND TETLOW; HANUSCH, 2012;
KORNOV; WEJS, 2013) e, recentemente, tem havido uma preocupação mais forte nos países
em desenvolvimento e emergentes (TSHIBANGU; MONTAÑO, 2016). Nesse sentido, orientouse um mestrado com o objetivo de analisar a inserção do tema mudanças climáticas no
planejamento brasileiro guiado pela AAE, cujos resultados são apresentados em Nadruz et al.
(2018).
Em 2009, o Brasil introduziu a Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC - Lei
Federal 12.187 / 2009 e Decreto Federal 7390/2010), que estabeleceu diretrizes para reduzir
as emissões de gases de efeito estufa (GEE) até 2020 (GAMBA; RIBEIRO, 2013). O Brasil tem
um papel fundamental nas estratégias globais de mudanças climáticas devido ao seu perfil de
emissão de GEE, larga experiência com biocombustíveis e grande potencial para exportar
créditos de carbono (atualmente, o Brasil está entre os três principais países em projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) (GURGEL; PALTREV, 2014). Além disso, planos
setoriais para redução e estratégias de adaptação foram desenvolvidos em resposta à essa
legislação (MMA, 2014). Neste contexto, os mecanismos e oportunidades para integrar os
objetivos definidos pelas políticas de mudanças climáticas nos planos e programas setoriais e
regionais desempenham um papel importante (LARSEN; KORNOV; WEJS, 2012).
A pesquisa está baseada na análise da integração de questões de mudanças climáticas,
considerando-se os objetivos da PNMC, nas decisões estratégicas apoiadas pela AAE no Brasil.
A amostra considerou os relatórios da AAE que: a) foram emitidos antes e depois do
lançamento da PNMC; b) cobrem tipos distintos de planejamento com efeitos diretos ou
indiretos sobre as mudanças climáticas; c) são provenientes de diferentes regiões. O conjunto
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de dados compreende 35 relatórios de AAE, realizados entre 1997 e 2014 (quase a totalidade
dos relatórios de AAE elaborados no país até o momento da realização da pesquisa), nas
categorias de planejamento setorial e regional, como apresentado no Quadro 13.
Quadro 13 – Caracterização dos Relatórios de AAE selecionados para a pesquisa.
Relatórios de Avaliação Ambiental Estratégica e Estado

Ano

Categorias

1.Gasoduto Brasil – Bolívia (MS, SP, PR, SC, RS)

1997

2.Bacia do Rio Chopim, Região Sudoeste (PR)

2002

3.Rio Areia, Região Centro Sul (PR)

2002

4.Setor de Petróleo e Gás Natural no Sul da Bahia (BA)

2003

5.Programa de Eletrificação Rural do Noroeste de Minas Gerais (MG)

2005

6.Sub-Bacia do Rio Verde (MS)

2007

7.Programa de Geração Hidrelétrica em Minas Gerais (MG)

2007

8.Programa de Investimentos da Petrobras na Área de Abrangência da Baía de Guanabara (RJ)

2009

9.Bacia do Turvo (SP)

2009

10.Planejamento da Dimensão Portuária, Industrial, Naval Offshore no Litoral Paulista – PINO
(SP)

2010

11.Planos de Expansão da Silvicultura de Eucalipto e Biocombustível no Extremo Sul da Bahia
(BA)

2011

12. Portfólio dos Eixos Nacionais (diferentes estados do Brasil)

2003

13. Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM (AM)

2004

14.Programa de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano (SE)

2005

15. Programa de Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana do Amapá (AP)

2006 Desenvolvimento

16. Bacia do Alto Paraguai (MG e MS)

2008

17. Polo Minero-Industrial de Corumbá e Influências sobre a Planície Pantaneira (MS)

2008

18. Polo Industrial e de Serviços de Anchieta (ES)

2008

19. Projeto de Conservação e Gestão Sustentável do Bioma Caatinga – Mata Branca (CE)

2010

20. Programa de Transporte BID II, 1a fase, Curitiba (PR)

2002

21. Programa Rodoanel Mario Covas (SP)

2004

22. Programa de acessibilidade para municípios de pequena escala com baixo desenvolvimento
humano Proacesso – Proacesso BIDH- (MG)

2005

23. Programa de Recuperação de Rodovias em São Paulo (SP)

2005

24. Programa de Recuperação de Rodovias em Minas Gerais (MG)

2007

25. Programa de Transporte Integrado de Brasília (DF)

2007

26. Complexo Industrial e Portuário do Açu (RJ)

2009

27. Programa Multimodal de Transportes e Desenvovimento mínero industrial da região
cacaueira (BA)

2010

28. Arco Metropolitando do Rio de Janeiro (RJ)

2010

29. Plano de desenvolvimento regional integrado do eixo de Capricórnio do corredor
bioceânico (vários estados brasileiros)

2011

Energia

Regional

Transporte
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Relatórios de Avaliação Ambiental Estratégica e Estado

Ano

30. Programa de desenvolvimento turístico Costa Norte (CE, MA e PI)

2007

31. Polos Turísticos do Estado do Rio de Janeiro (Polo Litoral) (RJ)

2011

32. Polos Turísticos do Estado do Rio de Janeiro (Polo Serra )/(RJ)

2011

33. Conjunto de Ações Integrantes do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo
Sustentável – PDITS, dos Polos Turísticos Costa das Dunas, Costa Branca e Seridó, (RN)

2011

34. Prodetur Nacional no Estado do Mato Grosso do Sul – Polo Campo Grande e Região (MS)
Polo Serra da Bodoquena (MS)

2014

35. Prodetur Nacional no Estado do Mato Grosso do Sul - Polo Serra da Bodoquena (MS)

2014

Categorias

Turismo

Nota: os campos hachurados (cinza) referem-se a AAE apresentadas após a promulgação da PNMC.
Fonte: Nadruz et al. (2018).

Foi escolhido o roteiro de análise proposto por Wende et al. (2012), previamente
testado, que tem por objetivo examinar a conformidade da inclusão das mudanças climáticas
no planejamento, conforme apresentado no Quadro 14.
Quadro 14: Critérios de avaliação para a revisão dos relatórios de AAE e mudanças climáticas.
15 critérios de avaliação
Escopo (efeitos das mudanças climáticas são considerados)
Metas nacionais (relacionada a mudanças climáticas)
Metas estaduais (relacionada a mudanças climáticas)
Escala regional
Mitigação (considerada)

Adaptação (considerada)
Mudanças Climáticas

Alternativas relacionadas a mudanças climáticas
Aspectos da MC no setor de planejamento

Monitoramento
Participação
Efeitos cumulativos
Impactos de grande escala avaliados
Impactos de longo prazo avaliados
Relação da biodiversidade em mudanças climáticas

29 categorias
1) Mitigação
2) Adaptação
3) Oportunidades
4) Idem questão
5) Idem questão
6) Metas
7) Métodos para regionalização
8) Evitar
9) Reduzir
10) Compensar
11) Idem questão
12) Princípios gerais / estratégias
13) Objetivos / metas
14) Fatores
15) Indicadores
16) Metas
17) Conteúdo relacionado
18) Espacial/estrutural
19) Transporte
20) Energia
21) Habitação
22) Agricultura/Silvicultura
23) Idem questão
24) Idem questão
25) nas MC
26) pelas MC
27) Idem questão
28) idem questão
29) idem questão

Fonte: traduzido de Wende et al. (2012) e apresentado em Nadruz et al (2018).
1—Department for Communities and Local Goverment (2007).
2—Fptcccea (2003).
3—Levett-Therivel Sustainability Consultants et al. (2007).
4—Risse and Brooks (2008).

Fonte
2,4
2,4
2,4
1,4
4
4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2,3,4
1,2,3,4
2,3
2,3
3
3
1
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Para análise da abrangência do tema mudanças climáticas nos 35 relatórios de AAE
(Quadro 13), foi feita uma extensa busca por palavras-chave; Identificada a palavra-chave, o
trecho referente era qualificado de acordo com os critérios e categorias definidos no Quadro
14 em três níveis de hierarquização, da maior para a menor relevância em: i) temas correlatos
a mudanças climáticas são considerados (y); ii) temas correlatos a mudanças climáticas são
parcialmente ou indiretamente considerados (x); iii) temas correlatos a mudanças climáticas
não são considerados ou não há informação ou menção apresentada (vazio); conforme
apresentado na Tabela 8.
Tabela 8 – Resultados da avaliação do tema mudanças climáticas nas AAEs brasileiras.

categorias

Relatórios brasileiros de AAE
Desenvolvimento
regional

energia

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

x

turismo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3

x

x

x

2

x

x

x x x x x

x x

x

3
4

transporte

x

x

x

5

x

6

x

y

y

7
8
9

y y
x

x

10

x
x

11
12
13

x

x

x x x

x
y

x

x

x

x

x x

x

x
y
x
x

14
15
16
17

x
x

x

x

x

y

y y
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categorias

Relatórios brasileiros de AAE
Desenvolvimento
regional

energia

transporte

turismo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
3

19

x

x

x x

20

x

x

x x

18

x

21

x

x

x

x
x

y

y

24

y

x

y

25

x

26
27

x y

x

22
23

x

x
x

x

y

x

y

x

y

x

y x

x

x

x x

28
29

y

y

Nota: as colunas hachuradas (em cinza) indicam relatótirios de AAE preparados após a PNMC.
Fonte: Nadruz et al. (2018).

Quanto à presença de questões de mudanças climáticas no planejamento orientado
pela AAE, o setor de transportes se destacou com a maior frequência de relatórios de AAE (8
de 10) que abrangem esses aspectos; e o setor de energia alcançou os melhores resultados
individuais para o conjunto de relatórios de AAE analisados (11 de 29). Embora 14 dos 29
relatórios da AAE (40% da amostra) tenham sido preparados após a promulgação da principal
lei nacional sobre as alterações climáticas, a influência da PNMC no planejamento setorial e
regional pode ser considerada fraca, não há menção explícita a essa política em nenhum
desses 14 relatórios e não condicionou uma maior qualidade da abordagem das mudanças
climáticas nas AAEs. Desses 14 relatórios da AAE, 5 não mencionam o tema; 4 obtiveram
pontuações intermediárias; e 5 alcançaram as melhores pontuações. Apenas um número
reduzido de recomendações acerca dos princípios e objetivos estabelecidos pela PNMC –
mesmo quanto a medidas de mitigação – foi considerado; praticamente não há medidas de
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adaptação e não se apresentaram alternativas para questões de mudanças climáticas ou para
integrar impactos de longo prazo decorrentes dessas mudanças.
Individualmente, o relatório 11 (AAE do setor de energia), que obteve melhor
desempenho, também foi analisado por Oberling, La Rovere e Silva (2013). Esses autores
verificaram a integração das preocupações ambientais na abordagem dessa AAE aplicada a
esse planejamento; o que seguramente influenciou o escopo mais amplo das mudanças
climáticas, em comparação aos outros relatórios de AAE. Esse caso brasileiro sinaliza o
potencial da AAE de garantir espaço para incluir questões relevantes nos processos decisórios
subsidiados pelo instrumento.
A experiência brasileira com a AAE praticamente ignora ou marginaliza o tema
mudanças climáticas no planejamento setorial e desenvolvimento regional de setores
diversificados do desenvolvimento brasileiro. Esses resultados alinham-se à literatura que
revela prática limitada da AAE para abranger questões de mudança climática em uma
abordagem reducionista: prioridades para aspectos de mitigação ao invés da adaptação
(ENRÍQUEZ-DE-SALAMANCA et al., 2017); e sinergias entre a adaptação e outros aspectos para
enfrentar mudanças climáticas são pouco exploradas (VIJAYAVENKATARAMAR; INIYAN; GOIC,
2017). Outro descompasso verificado refere-se aos aspectos de mudanças climáticas nos
conteúdos do planejamento setorial. Os estudos da AAE enfatizam para o transporte e a
energia, as principais preocupações globais, e negligenciam os problemas locais, notadamente
relacionados ao uso da terra, agricultura e atividades pecuárias (SEEG, 2017).
Com relação à AAE e biodiversidade, uma pesquisa de mestrado foi orientada para
verificar a integração da biodiversidade no planejamento brasileiro orientado por AAE, em
fase de conclusão para submissão Santos; Gallardo (em finalização), analisando a mesma
amostra de relatórios de AAE considerada em Nadruz et al. (2018).
A biodiversidade é um dos grandes temas da agenda mundial de inexorável
importância para a manutenção da vida por meio da oferta de serviços ecossistêmicos dos
quais a humanidade depende totalmente e que tem interdependência aos efeitos das
mudanças climáticas. De acordo com Albagli (2010), o caráter estratégico da perda da
biodiversidade é uma das mais relevantes questões ambientais transfronteiriças da atualidade
por duas motivações principais: com vistas a resguardar a existência das diferentes formas de
vida existentes e em seu papel como recurso natural e parte do processo produtivo.
De acordo com Lenzen et al. (2012), as atividades humanas estão causando o sexto
maior evento de extinção das espécies da Terra acelerada pelas cadeias de comércio
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internacional, assim a perda de biodiversidade deve ser entendida como um fenômeno
sistêmico global. A Convenção sobre Diversidade Biológica (2002) foi promulgada com vistas
a alcançar redução significativa na taxa de perda de biodiversidade até 2010, o amplo
levantamento realizado Butchart et al. (2010) mostrou declínios nos indicadores do estado de
biodiversidade, enquanto os indicadores de pressão sobre a biodiversidade mostraram
aumento.
O desenvolvimento econômico no Brasil, que é signatário da Convenção da
Diversidade Biológica (CDB), vem sendo marcado por deflorestamento e por processos de
degradação ambiental que têm reduzido drasticamente a biodiversidade considerada uma das
mais importantes do mundo pelo alto nível de diversidade de alguns grupos de espécies
(GALETTI et al. 2010). Há uma série de ações em curso no país que visam a promover
salvaguardas à biodiversidade local, como políticas de proteção de biomas e outras iniciativas
de cunho legal, como, por exemplo, o Plano Estratégico para a Biodiversidade e a própria
criação de áreas protegidas.
Segundo a Avaliação Ecológica do Milênio (MEA, 2005), biodiversidade representa o
número de diferentes categorias biológicas (riqueza) do planeta e à abundância relativa destas
categorias (equitabilidade), incluindo variabilidade ao nível local (alfa diversidade),
complementaridade biológica entre habitats (beta diversidade) e variabilidade entre
paisagens (gama diversidade).
Segundo Treweek et al. (2005, p. 173), a AAE posiciona-se como “um instrumento para
ajudar a garantir que o desenvolvimento seja planejado e implementado em benefício da
biodiversidade”, de acordo com a CDB, e outros dos seus mais importantes tratados
internacionais como a Convenção de Ramsar e a Convenção para Espécies Migratórias. Para
Partidário e Gomes (2013), salvaguardar a biodiversidade é um dos objetivos da AAE na
promoção à sustentabilidade. Assim, o objetivo principal da pesquisa consiste em analisar a
biodiversidade no planejamento brasileiro subsidiado pela Avaliação Ambiental Estratégica,
quanto: a biodiversidade em seus níveis de genética, de espécies e de ecossistemas; e ao
preconizado na CDB e os desdobramentos da política brasileira de biodiversidade. Para tanto
foi aplicado o referencial proposto pela IAIA (2005) para avaliar a inclusão da biodiversidade
no planejamento orientado pelos instrumentos de Avaliação de Impacto, em nível de
biodiversidade (genético, nível específico e nível do ecossistema), quanto ao Princípio
Operacional, “Estudo de impacto e preparação do relatório”, proposto por IAIA (2005),
conforme apresentado no Quadro 15.
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Quadro 15 – Questões para orientação na identificação dos níveis de biodiversidade em AAE.
Nível genético

Nível específico

Até que ponto o planejamento terá

Nível ecossistemas

Até que ponto o planejamento irá:

Até que ponto o planejamento irá:

1 – A diversidade genética das espécies,
particularmente as espécies raras e em
declínio e as identificadas como
prioritárias em Estratégias Nacionais e
Planos de ação para a biodiversidade e
ou nos planos infranacionais de
biodiversidade?

1 – Alterar a riqueza das espécies ou a
composição específica dos habitats na
área de estudo?

1 – Alterar a quantidade, qualidade ou
organização espacial do habitat?

2 – As oportunidades de interação entre
as populações das espécies, por
exemplo, ao aumentar a fragmentação
do habitat e isolamento?

2 – Alterar a composição específica
das comunidades?

2 – Afetar planos para melhorar a
disponibilidade ou qualidade do
habitat?

3 – O risco de extinção?

3 – Provocar o desaparecimento de
alguma espécie?

3 – Provocar danos nos processos e
serviços
do
ecossistema,
particularmente aqueles dos quais
dependem as comunidades locais?

4 – Afetar espécies identificadas como
prioritárias nas Estratégias Nacionais
e Planos de ação para a
biodiversidade/ou
nos
Planos
infranacionais de biodiversidade?

4 – Se os habitats irão perder-se ou ser
alterados, existe habitat alternativo
disponível para apoiar as populações
de espécies associadas?

5 – Aumentar o risco de invasão por
espécies exóticas?

5 – Existem oportunidades para
consolidar ou conectar habitats?

efeitos significativos sobre:

4 – A persistência de
localmente bem adaptadas?

espécies

Fonte: traduzido de IAIA (2005).

A partir dos 35 casos de AAE (Quadro 13) utilizados em Nadruz et al. (2018), aplicouse esse referencial consagrado acerca da inclusão de biodiversidade em AAE para avaliar esse
conjunto representativo da prática da AAE nacional. A coleta de dados inicou-se com análise
do sumário de cada relatório de AAE, seguido de leitura completa dos itens de selecionados
que remetiam a questões relacionadas à biodiversidade. Assim, foram selecionadas palavraschave (e partes de) para identificar a associação aos temas de biodiversidade. Identificadas as
palavras-chave, realizou-se a análise de conteúdo na referida seção do texto de cada relatório
de AAE e seu atendimento às questões do roteiro de análise.
O primeiro produto refere-se à análise da biodiversidade nos relatórios de AAE em
cada um dos níveis de biodiversidade – genético, espécie e ecossistema, apresentado na
Figura 25.
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Figura 25. Níveis de biodiversidade contemplados nas AAE nos diferentes setores.
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De acordo com a Figura 25, observa-se que o nível de ecossistemas da biodiversidade
é o mais abordado na grande maioria dos relatórios de AAE. O nível de espécies, o segundo
mais presente, somente supera o nível de ecossistemas em 5 AAEs (1 de energia,
desenvolvimento regional, e turismo e 2 em transporte). O nível genético é o de menor
incidência, não aparecendo em nenhuma AAE do setor de turismo, aparecendo em 2 AAEs do
setor de transporte e de desenvolvimento regional e em 5 AAEs do setor de energia; em 1 das
AAEs do setor de energia o nível genético supera o nível de espécies, mas ainda abaixo do
nível de ecossistemas. Considerado todo o conjunto das AAEs analisadas o nível de
ecossistemas da biodiversidade encontra-se mais amplamente considerado que os demais
níveis e o nível genético é bastante marginilizado no planejamento subsidiado pela AAE.
O segundo produto refere-se à análise temporal (ano da publicação do relatório) da
biodiversidade (somados os três níveis analisados) nos relatórios de AAE conforme
apresentado na Figura 26.
Figura 26. Análise temporal das AAes e os efeitos na biodiversidade.

À exceção do relatório de AAE do Gasbol (número 1 – 1997 – Quadro 13), todos os
demais foram realizados após a promulgação da CDB. No ano de 2010, foi realizada a 10ª
Conferência das Partes da CDB, em que foram definidas as Metas de Aichi de Biodiversidade
e se aprovou o Plano Estratégico de Biodiversidade para o ciclo 2011 a 2020. Em 2012, o Brasil
sediou outro desdobramento da Convenção da Diversidade Biológica, a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20. Porém, pela
Figura 26, os dados não apresentam uma resposta imediata a esses grandes marcos da
biodiversidade mundial e uma maior consideração da biodiversidade nos estudos da AAE,
tampouco há um padrão por setor que denota melhora condicionada a uma resposta de
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algum desses marcos que o Brasil é signatário de todos. Esses dados remetem à constatação
que os grandes marcos da biodiversidade pouco influenciam uma abordagem mais rigorosa
da biodiversidade nos planos de desenvolvimento no país.
O terceiro produto refere-se à consideração da biodiversidade nos diferentes biomas
brasileiros, conforme mostra a Figura 27.
Figura 27 – Consideração da biodiversidade nas AAEs brasileiras nos biomas brasileiros.

Pela Figura 27, pode-se observar que o bioma mata atlântica é afetado por 23
planejamentos subsidiados pela AAE seja isolada (16 AAEs) ou conjuntamente a outros biomas
(7 AAEs). O bioma cerrado está afetado por 11 planejamentos, apenas 3 isoladamente. Esses
são justamente os biomas brasileiros considerados hotspot de biodiversidade. O bioma
caatinga está afetado por 8 planejamentos, apenas 2 isoldamente e o bioma pantanal é
afetado por 5 planejamentos, todos juntos a outros biomas. Os biomas menos afetados pelos
planejamentos orientados pela AAE é o Amazonas considerado em 3 AAEs e o de campos
sulinos, em 2 AAEs. Embora os biomas hotspots possuam as AAEs com maior número de
questões de biodiversidade consideradas isso não se reflete nas demais AAEs que remetem a
planejamentos nesses biomas. Há uma grande discrepância entre resultados de biomas,
permitindo inferir que tampouco a inserção de um planejamento em determinado bioma,
principalmente, os considerados hotspot, permitem uma melhor abordagem da
biodiversidade no planejamento. Destaca-se também a baixa consideração da biodiversidade
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em planejamentos que incidem no bioma Amazônico. Esses resultados permitem ponderar
que os diplomas e iniciativas locais de proteção desses biomas, mesmo em âmbito
governamental, têm repercutido de modo limitado na consideração da biodiversidade no
planejamento do país orientado pela AAE.
O quarto produto refere-se à análise da biodiversidade atender às diretrizes da CDB,
para tanto considerou-se a análise por tipologia de planejamento nos relatórios de AAE,
cotejando-se a quantidade de menções agrupadas (nos três níveis da biodiversidade) à
quantidade das questões (14 no total) dos critérios da IAIA (2005) que foram abordadas em
cada AAE, conforme apresentado na Figura 28.
Pela Figura 28 pode-se observar que o setor de transportes é o que mais considera a
biodiversidade no planejamento, seguido do setor de energia e turismo e por último o
desenvolvimento regional. Do conjunto das 35 AAEs, a AAE 27 do setor transportes (101
respostas às questões), a AAE 34 do setor de turismo (68 respostas às questões) e a AAE 24
do setor de transportes (62 respostas às questões) tiveram o melhor desempenho. Em
contrapartida, a AAE 3 do setor de energia (1 resposta às questões) e a AAE 9 do setor de
energia (3 respostas às questões), a AAE 13 e AAE 19 do setor de desenvolvimento regional e
a AAE 31 e a AAE 32 do setor de turismo (5 respostas às questões) tiveram o pior desempenho.
Pela Figura 28 fica evidente que as AAEs brasileiras não apresentam uma abordagem
ampla da biodiversidade como recomendado na CDB. Dos três níveis da biodiversidade,
constatou-se que as AAEs conseguiram analisar melhor assuntos do nível mais alto de
organização da biodiversidade, nível de ecossistema, e subsequente o nível específico; com
menor desempenho para o nível genético. Apenas uma AAE (AAE 27 do setor de transportes)
considerou em seu conteúdo 11 das 14 questões, outras AAEs do setor de energia (AAE 8 com
8 questões, AAE 6 e AAE 10 com 6 questões e AAE 2 com 5 questões) e outra AAE (AAE 28 com
5 questões). Os demais relatórios de AAE abrangem de modo muito limitado o escopo da CDB.
Com relação à incidência de critérios considerados, os mais frequentes estão no nível
ecossistemas (questões 1 e 2, consideradas em 34 e 15 AAEs, respectivamente): alteração da
quantidade, qualidade e organização espacial do habitat e interferências na disponibilidade
ou qualidade de habitat. Em nível de espécies, a mais frequente foi a questão 1 (27 AAEs) que
trata da alteração da riqueza das espécies ou a composição específica dos habitats. Em nível
genético a questão 3 (em apenas 5 AAEs), que trata de risco de extinção de espécies.
Paradoxalmente, a única questão não presente no conjunto das AAE refere-se à questão 5 do
nível ecossistema (oportunidades para consolidar ou conectar habitats).
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Figura 28 – AAE e a abordagem da Convenção da Diversidade Biológica.

Os aspectos relacionados à diversidade genética, declínio de espécies raras,
oportunidades de interação entre populações pela não fragmentação de habitas, composição
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específica das comunidades, desparecimento de espécies, interferência com espécies
prioritárias, invasão por espécies exóticas e serviços ecossistêmicos, consolidar ou conectar
habitats foram temas pouco considerados (ou até ausentes) no conjunto das 35 AAEs,
geralmente abaixo de 5 relatórios. À exceção da AAE 27, que incluiu 11 dos 14 critérios,
verifica-se que as AAEs se direcionam a considerar, principalmente, questões pontuais
relacionadas ao diagnóstico e, em muito menor proporção, questões dirigidas a uma análise
integrada e aprofundada da biodiversidade, o que prejudica a proposição de salvaguardas
para proteção e conservação da biodiversidade brasileira no planejamento setorial e regional.
3.3.1.2 Boas práticas internacionais de AAE no planejamento do setor de transportes paulista
De modo a contribuir para a discussão da internalização da dimensão ambiental no
planejamento enquanto desenvolvimento estratégico nacional, uma orientação de mestrado
teve por objetivo propor orientações para o uso da AAE no planejamento do setor de
transportes do estado de São Paulo, a partir da análise de experiências nacionais sob a ótica
das boas práticas internacionais. Os resultados dessa pesquisa foram apresentados em Rizzo,
Gallardo e Moretto (2017).
Foram aplicados os critérios de qualidade de AAE da International Association for
Impact Assessment - IAIA (2002) (Quadro 16) a três relatórios de AAE do setor de transportes,
levantados entre o segundo semestre de 2011 e o primeiro semestre de 2013: AAE do
Programa Rodoviário de Minas Gerais – PRMG/MG (MINAS GERAIS, 2007); AAE do Programa
de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTUDF (DF) (DISTRITO FEDERAL, 2010); e AAE do
Programa Rodoanel/SP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 2004).
Além do foco da pesquisa nas AAEs, reforçado pela indisponibilidade de acesso aos
dados sobre tomada de decisão e acompanhamento do processo de AAE posterior à
apresentação dos relatórios técnicos, o critério verificável e o subitem 16 do critério interativo
de IAIA (2002), conforme Quadro 16, não puderam ser considerados. Os critérios foram
aplicados para as três AAEs que foram ponderados em uma escala de qualidade e a
correspondente análise da conformidade do atendimento de cada item do critério, como
mostra a Figura 29.
O primeiro produto refere-se à análise da qualidade dos estudos de AAE frente à
análise de conformidade e encontra-se sintetizado na Figura 29.
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Quadro 16 – Critérios de desempenho para análise dos estudos de AAE.
Critérios

Integrada (estar
integrado ao
processo de
PPP)

Dirigida à
sustentabilidade

Com foco

Verificável

Participativa

Interativa

Itens
1. Assegura uma avaliação ambiental apropriada
de todas as decisões estratégicas relevantes
para se atingir um desenvolvimento
sustentável.
2. Dirige-se à inter-relação dos aspectos
biofísicos, sociais e econômicos.
3. Encontra-se ligado às políticas dos setores e
das regiões (transfronteiriças) relevantes e,
quando apropriado, à AIA e ao processo de
decisão sobre projetos.

4. Facilita a identificação de opções de
desenvolvimento e de propostas alternativas
mais sustentáveis.
5. Fornece informação suficiente, confiável e
utilizável para o desenvolvimento do
planejamento e processo de tomada de
decisão.
6. Concentra-se em questões chave do
desenvolvimento sustentável.
7. É ajustado às características do processo de
tomada de decisão.
8. É eficaz em termos de custo e tempo.

9. É da responsabilidade das autoridades
competentes às decisões estratégicas a tomar.
10. É conduzido com profissionalismo, rigor,
equidade, imparcialidade e equilíbrio.
11. É sujeito à verificação e controles
independentes.
12. Documenta e justifica de que modo às
questões relativas à sustentabilidade foram
tidas em conta no processo de decisão.
13. Informa e envolve o público interessado e
afetado,
assim
como
os
órgãos
governamentais, ao longo de todo o processo
de decisão.
14. Considera explicitamente as suas contribuições
e preocupações na documentação e na tomada
de decisão.
15. Apresenta requisitos de informação claros e
facilmente compreensíveis, e assegura o
acesso a toda informação relevante.

16. Assegura a disponibilidade dos resultados da
avaliação o mais cedo possível, de forma a
influenciar o processo de decisão e inspirar
futuras ações de planejamento.
17. Fornece informação suficiente acerca dos
impactos reais da implementação de uma
decisão estratégica, a fim de avaliar se essa
decisão deve ser corrigida, assim como para
fornecer uma base para futuras decisões.

Entendimento
1)
Deverá considerar as decisões
estratégicas frente ao desenvolvimento
sustentável. A avaliação ambiental de todas as
decisões estratégicas foi aplicada? Utilizou-se
alguma ferramenta com essa finalidade?
2)
O
estudo
deverá
apresentar
adequadamente a integração dos aspectos
biofísicos, sociais e econômicos
3)
Deverá ser demonstrado como a AAE
aborda a inserção do planejamento no quadro
político e a contribuição à base da cadeia de
decisões
4) O estudo deverá apresentar a análise de
alternativas mais sustentáveis, especificando a
partir de critérios definidos a metodologia
utilizada para essa finalidade
5) O estudo apresenta as decisões estratégicas?
Há um levantamento e análise das várias
categorias de impactos com a implementação
do planejamento? Outras.
6) O estudo demonstra como a questão do
desenvolvimento sustentável foi considerada?
Aspectos
chave
do
desenvolvimento
sustentável são considerados
7) Há relação nítida entre a AAE e o processo de
tomada de decisão?
8) Há o levantamento dos custos e tempo de
duração
para
a
implementação
do
planejamento, assim como para as atividades
de acompanhamento do planejamento?
Não se aplica pela falta de dados.

13) O estudo deverá demonstrar o
envolvimento e participação das partes
interessadas na AAE.
14) Será considerada apenas a análise
participativa presente na documentação da
AAE. Deverá verificar como a análise
participativa está inserida na AAE.
15) Será considerado o tipo de linguagem que o
estudo apresenta, se há facilidade na
compreensão das informações relevantes, bem
como se a disponibilidade para o acesso de
todos os interessados
17) Verificar se há avaliação integrada dos
impactos cumulativos, sinérgicos e indiretos
nos estudos, considerando os planejamentos
correlatos.

Fonte: International Association for Impact Assessment (2002) e adaptado de Rizzo, Gallardo e Moretto (2017).
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Figura 29 – Resultados da análise de conformidade aos critérios da IAIA (2002) aplicados aos
relatórios de AAE.

Legenda: A - O item da IAIA é atendido (2 pontos); AP - O item da IAIA é atendido parcialmente (1 ponto); NA item da IAIA não é atendido (0 ponto). Escala: 0-8 pontos (não atende); 9-16 (atende parcialmente) e 17-24
(atende). Fonte: Rizzo, Gallardo e Moretto (2017).

A Figura 29 mostra uma relativa adequação ao atendimento dos critérios da IAIA
(2002), pois para duas AAEs 25% não foram atendidos e para outra AAE não foram atendidos
16,7% dos critérios; as três AAEs ficaram enquadradas na categoria atende parcialmente.
O segundo produto refere-se à análise de conformidade por item dos critérios de
desempenho da IAIA (2002). Considerada a escala da qualidade dos estudos de AAE, a AAE do
Rodoanel (SP) e do PRMG (MG) obtiveram 16 pontos e a AAE do PTU (DF) 15 pontos, como
detalhado na Tabela 9.
Tabela 9 – Análise de conformidade quanto aos critérios de desempenho da IAIA (2002).
PRMG-MG

Critérios

Integração (estar
integrado ao
processo de PPP)
Dirigida à
sustentabilidade

Com foco

PTU-DF

-SP

RODOANEL

Pontos por
item

Pontos
por
critério

1.

5

15

Pontos
totais
possíveis
por critério
18

2.

4

3.

6

4.

6

6

6

5.

4

12

24

6.

4

10

18

Itens
(*)

7.

A A
P

N
A

A A N A A
P A
P

N
A

.

2

8.
13

2
3

Participativa

14.

2

Interativa

15
17

5
4

4

6

47

47

72

Total por
atendimento
Total por estudo

12

4
16

0

12

3
15

0

14

2

0

16

Nota *- os números de 1) a 17) estão descritos no Quadro 16 e interpretados na Figura 29.
Fonte: Rizzo, Gallardo e Moretto (2017).
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O terceiro produto refere-se à análise de conteúdo dos critérios considerados
satisfatórios, conforme Tabela 9, pela análise dos critérios de desempenho da IAIA (2002): o
item 3 do critério AAE integrada e o item 4 do critério AAE dirigida à sustentabilidade. Da
análise do critério de AAE Integrada verificou-se o levantamento do objeto das AAE frente às
políticas e aos seus objetivos em diversas esferas. Da análise do critério de AAE dirigida à
sustentabilidade verificou-se a proposição de alternativas no planejamento do setor de
transportes, considerando ampla discussão de alternativas tecnológicas e locacionais,
identificação de cenários para proposição de alternativas, inclusive a alternativa nula e o uso
de índices para a avaliação de alternativas.
A AAE do planejamento de transportes no Brasil apresenta um desempenho mediano
em termos de atendimento às boas práticas internacionais. Algumas práticas nacionais
mostraram-se satisfatórias, ensejando potencial imediato para auferir os benefícios atribuídos
ao uso do instrumento. Por outro lado, várias outras se apresentaram restritas, porém há
contribuições objetivas da experiência internacional para superar essas limitações e
retroalimentar positivamente a prática local, como por exemplo, a participação pública e o
acompanhamento do planejamento fomentados pela AAE aplicada enquanto processo.
3.3.2 Proposição para o uso da AAE no planejamento no Brasil
Na perspectiva da consolidação do uso da AAE como um instrumento para subsidiar a
tomada de decisão no planejamento no país desenvolveu-se pesquisa com a proposição de
roteiro metodológico para o planejamento setorial, como apoio à governança ambiental e
como via para integração de orientações ambientais de políticas para planos municipais.
3.3.2.1 Roteiro metodológico para o uso da AAE no setor sucroalcooleiro
Em desdobramento a um financiamento da Fapesp Processo 2013/02128-4, o trabalho
(GALLARDO et al., 2013), apresentado em congresso internacional da IAIA, foi expandido e
aprofundado para contribuir com o estágio de conhecimento da AAE no país, com vistas a
fomentar seu uso, padronizar diretrizes e romper pré-conceitos da complexidade e dificuldade
da sua aplicação no contexto decisório do planejamento no país. Foi proposto em Gallardo,
Duarte e Dibo (2016) um roteiro de AAE para subsidiar o planejamento da expansão da canade-açúcar apresentado no Plano Decenal de Expansão de Energia. A indústria brasileira da
cana-de-açúcar vem se ampliando desde os anos 2000, motivada pela produção de etanol
para atender a crescente frota de veículos flex e a tradicional produção de açúcar. As
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projeções da expansão desse cultivo agrícola nas próximas décadas suscitam controvérsias
acerca dos impactos sociais e ambientais, os quais são parcialmente avaliados no
planejamento de energia.
O roteiro foi elaborado com base em boas práticas internacionais de AAE para que
possa ser aplicado a bacias hidrográficas nas quais se prevê expansão acentuada da cana-deaçúcar. De modo a demonstrar sua potencial viabilidade quanto à aquisição de dados para
avaliação de indicadores de sustentabilidade, o roteiro é, ainda, testado para dados da Bacia
Hidrográfica Turvo/Grande, no estado de São Paulo, que se situa em região destinada à
expansão da cana-de-açúcar, de acordo com as previsões do planejamento decenal de
energia.
O planejamento brasileiro da expansão da cana-de-açúcar se relaciona principalmente
a duas iniciativas: os documentos do planejamento energético, que consideram também usos
não energéticos da cana-de-açúcar para estabelecer cenários futuros, e zoneamentos que
orientam o licenciamento ambiental de usinas. Na configuração atual do planejamento
energético nacional, as projeções de longo prazo do setor são apresentadas no Plano Nacional
de Energia e as de médio e curto prazo nos Planos Decenais de Energia (PDE), com o objetivo
de fornecer ao mercado referência para a expansão setorial, permitindo minimizar as
incertezas na elaboração do planejamento estratégico (BRASIL, 2011). O PDE 2020 apresenta
tendências da oferta de etanol que representariam significativa expansão do setor,
privilegiando o etanol em relação aos outros combustíveis líquidos, estimando como
necessária o aumento da área de cultura de cana-de-açúcar de 8 milhões para 12,6 milhões
de hectares no país (BRASIL, 2011).
Como se trata da construção de um roteiro, a pesquisa foi amplamente baseada na
revisão bibliográfica, discussão e interpretação acerca (1) dos temas abordados no
planejamento da expansão da cana-de-açúcar; e referente (2) às boas práticas e
procedimentos de AAE que pudessem ser adotados para o caso brasileiro. O estudo
documental visou identificar as principais orientações acerca da expansão da cana-de-açúcar,
contidas nos documentos do planejamento energético do país. Para tanto, selecionou-se
como documento principal de análise o PDE 2020 (vigente na época do desenvolvimento da
pesquisa), considerando-se que a expansão prevista para o setor da cana-de-açúcar pode
ocorrer alinhada aos preceitos da sustentabilidade, por meio do uso da AAE.
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O primeiro produto refere-se a pautar a elaboração do roteiro nos critérios propostos
por IAIA (2002), que garantem o atendimento às boas práticas de AAE, que são apresentados
e comentados no Quadro 17.
Quadro 17 – Critérios da IAIA (2002) discutidos para o roteiro de AAE proposto.
Critérios de desempenho

Comentários acerca do roteiro de AAE proposto

Integrado e abrangente

O roteiro abrange as questões de sustentabilidade relacionadas à expansão da canade-açúcar pela definição e análise abrangente dos fatores críticos de decisão que
foram discutidas em oficinas temáticas com especialistas para integração dos temas.

Orientado para a
sustentabilidade

O roteiro proporciona a consideração das diversas alternativas de desenvolvimento
relacionadas à projeção do macrocenário da expansão do setor canavieiro e
monitoramento por meio do uso de indicadores de sustentabilidade.

Focado ou dirigido para as
questões relevantes

O roteiro possibilita a definição de objetivos estratégicos que estão dirigidos às
principais questões relevantes sobre a expansão sustentável da cana-de-açúcar, que
por sua vez poderão ser integradas pela análise dos indicadores de sustentabilidade
propostos.

Verificável

O roteiro como proposto poder ser realizado de modo transparente e participativo,
permitindo consulta detalhada pelo público acerca das decisões tomadas e suas
justificativas.

Participativo

O roteiro está proposto para acomodar ampla participação da população, em várias
etapas, bem como da comunidade técnica e científica especializada.

Iterativo

O roteiro está apresentado para apenas um dos ciclos de planejamento, sendo que
nos próximos ciclos poderá ocorrer revisão e sugestões de modificações e ajustes,
baseada na melhoria contínua.

Fonte: Gallardo, Duarte e Dibo (2016).

O segundo produto é a proposta cuja elaboração pautou-se pela sequência de
atividades técnicas estabelecidas para desenvolvimento de estudos de AAE, adotando como
referência as propostas de Partidário (2007, 2012) e Thérivel (2004), operacionalizadas para o
contexto de expansão da cana-de-açúcar, buscando contemplar especificidades regionais e a
perspectiva sistêmica dos impactos socioambientais associados ao setor, valorizando a
inclusão dos processos participativos para o PDE por meio da AAE que deve assegurar que a
opinião das partes interessadas influencie todo o ciclo desse processo. O roteiro, apresentado
na Figura 30, busca delinear um referencial conceitual mínimo de cada etapa envolvida para
seu uso.
O terceiro produto refere-se à identificação de indicadores de sustentabilidade e da
situação referencial. A proposição da AAE inclui a análise das projeções do PDE 2020 por bacias
hidrográficas. Essa escolha justifica-se uma vez que esse recorte propicia uma escala
adequada para compreensão do contexto regional de expansão do setor. Ademais, o
planejamento e gestão de recursos hídricos no Brasil apresenta um sólido arcabouço de
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governança ambiental (PORTO; TUCCI, 2009) e há publicação periódica de dados
consolidados. De modo a demonstrar a exequibilidade de aplicação do roteiro, os indicadores
de sustentabilidade são avaliados quanto à disponibilidade de dados em documentos
existentes no país, principalmente os dados constantes em planos de bacia hidrográfica.
Figura 30 – Roteiro de AAE para o planejamento da expansão da cana-de-açúcar.

Fonte: Gallardo, Duarte e Dibo (2016).

Os indicadores têm como finalidade fornecer informações para a avaliação dos
potenciais impactos (diretos, cumulativos, sinérgicos e indiretos) da expansão do setor. A
importância dessa etapa na AAE é ponderada também por Silva, Selig e Morales (2012) que
enfatizam que desvios na escolha e uso dos indicadores de sustentabilidade podem conduzir
a conclusões equivocadas ou insuficientes, com possibilidade de prejudicar a efetividade do
sistema de avaliação. O Quadro 18 apresenta uma cesta de 44 indicadores de sustentabilidade
que podem ser adotados na mensuração dos FCD (etapa 3 do roteiro).

93

Quadro 18 – Indicadores de sustentabilidade para mensuração dos FCD e disponibilidade dos
dados em sistemas de informações existentes para a Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (SP).
Indicadores de sustentabilidade (Grandeza/Parâmetro e unidade de medida)
1. Área agrícola em relação à área total - %

X

3. Área com cobertura vegetal nativa em relação à área total - %

X

4. Área com silvicultura em relação à área total - %

X

5. Área de pastagem em relação à área total - %

X

6. Área urbanizada em relação à área total - %

X

7. Áreas ocupadas com lavouras permanentes e temporárias (por tipos de culturas) - ha

X

8. Quantidade produzida de lavouras permanentes e temporárias (por tipos de culturas) - t

X

9. Quantidade de cabeças por área de pastagem - no/ha

X

10. Áreas consideradas com aptidão alta e média em relação à área total - %

-

11. Área considerada disponível para expansão de cana-de-açúcar, em relação à área total - %

-

12. Área própria em relação à área total cultivada com cana-de-açúcar - %

-

13. Quantidade de propriedades registradas no mesmo local de outro imóvel - no

-

Bem estar da comunidade local

Serviços ecossistêmicos

14. Quantidade de pontos monitorados com Índice de Estado Trófico (IET) classificados em Mesotrófico,
Oligotrófico e Ultraoligotrófico em relação à quantidade total de pontos monitorados - %
15. Quantidade de pontos monitorados com Índice de Qualidade das Águas (IQA) classificado como Bom e
Ótimo em relação à quantidade total de pontos monitorados - %
16. Quantidade de poços monitorados cuja água foi classificada como potável, em relação à quantidade
total de poços monitorados - %

Qualidade do ar e
GEE

Disponibilidade
de dados
X

2. Área ocupada por cana-de-açúcar em relação à área total - %

Propriedade das
terras e
instrumentos de
controle

Mudança de uso das terras e
segurança alimentar

FCD

X
X
X

17. Volume total de água outorgado - m³/ano

X

18. Volume de água outorgado para irrigação em relação ao volume total de água outorgado - %

X

19. Situações de conflito de extração ou uso das águas superficiais e subterrâneas, por tipo - nº

-

20. Quantidade de solo perdido por erosão, no ano - t/ha.ano

X

21. Quantidade de agroquímicos utilizada, no ano - kg/ha.ano

-

22. Quantidade de resíduos agroindustriais (vinhaça e torta de filtro) utilizada, no ano - kg/ha.ano

--

23. Área ocupada por fragmentos florestais em relação à área total - %
24. Área ocupada por Unidades de Conservação de proteção integral em relação à área total - %
25. Área ocupada por Unidade de Conservação de uso sustentável em relação à área total - %

X
X
X

26. Área de Preservação Permanente (APP) com cobertura vegetal em relação da APP total - %
27. Área de Reserva Legal averbada em relação à área total - %
28. Quantidade de sanções por infrações a normas ambientais referentes à fauna e a flora - nº
29. Taxa geométrica de crescimento anual – TGCA - % a.a.
30. Taxa de urbanização - %
31. Quantidade de vínculos empregatícios formais de homens e mulheres, segundo grau de instrução
(total, na agropecuária, na indústria, na construção civil, no comércio e nos serviços) - nº
32. Quantidade de postos de trabalho em atividade agropecuária em relação ao total de postos de trabalho
-%
33. Média do salário pago à mão-de-obra utilizada na agricultura canavieira em relação ao salário mínimo %
34. Quantidade de pessoas em regime de trabalho escravo, no ano - nº
35. Quantidade de residências ligadas à rede de esgoto, em relação ao total de residências
36. Quantidade de esgoto tratado, em relação ao total de esgoto coletado - %
37. Quantidade de residências com serviço de coleta de resíduos sólidos, em relação ao total de residências
-%
38. IQR dos aterros - nº
39. Quantidade de registros de acidentes de trabalho associados à agricultura canavieira, no ano - nº
40. Quantidade de registros de óbitos decorrentes de trabalho associados à agricultura canavieira, no ano nº
41. Taxa de internação por infecção respiratória aguda (IRA) em menores de 5 anos - nº/1.000hab.ano
42. Quantidade de dias, em relação ao total de dias no ano, em que o padrão de qualidade do ar é
ultrapassado para os parâmetros: Partículas Totais em Suspensão (PTS), Material Particulado Inalável
(PM10) e Dióxido de Nitrogênio (NO2) - %
43. Quantidade de dias, em relação ao total de dias no ano, que ocorreram queimadas - %
44. Quantidade de estabelecimentos cumpridores das metas de eliminação das queimadas em relação ao
total de estabelecimentos que realizam queimada - %

X
X
X

Legenda: (X) dados disponíveis; (-) dados indisponíveis.
Fonte: Gallardo, Duarte e Dibo (2016).

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Há disponibilidade de dados para alimentar os indicadores, como a aplicação em uma
das bacias na qual está prevista a expansão da cana-de-açúcar no PDE 2020 – a Bacia
Turvo/Grande (SP) (CBH-TG, 2013). Entende-se que os dados dessa bacia, que consiste na
quarta maior bacia paulista, podem ilustrar a factibilidade para a condução da AAE pautada
no roteiro estabelecido. Observa-se pelo Quadro 18 que 31 (79%) dos 44 indicadores de
sustentabilidade propostos possuem dados facilmente obtidos em documentos existentes.
O quarto produto é a análise dos cenários tendencial e de sustentabilidade para o
setor. O PDE 2020 apresenta um único cenário de expansão – o tendencial. Ao final desta
etapa, a AAE contaria com o delineamento de ao menos dois cenários, reunindo elementos
sobre as tendências dos FCD para cada um deles. Um quadro ilustrativo do resultado deste
passo pode ser observado no Quadro 19.
Quadro 19 – Avaliação dos FCD sob o cenário tendencial e o cenário de sustentabilidade.
FCD
Descrição
Cenário Tendencial: os níveis de produção de alimentos são significativamente reduzidos
na bacia, com a substituição principalmente de culturas de milho.
Cenário de Sustentabilidade: com uma expansão moderada da cana-de-açúcar, as áreas
de pasto subutilizadas seriam suficientes para atender a demanda por terras da cana-deaçúcar. Eventual substituição de culturas não teria impacto significativo nos níveis de
produção de alimentos da bacia.
Cenário Tendencial: a expansão da cana-de-açúcar seria direcionada para áreas definidas
mediante análise integrada do mapa atual de uso solo e do mapa do Zoneamento
Propriedade
Agroecológico da cana-de-açúcar
das terras e
Cenário de Sustentabilidade: a demonstração de aptidão das prováveis áreas de
instrumentos
expansão da cana-de-açúcar seria mediante a análise integrada do atual uso do solo, do
de controle
Zoneamento Agroecológico da cana, de Planos de Bacia Hidrográfica, Planos de Manejo
e Planos Diretores Municipais, atendendo ao conteúdo de instrumentos de controle
aplicáveis.
Cenário Tendencial: a substituição de áreas com produção de alimentos poderá reduzir
a oferta de serviços ecossistêmicos de regulação e culturais.
Serviços
Cenário de Sustentabilidade: a ocupação da cana-de-açúcar substituirá
ecossistêmicos
preferencialmente áreas subutilizadas de pastagem, respeitando ainda corredores
ecológicos eventualmente inseridos nas mesmas, podendo contribuir para o incremento
da oferta de serviços ecossistêmicos.
Cenário Tendencial: expansão da cana-de-açúcar não necessariamente virá acoplada a
Bem estar da
melhorias socioeconômicas nos municípios afetados e para os trabalhadores.
comunidade
Cenário de Sustentabilidade: expansão da cana-de-açúcar deverá refletir incremento nas
local
condições trabalhistas dos empregados do setor e melhorias diretas nas condições
socioeconômicas dos municípios afetados.
Cenário Tendencial: o aumento das áreas de expansão da cana-de-açúcar necessárias
para o aumento do volume de biocombustíveis visará contribuir à substituição parcial de
combustíveis fósseis, e consequentemente, a redução da emissão de gases de efeito
Qualidade do
estufa e melhoria da qualidade do ar em geral.
ar e gases de
Cenário de Sustentabilidade: a expansão moderada das áreas de cana-de-açúcar tende a
efeito estufa
contribuir para o incremento de fontes alternativas de energia e consequentemente para
redução da emissão dos gases de efeito estufa, respeitando os limites impostos pelos
outros FCDs. Boas práticas no manejo e colheita da cana devem ser usadas para boa
manutenção das condições de segurança e saúde no trabalho quanto à qualidade do ar.
Fonte: Gallardo, Duarte e Dibo (2016).
Mudança de
uso das terras e
segurança
alimentar
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Os principais aspectos positivos desse roteiro incluem: integração dos temas
ambientais, sociais e econômicos proporcionando foco estratégico e de sustentabilidade à
tomada de decisão; proposição de indicadores de sustentabilidade com disponibilidade de
dados para o recorte de bacias hidrográficas; e orientações para avaliação de cenários
alternativos ao estabelecido no planejamento energético.
3.3.2.2 AAE e o planejamento da gestão de resíduos sólidos: explorando o encadeamento
(tiering) nos níveis do planejamento
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) são instrumentos inovadores
de planejamento e gestão de resíduos urbanos, representando avanço importante para a
sustentabilidade das cidades em desdobramento das diretrizes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Com vistas a discutir como a AAE pode contribuir para fomentar a
implantação da política nacional de resíduos sólidos do nível nacional para o local (municipal)
foi orientado um trabalho de formatura cujos resultados são consolidados em Vieira et al.
(2019).
Como o PGIRS de São Paulo não foi subsidiado pela AAE, buscou-se na pesquisa
identificar se a perspectiva do instrumento, bem como potenciais benefícios associados,
encontram-se incluídos nesse plano. Estabeleceu-se como questão de pesquisa: Como a AAE
pode contribuir no processo de elaboração de planos municipais de gestão de resíduos sólidos
no contexto da PNRS? Foram estabelecidos dois objetivos: analisar a adequação do PGIRS de
São Paulo às orientações internacionais de boas práticas de AAE; e analisar como os objetivos
estratégicos da PNRS influenciam o PGIRS demonstrando evidências de tiering na cadeia de
decisões no planejamento nacional de resíduos sólidos. Tiering é o encadeamento da temática
ambiental nos diferentes níveis do planejamento, como apresentado na Figura 31. Entende-se
que as políticas de resíduos sólidos dos níveis mais locais (municipais ou microrregionais)
devem ser alimentadas pelas diretrizes políticas estabelecidas nos níveis mais abrangentes
(nacional ou estadual).
O primeiro produto refere-se à análise do conteúdo do PGRIS de São Paulo em
comparação ao preconizado pelas boas práticas de AAE estabelecidas por Partidário (2012),
conforme apresentado no Quadro 20.
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Figura 31 - Hierarquia entre os instrumentos de planejamento e gestão de resíduos sólidos no Brasil.

Fonte: Vieira et al. (2019).

Quadro 20 – PGIRS de São Paulo e boas práticas de AAE.
Elementos-chave
da AAE

Perguntas-chave

Boas práticas de AAE

1. Objeto da
avaliação

O que foi avaliado?

2. Início da AAE

Em que fase se iniciou
A AAE é aplicada consoante o
a AAE no processo de
desenvolvimento do plano
planejamento?

3.Interatividade

Qual foi o grau de
integração e de
retorno entre as
atividades de
avaliação e
planejamento?

Foram identificados
4.Quadro problema problemas?

5.Quadro de
governança

Foi estabelecido um
quadro de
governança?

A AAE deve apresentar a identificação de
cenários e/ou alternativas estratégicas

Análise do conteúdo do PGIRS de São Paulo
No PGIRS foram considerados cenários e opções
estratégicas para gerenciamento de resíduos.
Não se aplica. A AAE não foi utilizada durante o
desenvolvimento do PGRIS.

De acordo com o PGIRS, o Decreto nº 53.924/13
A AAE deve garantir que a integração entre cria o Comitê Inter-secretarial para a Política
atividades de avaliação e planejamento seja Municipal de Resíduos Sólidos, composto por
elevada
várias secretarias, integrando diferentes
setores.

A AAE deve apresentar um mapeamento
sintético e circunscrito dos principais
problemas, das potencialidades e das forças
motrizes que representam as prioridades
setoriais, ambientais e de sustentabilidade.

Foi realizado no PGIRS um diagnóstico da
situação atual dos resíduos sólidos no
município, de acordo com os aspectos
socioeconômicos, a composição dos resíduos
gerados e coletados e as atuais áreas de
destinação e disposição, identificando os
problemas de gestão de resíduos.

A AAE deve envolver responsabilidade
institucional; cooperação institucional;
envolvimento de agentes interessados. Para
tanto deve criar uma rede de instituições,
organizações governamentais e nãogovernamentais e painéis de cidadão; e
incluir princípios de responsabilidade,
transparência, integridade, eficiência e
liderança para o desempenho efetivo do
planejamento.

De acordo com o PGIRS, o Comitê Intersecretarial para a Política Municipal de Resíduos
Sólidos congrega secretarias, setores e grupos
de trabalho. Os grupos de trabalho contêm
representantes da sociedade civil, porém não
abrangem todos os atores esperados em um
quadro de governança e tampouco preenche
todos os requisitos esperados.
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Elementos-chave
da AAE

6. Quadro
estratégico de
referência

Perguntas-chave

Boas práticas de AAE

Como foi o Quadro de
A AAE deve incluir objetivos e metas de
Referência Estratégico
políticas ambientais e de sustentabilidade
estabelecido?
(até 30) para definir o referencial de
avaliação estratégica

O quadro de
avaliação a partir de
fatores críticos –são
temas chave,
7. Quadro de
integrados que
Esse quadro deve ser holístico e integrado.
avaliação de fatores estabelecem o foco
Apresentação de poucos fatores críticos de
críticos para a
da AAE, a estrutura
decisão, porém integrados.
tomada de decisão de avaliação e o
conteúdo dos estudos
técnicos - para a
tomada de decisão foi
bem definido?

8. Opções
estratégicas

Foram avaliadas
opções estratégicas,
que são alternativas
que garantam que o
planejamento
englobe questões
ambientais e de
sustentabilidade,
conforme os objetivos
do plano?

9. Participação

Qual foi o grau de
participação? Deve-se
avaliar os
A AAE deve possibilitar elevado
mecanismos
envolvimento das partes interessadas.
empregados para o
Processo ativo de participação.
envolvimento dos
cidadãos na decisão.

Existem diretrizes
10. Diretrizes para o
para o
planejamento,
acompanhamento da
gestão e
implementação do
monitoramento
plano?

A AAE deve considerar as oportunidades e
riscos das opções para as estratégias
relevantes consideradas no escopo do
plano.

A AAE deve estabelecer diretrizes para o
planejamento, gestão e monitoramento,
devendo
incluir até 20 indicadores de
monitoramento

Análise do conteúdo do PGIRS de São Paulo
No PGIRS não foi estabelecido um quadro de
referência estratégico que seria representado
por objetivos e metas de políticas estratégicas
nacionais estabelecidas em níveis decisórios
institucionais e outras políticas aplicáveis com
sinergias e conflitos com a analisada. O único
referencial adotado é a própria PNRS.

Não foi estabelecido. Mas a partir do PGIRS
podem ser reconhecidos vários fatores
relevantes: gestão de resíduos; inovação,
conhecimento e conscientização ambiental;
qualidade ambiental e espaço urbano; geração
de emprego e renda; recursos naturais; recursos
financeiros. Porém, isso não denota um foco
integrado e não há uma análise holística desses
fatores.

O PGIRS define um conjunto de estratégias para
cada tipo de resíduos gerados no município,
bem como a definição de metas, prazos, custos
e competências.

O processo participativo de concepção do PGIRS
envolveu mais de 7 mil pessoas em 58 eventos:
incluindo 31 pré-conferências, 6 reuniões
temáticas, 9 reuniões preparatórias dos 800
delegados, 10 oficinas técnicas com cadeias
produtivas para proposição de metas, além de
uma conferência municipal. Entretanto não
houve um sistema de divulgação contínua das
informações coletadas.
O PGIRS apresenta diretrizes para
acompanhamento, porém não apresenta
indicadores. Mas há orientações para a criação
de indicadores de monitoramento das ações,
programas e metas previstos.

Fonte: Vieira et al. (2019).

Pela análise do Quadro 20, observa-se que o PGIRS abrangeu tópicos do planejamento
subsidiado pela AAE para a gestão dos resíduos em âmbito municipal. Alguns elementos de
boas práticas de AAE como participação pública e quadro de governança estavam presentes,
mas poderiam ser melhor explorados; o quadro de governança poderia ser ampliado para
além dos atores envolvidos; e a participação pública envolveu diversos setores, comitês e
grupos de trabalho, mas não houve um sistema de informações e divulgação sistemática. As
principais limitações quanto às boas práticas de AAE referem-se a: falta de delimitação objetiva
dos fatores críticos à decisão; ausência do sistema de informações sem a proposição de uma
cesta de indicadores para avaliação sistemática do plano e de suas revisões futuras; falta de
um quadro de referências para além daquelas intrínsecas ao setor de resíduos. Apesar da
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ausência da provisão de indicadores, um aspecto positivo do PGIRS refere-se à apresentação
das diretrizes para a constituição de um sistema de informações sobre a gestão de resíduos
sólidos, o SIMIRS-SP; atividades contínuas e consideradas essenciais na AAE, como
preconizado por Partidário (2012).
O segundo produto refere-se à análise do enfoque do planejamento estabelecido pela
PNRS e o enfoque que a abordagem da AAE remete ao planejamento, conforme discutido por
Malvestio, Gomes e Peixoto (2012), aplicados ao conteúdo do PGIRS de São Paulo (São Paulo,
2014), apresentado na Figura 32.
Figura 32 – Comparação dos enfoques do planejamento e da AAE esperados para plano
municipal ao conteúdo do PGIRS de São Paulo.

Fonte: Vieira et al. (2019).

Pela análise da Figura 32, observa-se que o conteúdo do PGIRS está mais abrangente
do que o conteúdo mínimo esperado ao escopo do plano de resíduos em nível municipal
descrito por Malvestio, Gomes e Peixoto (2012), e apresenta um bom alinhamento ao escopo
da AAE, como apresentado por Malvestio, Gomes e Peixoto (2012), à exceção da ausência dos
indicadores.
O terceiro produto refere-se à análise do tiering do nível decisório mais elevado para o
nível decisório local como mostra o Quadro 21.
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Quadro 21 – Avaliação do tiering por meio das opções de gestão de resíduos sólidos na
hierarquia de resíduos da PNRS ao PGIRS de São Paulo.
Nível: Política
Nacional /
Estratégia

Nível:
planejamento
regional

Nível: planejamento
local

Nível: programa/
projeto

PGIRS de São Paulo

Alternativas
Opções de gestão
políticas (hierarquia
de resíduos
de resíduos)

Opções de
localização

Implementação /
Opções temporais

Todos esses elementos são observados no
PGIRS discutidos para o nível de ação
municipal.

Minimização de
resíduos

Prevenção e
Minimização

Escritórios casas
indústria

Implementação de
programas e projetos de Plano municipal de Educação Ambiental
minimização de
voltado para a gestão de resíduos sólidos.
resíduos

Reutilização

Prolongar a vida útil
Bens retornáveis
do produto

Opções de coleta

Instalação de
recuperação de
materiais (MRF)

Implementação de
programas de
reutilização de resíduos

Implantação de programas de logística
reversa e outras formas de reutilização.

Os detalhes específicos
de rotas, horários, local
e gestão

Programas de Coleta seletiva, PEVs – Pontos
de Entrega Voluntária e Ecopontos para a
entrega dos resíduos sólidos recicláveis
secos.

Escolha do processo de
instalação de
recuperação de
materiais (MRF)

Definidos programas de valorização de
resíduos orgânicos - compostagem e
recuperação energética.

Opções de
compostagem

Recuperação e
reciclagem

Processos de
estabilização e TMB;
processo baseado
em RDF
(Combustível
derivado de
resíduos)
Incineração
Recicláveis secos

Recuperação e
Reciclagem

Recuperação de
energia

Disposição final

Há iniciativas de gerenciamento dos
recicláveis secos e incineração para os
resíduos de serviço de saúde.

Aterro
Reciclagem

Opções de
tratamento de
orgânicos

Opções de
compostagem

Para a gestão e manejo dos resíduos
orgânicos, o plano prevê diversas ações.

Incineração com
recuperação de
energia

Projeto / gestão de
instalações de
recuperação de energia

Somente os resíduos de serviço de saúde e
embalagens de óleos lubrificantes e
materiais contaminados são encaminhados
para a incineração.

Resíduos de
combustível
derivado

Projetos de instalações em aterros sanitários
pela captação de gases provenientes dos
aterros.

Aterro de utilização
de gás

Projeto para a Instalação de unidades TMB
em Ecoparques, com tratamento do resíduo
orgânico por biodigestão anaeróbia,
transformando-o em biogás.

Aterros sanitários
de resíduos não
tratados.

Projeto / gestão de
O PGIRS prevê instalações de recuperação de
instalações de
energia em aterros sanitários, através da
recuperação de energia. captação de gases provenientes dos aterros.

Resíduos tratados

O PGIRS prevê que os resíduos de serviço de
saúde (RSS) sejam encaminhados para
tratamento.

Fonte: Vieira et al. (2019).

Pelo Quadro 21 verificam-se evidências de tiering no planejamento de resíduos da
escala nacional para a local, denotando encadeamento na gestão de resíduos definida pela
PNRS e observada no PGIRS. Esse resultado difere do encontrado por Maiello, Paiva Britto e
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Valle (2018, p. 46) quanto ao plano municipal do Rio de Janeiro. Observa-se que o PGIRS
atende às opções apresentadas no modelo proposto em nível nacional, exceto a utilização da
incineração com recuperação de energia. Na cidade de São Paulo há recuperação de energia
apenas através de projetos de instalações em aterros sanitários por meio da captação dos
gases gerados. Há também projetos para instalação de unidades de tratamento mecânico
biológico em ecoparques por biodigestão anaeróbia, transformando-o em biogás e
biofertilizante. Essas propostas abrem perspectivas para o enfrentamento das mudanças
climáticas, aspecto positivo do PGIRS em contraposição à crítica de Fischer et al. (2011) aos
planos municipais do Reino Unido que não englobaram essas ações. Percebe-se um elevado
grau de compatibilidade entre os objetivos, diretrizes e estratégias direcionados à gestão de
resíduos sólidos na cidade, sendo as ações propostas compatíveis com as recomendações
geralmente presentes na literatura sobre gerenciamento integrado de resíduos sólidos como
Philippi Jr. e Aguiar (2018), Jacobi e Besen (2011) e UNEP (2011). Além das nítidas evidências
do tiering vertical (Turco; Gallardo, 2018), desde a PNRS até o PGIRS, observam-se alguns
indícios de tiering horizontal e diagonal, materializados pela menção da Lei Federal de
Saneamento Básico e da Política Nacional sobre Mudanças do Clima, denotando um potencial
de articulação entre setores influenciando a execução do PGIRS e seus resultados.
3.3.3 Métodos e técnicas de avaliação de impactos cumulativos nas bacias hidrográficas com
projetos de hidrelétricas
A avaliação de impactos cumulativos (AIC) é um instrumento da família da avaliação
de impactos que não é obrigatório no país, que também pode ser realizada dentro do escopo
da AAE. A AIC assume grande relevância para avaliar a somatória de empreendimentos em
uma dada região, principalmente, naquelas em que a fragilidade socioambiental do meio é
elevada.
Nesse contexto, destacam-se as bacias do rio Amazonas que concentram grande parte
das hidrelétricas projetadas para atender as demandas de energia elétrica nacional. O debate
sobre os significativos impactos socioambientais do avanço da fronteira hidrelétrica para a
região amazônica tem sido intenso. Para Fearnside (2016), os impactos socioambientais
associados a hidrelétricas na Amazônia são muito mais severos e amplos que os comumente
apresentados pelos proponentes, estendendo-se por toda a bacia hidrográfica do
barramento. Dentre os impactos socioambientais, destacam-se os impactos cumulativos que,
de acordo com Wärnbäck e Hilding-Rydevik (2009), são aqueles resultantes de uma ação que
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se somam aos de outras ações do passado, presente e até do futuro. Se os impactos são
recorrentes temporalmente ou tornam-se mais frequentes em uma determinada área, a
capacidade de assimilação dos sistemas ambientais modifica-se, caracterizando-os como
significativos (COOPER, 2004).
Nesse escopo, alguns órgãos estaduais de licenciamento ambiental, como os do
Paraná, do Rio Grande do Sul e de Goiás, foram pioneiros ao incluir a análise dos impactos
ambientais não limitada ao empreendimento, mas englobando a bacia hidrográfica (TUCCI;
MENDES, 2006). A partir desse conhecimento inicial fornecido por esses órgãos ambientais e
do setor elétrico, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pelo licenciamento
ambiental de empreendimentos hidrelétricos em nível federal desde 2003, passou a detalhar
um novo instrumento de planejamento que contemplasse na bacia hidrográfica os impactos
de múltiplos aproveitamentos hidrelétricos (TUCCI; MENDES, 2006).
Desde então, o planejamento ambiental do setor hidrelétrico brasileiro vem
considerando o uso de dois instrumentos de avaliação de impacto: a Avaliação Ambiental
Integrada (AAI), com a finalidade de avaliar os efeitos cumulativos e sinérgicos provocados
pelo conjunto de múltiplos aproveitamentos hidrelétricos inseridos na bacia; e o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA), com propósito complementar à AAI, consolidando os estudos
socioambientais da alternativa de usina hidrelétrica selecionada (MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA, 2007).
Com isso o Brasil, ao menos no setor hidrelétrico, entrou em sintonia com outros
países que vêm utilizando a AIC para avaliação de impactos. Para Cardinale e Greig (2013), a
AIC permite analisar os impactos potenciais de um dado empreendimento, somados a
potenciais efeitos de outras atividades humanas, para propor medidas para evitar, reduzir
e/ou mitigar os impactos cumulativos. De acordo com Westin, Santos e Martin (2014), 14 AAIs
foram realizadas para bacias hidrográficas brasileiras, principalmente na região da bacia
amazônica, na qual se localiza boa parte das novas usinas projetadas, segundo os documentos
do planejamento de energia brasileiro.
A primeira contribuição nesse contexto refere-se a um trabalho resultado parcial do
projeto Fapesp 2015/20228-1, apresentado em Gallardo et al. (2017), que foi um
desdobramento de uma orientação de dissertação de mestrado. O recorte territorial da
pesquisa concentra-se na bacia do rio Teles Pires, uma das principais da região amazônica, em
que está projetada uma série de aproveitamentos hidrelétricos (Figura 33).
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Figura 33 – Inserção dos empreendimentos hidrelétricos na bacia do rio Teles Pires.

Fonte: Gallardo et al. (2017)

Na região amazônica, na bacia do rio Tapajós (afluente do rio Amazonas), o rio Teles
Pires é um dos dois tributários principais (o outro é o rio Juruena), abrangendo parte dos
estados do Mato Grosso e Pará, possuindo aproximadamente 141.483 km2 de área de
drenagem e 3.647 km de extensão (Empresa de Pesquisa Energética, 2009). A partir do

103

inventário realizado na bacia pela Eletrobras, que identificou um potencial de 3.697 MW de
energia, foi estabelecido no inventário um conjunto de aproveitamentos hidrelétricos
compreendendo seis usinas hidrelétricas (UHEs Magessi, Sinop, Colíder, Teles Pires, Foz do
Apiacás e São Manoel) e sete pequenas centrais hidrelétricas (PCHs Ilha Pequena, Nhandu,
Rochedo, Cabeça do Boi, Salto Apiacás, da Fazenda e Salto Paraíso), conforme Figura 33. A
Empresa Brasileira de Pesquisa Energética (EPE), responsável pela realização de estudos
ambientais para aproveitamento de energia, realizou, em 2009, a AAI da bacia do rio Teles
Pires (EPE, 2009). Das seis UHEs, à exceção da UHE Magessi, as outras cinco encontravam-se
em processo de licenciamento ambiental na virada da década passada, com a apresentação
dos respectivos EIAs: UHE Colider (JGP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES Ltda., 2009); UHE
Teles Pires (EPE, 2010a); UHE Sinop (THEMAG, 2010); UHE Foz do Apiacás (EPE, 2010b); UHE
São Manoel (EPE, 2011).
Selecionou-se como objeto de análise os estudos ambientais realizados na bacia do rio
Teles Pires com vistas ao planejamento hidrelétrico. Os pressupostos da pesquisa referem-se
a: evidências de boas práticas de avaliação de impactos cumulativos são encontradas na AAI;
e impactos cumulativos em nível de empreendimentos hidrelétricos não são adequadamente
considerados, mesmo quando há avaliação de impactos cumulativos em bacias hidrográficas.
A partir desses pressupostos, estabelece-se como objetivo dessa pesquisa analisar a
avaliação de impactos cumulativos da escala de bacia do rio Teles Pires à escala de
empreendimentos hidrelétricos, por meio dos instrumentos de avaliação de impacto (AAI e
EIAs) aplicados ao planejamento ambiental. Os objetivos específicos referem-se a: analisar os
procedimentos de AIC empregados na AAI da bacia do rio Teles Pires; e analisar a associação
dos impactos cumulativos da AAI aos impactos apresentados em cinco EIAs realizados nesta
bacia.
Como não referencial conceitual-teórico estabelecido e prática sistemática de AIC no
país, optou-se por utilizar para análise documental da AAI da bacia hidrográfica do rio Teles
Pires (EPE, 2009) um instrumento publicado e testado previamente. Nesse contexto, destacase o trabalho produzido por Canter et al. (2013), que sintetizaram, por meio de uma ampla
revisão, orientações e métodos para AIC em bacias hidrográficas.
O primeiro produto refere-se à análise da AAI da bacia do rio Teles Pires às boas
práticas de AIC, apresentado no Quadro 22, Quadro 23 e Quadro 24, conforme estudos prévios
sobre AIC de bacias hidrográficas sintetizadas por Canter et al. (2013).
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Quadro 22 – Análise da AAI Teles Pires frente aos 11 passos para a AIC sintetizados por Canter
et al. (2013).
Componentes da
Avaliação de
Impacto

Avaliação Ambiental Integrada da bacia do rio Teles Pires
1. As questões relacionadas aos efeitos cumulativos significativos foram analisadas com
relação à ação proposta pela integração entre as dinâmicas sociais, políticas e
econômicas identificadas na utilização dos recursos naturais da bacia do rio Teles Pires e
nos conflitos resultantes pela implantação dos empreendimentos hidrelétricos, como
poderiam ser agravados ou gerados.
2. O escopo geográfico da análise foi definido compreendendo os limites da bacia
hidrográfica, que por sua vez foi caracterizada em termos de classes de fragilidade.

Escopo

3. Foi realizada uma análise prospectiva para cenários atuais e futuros em um horizonte
de 10 anos entre os mesmos.
4. Não foram identificadas outras ações presentes ou futuras na bacia que podem surtir
ou sofrer os efeitos da implantação do conjunto de hidrelétricas. A análise ficou restrita
à implantação dos empreendimentos hidrelétricos UHEs e PCHs.
5. Foram caracterizados os recursos, os ecossistemas e as comunidades humanas
identificadas em uma análise denominada análise socioambiental da bacia hidrográfica.
Descrevendo o
ambiente afetado

6. As tensões que afetam esses recursos foram caracterizadas em termos de fragilidade
dos recursos naturais na bacia hidrográfica e dos conflitos resultantes. A relação com os
limites regulatórios foi estabelecida por políticas, planos e programas em níveis federal
e estadual que incidem na bacia hidrográfica.
7. Foi caracterizado o estado inicial dos recursos naturais, ecossistemas e comunidades
humanas, para os quais foram estabelecidos indicadores em termos de fragilidades e
potencialidades.
8. Na análise, foram identificadas as relações de causa e as consequências entre as
atividades humanas e os recursos naturais, os ecossistemas e as comunidades, mas
prioritariamente relacionadas às atividades de implantação das hidrelétricas.

Determinando as
consequências
ambientais

9. Os efeitos cumulativos foram classificados em termos de natureza, duração,
abrangência e efeitos quanto à sinergia ou cumulativismo.
10. São apontadas recomendações para mitigação dos efeitos cumulativos no processo
de licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos e da gestão da bacia
hidrográfica.
11. Foram identificados indicadores que permitem monitorar e eventualmente adaptar
as alternativas e/ou soluções visando atenuar os impactos cumulativos.

Fonte: Gallardo et al. (2017).

Com relação ao Quadro 22 observa-se que quanto ao escopo não foram atendidas as
premissas de identificar outras ações presentes ou futuras na bacia que podem ocorrer ou
sofrer os efeitos da implantação do conjunto de hidrelétricas. A análise ficou restrita à
implantação dos empreendimentos hidrelétricos UHEs e PCHs.
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Quadro 23 – Análise da AAI da bacia do rio Teles Pires frente aos 12 passos do processo de AIC
sintetizados por Canter et al. (2013).
Processos básicos da
Avaliação de Impacto

Avaliação Ambiental Integrada da bacia do rio Teles Pires

Escopo

1. As questões regionais de interesse foram identificadas por meio da análise
socioambiental da bacia hidrográfica.
2. Os componentes ambientais em termos da bacia hidrográfica foram
apresentados.
3. As fronteiras espaciais da análise ficaram restritas aos limites da bacia, sem
analisar se as repercussões da análise poderiam extrapolar a bacia. A análise
temporal foi apresentada na condição atual, sem os empreendimentos, e
projetada para um cenário futuro de 10 anos, com os empreendimentos
executados.
4. Somente foram caracterizadas as ações das hidrelétricas, embora na
caracterização dos conflitos tenham sido identificados atores e agentes
envolvidos.
5. Foram identificados os impactos cumulativos e sinérgicos que serão gerados
pelas ações das hidrelétricas projetadas na bacia hidrográfica.

Análise dos efeitos

6. Foi realizada uma ampla coleta de dados em base regional nos limites da
bacia hidrográfica.
7. Os efeitos da implantação dos empreendimentos hidrelétricos no interior
da bacia hidrográfica foram detalhadamente analisados.
8. Apenas os efeitos da implantação dos empreendimentos hidrelétricos no
interior da bacia hidrográfica foram detalhadamente analisados. Outras ações
eventualmente previstas na bacia e que teriam efeito sobre os componentes
ambientais valorizados não foram contempladas nessa análise, embora alguns
efeitos decorrentes dessas ações, como, por exemplo, do mercúrio oriundo
das atividades de garimpo, tenham sido discutidos.

Identificação da mitigação

9. São apontadas recomendações para mitigação dos efeitos cumulativos no
processo de licenciamento ambiental de empreendimentos hidrelétricos e da
gestão da bacia hidrográfica.

Avaliação da significância

10.Os efeitos residuais dos impactos cumulativos e sinérgicos são discutidos.
11. É apresentada uma análise sucinta em termos dos impactos cumulativos e
sinérgicos residuais e suas repercussões sobre o ambiente local. Entretanto,
os objetivos do uso do solo e as tendências não são enfatizados.

Acompanhamento

12. Foram identificados indicadores que permitem monitorar e
eventualmente adaptar as alternativas e/ou soluções visando atenuar os
impactos cumulativos.

Fonte: Gallardo et al. (2017).

Com relação ao Quadro 23, observa-se que, quanto ao escopo, somente foram
consideradas as ações das hidrelétricas, embora na caracterização dos conflitos tenham sido
identificados atores e agentes envolvidos. Quanto à análise dos efeitos, limitou-se a detalhar
aqueles referentes à implantação dos empreendimentos hidrelétricos no interior da bacia
hidrográfica. Outras ações eventualmente previstas na bacia e que teriam efeito sobre os
componentes ambientais valorizados (VEC do inglês – valued environmental and social
components) não foram contempladas nessa análise, embora alguns efeitos decorrentes
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dessas ações, como, por exemplo, do mercúrio oriundo das atividades de garimpo, tenham
sido discutidos. Quanto à avaliação da significância, é apresentada uma análise sucinta em
termos dos impactos cumulativos e sinérgicos residuais e suas repercussões sobre o ambiente
local. Entretanto, os objetivos e as tendências de mudanças do uso do solo não são
enfatizados.
Quadro 24 – Análise da AAI da bacia do rio Teles Pires frente ao VEC (Componente Ambiental
Valorizado) direcionado ao processo de AIC em seis etapas.
Seis etapas do processo de avaliação de impactos cumulativos na AAI da bacia do rio Teles Pires.
Etapa 1 - O processo de Avaliação e gestão dos efeitos cumulativos
(CEAM) foi realizado a partir dos efeitos cumulativos e sinérgicos
discutidos para componentes ambientais selecionados na bacia
hidrográfica. Os componentes ambientais foram analisados com
base em indicadores propostos para um cenário atual (sem os
empreendimentos na bacia) e outro futuro (com os
empreendimentos).

Análise: realizada.

Etapa 2 – Foi realizada a análise das características socioambientais
atuais da bacia, o que engloba as passadas e presentes, mas sem
ênfase em ações que não estejam vinculadas aos aproveitamentos
hidrelétricos. Foram melhor caracterizadas as ações futuras
referentes aos aproveitamentos hidrelétricos no tempo e no
espaço, mas quanto a outras ações na bacia essa análise não foi
realizada.

Análise: parcialmente realizada, pois
focou
nos
empreendimentos
hidrelétricos na bacia hidrográfica. As
ações não enquadradas nesse escopo
não foram analisadas e em algumas
análises foram mencionadas, porém
não amplamente quanto a sua
localização no tempo e no espaço
como as dos empreendimentos
hidrelétricos.

Etapa 3 – Os componentes ambientais selecionados foram
analisados por meio de indicadores nos cenários atual e futuro, com
a implantação dos empreendimentos hidrelétricos. O quadro de
políticas, planos e programas associados à bacia também foi
considerado.

Análise: realizada.

Etapa 4 – As hidrelétricas propostas foram analisadas em termos de
sua realização na bacia e discutidas repercussões das políticas,
planos e programas nesse contexto. Entretanto, outras ações na
bacia que podem afetar os componentes ambientais valorizados
não foram discutidas. Essa análise foi feita baseada em indicadores
e na identificação de conflitos socioambientais.

Análise: parcialmente realizada, pois
ficou
direcionada
aos
empreendimentos
hidrelétricos,
desconsiderando outras eventuais
ações que possam concorrer na bacia
hidrográfica e afetar os recursos, os
ecossistemas e a sociedade.

Etapa 5 - A importância dos efeitos cumulativos nos componentes
ambientais valorizados ao longo do horizonte de tempo
estabelecido para a implantação dos empreendimentos
hidrelétricos foi analisada. Como preconizado pela avaliação de
impactos cumulativos, o foco refere-se ao componente ambiental
valorizado e não às ações dos empreendimentos.

Análise: realizada.

Etapa 6 – Foram identificados indicadores que permitem monitorar
e eventualmente adaptar as alternativas e/ou soluções visando
atenuar os impactos cumulativos. Não estão detalhadas as medidas
de mitigação, embora os conflitos tenham sido identificados, os
impactos residuais também, bem como as políticas, os planos e os
programas associados.

Análise: parcialmente realizada.

Fonte: Gallardo et al. (2017).
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Com relação ao Quadro 24, as etapas 2, 4 e 6 não foram totalmente realizadas na AAI
da bacia do rio Teles Pires. A principal limitação refere-se à não consideração ampla de outras
ações que não a dos empreendimentos hidrelétricos projetados na bacia hidrográfica. Pela
análise dos Quadros 22 a 24, que sintetizam as boas práticas de AIC para bacias hidrográficas,
considera-se que, à exceção das boas práticas referentes à consideração ampla de outras
ações além das hidrelétricas projetadas na bacia hidrográfica, as demais mesmo que não
integralmente foram consideradas. Desse modo, considera-se que o primeiro pressuposto
estabelecido – “evidências de boas práticas de avaliação de impactos cumulativos são
encontradas na AAI” foi verificado na pesquisa. Essa constatação permite reforçar um dos
benefícios possíveis da AIC, como relatados por Cooper e Sheate (2004): que o uso do
instrumento permite reduzir a contribuição incremental de impactos cumulativos em dada
região, no caso a bacia hidrográfica, antecipando-os no processo de planejamento. Porém, o
fato de que nem todas as boas práticas de AIC são encontradas na AAI confirma o salientado
por Seitz, Westbrook e Noble (2011, p. 172), que, dada a maneira aditiva e sinérgica como os
impactos têm afetado bacias hidrográficas por aproveitamentos múltiplos, a AIC deve ser
melhorada para captar essas transformações de maneira abrangente, resguardando os
potenciais usos múltiplos das bacias hidrográficas.
Noble, Sheelanere e Patrick (2011) enfatizam o consenso de que a prática de AIC deve
abranger não somente projetos individuais, em escala regional remetendo a bacias
hidrográficas, ensejando uma série de desafios com esta finalidade. Importante salientar que
esses autores destacam alguns desafios para avançar na AIC em bacias hidrográficas que
foram observados nessa análise, como a concordância acerca da natureza e definição dos
impactos ambientais cumulativos; a escala de análise; indicadores de monitoramento para
avaliação e gerenciamento dos impactos cumulativos nas bacias hidrográficas.
O segundo produto remete à análise do tiering (encadeamento) nesse planejamento
da escala de bacia para a de empreendimento. Essa perspectiva justifica-se pelo fato que,
embora a AAI seja considerada no planejamento, a tomada de decisão é realizada em nível de
empreendimento. Então é necessário reconhecer como os impactos cumulativos analisados
em nível de bacia hidrográfica estão refletidos nos impactos ambientais analisados nas
hidrelétricas projetadas. Assim, o Quadro 25 apresenta a associação dos impactos cumulativos
apresentados na AAI com relação aos impactos ambientais significativos apresentados nos
cinco EIAs inseridos na bacia hidrográfica do rio Teles Pires.
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Quadro 25 – Associação dos impactos cumulativos da AAI em relação aos impactos ambientais
significativos dos EIAs na bacia hidrográfica do rio Teles Pires.
Impactos negativos
analisados na AAI

Efeito do impacto
Cumulativo

Sinérgico

Recursos hídricos e ecossistemas aquáticos
Alteração do
X
X
regime fluvial
Potencial de
eutrofização dos
X
X
reservatórios
Perda de habitats
específicos da
X
X
ictiofauna
Contaminação por
X
X
mercúrio
Meio físico e ecossistemas terrestres
Perda de áreas com
X
potencial mineral
Redução da
cobertura vegetal e
X
fragmentação de
ambientes
Interferência da
perda da vegetação
X
para a fauna
silvestre associada
Socioeconomia
Perda de áreas
X
produtivas
Alteração da
X
Estrutura Fundiária
Pressão sobre a
X
atenção à saúde
Impacto positivo
Socioeconomia
Crescimento da
arrecadação
X
X
municipal
Categorias de associação verificadas entre os
impactos cumulativos e/ou sinérgicos (AAI) e
os impactos ambientais (EIA)
Há associação explícita e direta entre o impacto
cumulativo e/ou sinérgico e o(s) impacto(s)
ambiental(is)
Pode-se inferir associação entre o impacto
cumulativo e/ou sinérgico e o(s) impacto(s)
ambiental(is)
Não se verifica associação entre o impacto
cumulativo e/ou sinérgico e o(s) impacto(s)
ambiental(is)
Fonte: Gallardo et al. (2017).
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Simbologia das
categorias
++
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0

Racional
O impacto no EIA é descrito e
caracterizado como o impacto
cumulativo previsto na AAI
Há uma associação entre o impacto
descrito no EIA e o impacto
cumulativo descrito na AAI, mas essa
associação é inferida
Não há associação entre o impacto
cumulativo descrito na AAI e os
impactos apresentados no EIA
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Pelos resultados do Quadro 25, considerando-se as categorias de associação entre os
impactos cumulativos e/ou sinérgicos apresentados na AAI e nos EIAs, observa-se que 63,6%
dos impactos cumulativos ou não estão associados aos impactos ambientais dos EIAs ou
apenas podem ser inferidos. Desse modo, considera-se que a análise dos impactos
cumulativos realizada na AAI não está plenamente associada à análise de impactos ambientais
apresentadas nos EIAs da bacia hidrográfica do rio Teles Pires. Ainda de acordo com o Quadro
25, dentre os EIAs analisados, o da UHE Teles Pires, seguido pelo EIA da UHE São Manoel,
apresentaram as frequências maiores para associações explícitas, mesmo assim, pouco
superiores a 50%. Por outro lado, nessa categoria de associação explícita, os EIAs da UHE
Colíder, UHE Foz dos Apiacás e UHE Sinop e UHE Colíder apresentam as menores frequências
observadas. Entretanto, os EIAs da UHE Sinop e UHE Colíder superam a frequência de
associações inferidas em relação ao EIA Foz dos Apiacás. Alguns impactos cumulativos
descritos na AAI foram melhor contemplados em alguns EIAs, por vezes caracterizados em
apenas um impacto ou por uma associação de impactos, inclusive em meios diferentes (por
exemplo, físico e biótico).
Desse modo, considerados os EIAs individualmente, verifica-se que a análise de
impactos cumulativos da AAI não se representou de modo abrangente nos estudos ambientais
das hidrelétricas. Assim o segundo pressuposto estabelecido – “os impactos cumulativos em
nível de empreendimentos hidrelétricos não são adequadamente considerados, mesmo em
casos em que há avaliação de impactos cumulativos em bacias hidrográficas” – também foi
verificado na pesquisa. Embora os impactos cumulativos em nível de bacia hidrográfica
tenham sido caracterizados, esses impactos não foram totalmente inseridos nos EIAs dos
empreendimentos hidrelétricos. Tais achados se coadunam aos discutidos por Westin, Santos
e Martin (2014, p. 759), que analisaram a expansão das hidrelétricas nas bacias dos rios
Araguaia e Tapajós e destacaram que os resultados das AAIs, se melhor considerados nos EIAs,
“poderiam realmente colaborar com o processo de licenciamento ambiental, tornando sua
contribuição mais efetiva para o processo de tomada de decisão para as várias partes
interessadas na bacia hidrográfica”.
Uma segunda contribuição nesse contexto refere-se a uma co-orientação de tese de
doutorado, também alinhada ao projeto Fapesp 2015/20228-1, que vem explorando como
inserir os serviços ecossistêmicos para a AIC e que resultou em uma comunicação de
resultados parciais em congresso internacional (SOZINHO et al., 2019). Nesse sentido, o
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objetivo deste trabalho consiste em analisar os serviços ecossistêmicos afetados por impactos
cumulativos de empreendimentos hidrelétricos na Bacia do Rio Teles Pires.
Apresenta-se o produto desse trabalho, da pesquisa ainda em desenvolvimento, em
que se associam aos impactos cumulativos aos principais serviços ecossistêmicos afetados.
Utilizou-se a metodologia de avaliação de serviços ecossistêmicos estabelecidas em Landsberg
et al. (2011; 2013) para avaliar esses serviços identificados a partir de trabalhos de campo
(observação) e entrevistas realizadas com seus beneficiários. Essa metodologia foi testada em
outros estudos como Partidário e Gomes (2013), Rosa e Sánchez (2015; 2016) e analisa os
impactos sobre os serviços ecossistêmicos relevantes, a partir da perspectiva dos beneficiários
dos serviços.
O Quadro 26 apresenta essa análise para três dos impactos cumulativos apresentados
na AAI da bacia do rio Teles Pires (ver Quadro 25).
Quadro 26: Síntese dos principais impactos cumulativos e os serviços ecossistêmicos
impactados por hidrelétricos na bacia do rio Teles Pires.
Serviços ecossistêmicos
Serviço
Subcategoria
Alimentos Pesca em ambientes naturais
Recursos genéticos
Habitat
Recreação e ecoturismo
Alimentos Alimentos selvagens
Madeira
Material
Fibras e resinas
biológico
Recursos ornamentais
Combustível de biomassa
Recursos genéticos
Bioquímicos e medicina natural
Regulação da qualidade do ar
Redução da
Regulação Global
Meio físico e
Cobertura Vegetal
do clima
Regional e local
ecossistemas
e Fragmentação
Regulação da carga hídrica e fluxos de água
terrestres
de Ambientes
Controle de erosão
IC02
Regulação de doenças
Regulação de desastres naturais
Recreação e ecoturismo
Valores étnicos e espirituais
Valores educacionais e de inspiração
Habitat
Ciclagem de nutrientes
Produção primária
Alteração da
Produtos agrícolas colhidos para consumo
Estrutura
humano ou animal
Alimentos
Socioeconomia
Fundiária
Animais criados para consumo
IC03
Fonte: Sozinho et al. (2019).
Impactos
cumulativos
Perda de Habitats
Recursos hídricos
Específicos da
e ecossistemas
Ictiofauna
aquáticos
IC01
Componentesíntese

Classificação
provisão
provisão
suporte
culturais
provisão
provisão
provisão
provisão
provisão
Reguladores
Reguladores
Reguladores
Reguladores
Reguladores
Reguladores
culturais
culturais
culturais
Suporte
Suporte
Suporte
provisão
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De acordo com o Quadro 26, os impactos cumulativos IC01, o IC02 e o IC03 têm
impactado principalmente o serviço ecossistêmico alimento que. por exemplo como os
pescados obtidos nos rios, são cruciais para subsistência de povos tradicionais da região e em
grande vulnerabilidade socioeconômica que ainda dependem, muitas vezes, desses alimentos
para sua sobrevivência, agravando os problemas sociais locais.
Os IC01 e o IC02 têm afetado o serviço ecossistêmico recreação e ecoturismo
principalmente no que diz respeito à pesca recreativa que atrai um grande número de turistas
e que devido à diminuição das populações de peixes, segundo os beneficiários, tem causado
um grande impacto sobre as atividades de comércio e serviços da região.
Ainda os serviços de regulação da carga hídrica e fluxos de água e valores étnicos e
espirituais têm sido afetados pelo impacto IC02, com grandes alterações sobre a saúde da
população. No caso do primeiro serviço, onde a população já não tinha acesso a saneamento
básico e água de qualidade para o consumo antes dos empreendimentos, essa situação piorou
após a implementação dos empreendimentos devido à contaminação por mercúrio e outras
substâncias. Sobre o segundo serviço, ele tem um grande impacto sobre os povos indígenas
da região, como por exemplo os Munduruku.
Os impactos sobre tais serviços ecossistêmicos têm um grande impacto sobre as
populações locais, pois afetam o acesso à disponibilidade de alimentos, à qualidade da água,
às atividades econômicas, além de interferir em serviços culturais essenciais de comunidades
indígenas que estão submetidas a uma forte pressão e ameaça sobre seu modo de vida,
podendo comprometer a continuidade de aspectos culturais locais. Todos esses fatores têm
aumentado a vulnerabilidade das populações que dependem fortemente desses benefícios
para sua sobrevivência, agravando os problemas socioambientais dos povos da região. A
perspectiva da avaliação de serviços ecossistêmicos na AIC permite abranger impactos
ambientais, e principalmente os diretamente afetados por esses, não considerados em
estudos ambientais conduzidos sob a perspectiva tradicional de avaliação de impacto no país.
Uma terceira contribuição refere-se ao desenvolvimento de um artigo em parceria
com professores de outras unidades da USP e da Universidade da Flórida, dentro do escopo
do projeto Fapesp 2015/20228-1, que discute os procedimentos para avaliação de impactos
cumulativos em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) na Amazônia utilizando o caso do
licenciamento de PCHs em cascata no rio Cupari (ATHAYDE et al., 2019). Nessa perspectiva,
embora a AAI deva integrar, além das UHEs, as PCHs inseridas em bacias hidrográficas,
verifica-se que nem sempre assim é conduzida; além disso, as PCHs, pelo menor porte
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remetem ao senso comum de potencial reduzido de impactos ambientais significativos,
porém em um cenário de ampla proliferação das PCHs nas bacias amazônicas e em outras
bacias importantes no mundo, esse pressuposto pode não ser a realidade e deve ser
investigado criteriosamente.
De acordo com Athayde et al. (2019), a provisão de energia elétrica por PCHs, dentro
do contexto de produção de energia renovável, vem se expandindo rapidamente, em vários
países no mundo e, rios de fluxo livre da Amazônia, estão sob a mira dessas iniciativas. A
maioria das agências internacionais define PCHs com capacidade de geração de energia de até
10 MW. No Brasil, são classificadas como PCHs usinas que geram entre 5 e 29,9 MW de
eletricidade e possuem reservatórios de até 13 km2 (ANEEL, 2018b, n.d.). Há uma percepção
de que projetos de menor porte tem potencial para associar impactos ambientais negativos
de menor significância em comparação com grandes UHEs (COUTO E OLDEN, 2018; Lange et
al., 2018; Tullos et al., 2010). Diversas PCHs em um mesmo curso de água ou em afluentes de
uma mesma bacia ameaçam a provisão de serviços ecossistêmicos, conectividade de rios,
conservação da biodiversidade e a subsistência de comunidades indígenas e tradicionais,
como vem sendo discutido na pesquisa de doutorado em co-orientação e cujos resultados
preliminares foram publicados em Sozinho et al. (2019).
Uma pesquisa recente identificou 82.891 PCHs operando em 150 países (Couto e
Olden, 2018). No Brasil, os incentivos e regulamentos de políticas contribuíram para um
aumento de cinco vezes no número de pequenas barragens nos últimos 20 anos, com 87
atualmente em operação e 256 inventariadas em rios amazônicos (ANEEL, 2018a; Couto e
Olden, 2018). As PCHs estão em ascensão no país, muitas vezes associadas ao
desenvolvimento de infra-estrutura, como agronegócio, mineração, hidrovias, linhas de
transmissão, estradas e portos (ALARCON; GUERRERO; TORRES, 2016; COUTO; OLDEN, 2018;
FEARNSIDE, 2015).
As PCHS muitas vezes são planejadas em cascata ao longo de um rio e seus afluentes.
No Brasil, como visto em Gallardo et al. (2017), há provisões para a consideração da avaliação
ambiental das PCHs no licenciamento ambiental. Porém, os impactos cumulativos das PCHs
têm sido negligenciados no planejamento por brechas nos instrumentos da política ambiental
quanto a essa tipologia de empreendimento do setor elétrico. Um caso inédito e recente de
licenciamento de uma cascata de oito PCHs no rio Cupari (afluente da bacia do Tapajós na
bacia amazônica - Figura 34), na qual a avaliação dos impactos cumulativos conduziram o
Ministério Público Federal (MPF) a ajuizar uma ação contra a Agência Ambiental do Pará
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(Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará - SEMAS-PA) e a Agência
Federal do Meio Ambiente - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais requerendo a suspensão do processo de licenciamento ambiental até que um estudo
apropriado fosse apresentado (MPF, 2018).
Figura 34 – Mapa da bacia amazônica e as sub-bacias com os aproveitamentos hidrelétricos.

Fonte: traduzido de Athayde et al. (2019).

Este caso oferece uma oportunidade para analisar as políticas e práticas ambientais
relacionadas à proposição de PCHs, em uma perspectiva que se esse padrão de barragens
proposto para o Cupari se expandir, centenas de PCHs poderiam ser implantadas em muitos
afluentes da Amazônia multiplicando os impactos cumulativos que podem não ser
apropriadamente avaliados a partir de instrumentos de planejamento.
Os incentivos políticos e econômicos vêm alimentando o crescimento das PCHs, que
atualmente representam um componente importante das estratégias de energia nos países
desenvolvidos e em desenvolvimento, em contraste com a diminuição do apoio em UHEs em
alguns casos (COUTO; OLDEN, 2018; KAO et al., 2014). Por exemplo, os padrões de portfólio
renováveis nos EUA rejeitam as UHEs, mas adotam a eletricidade das PCHs, justificados pela
suposição que as PCHs geram impactos socioecológicos de menor significância em
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comparação às UHEs (KAO et al., 2014). Além disso, as políticas que regulam as PCHs são mais
flexíveis que as de UHEs (COUTO; OLDEN, 2018). No Brasil, em geral uma avaliação ambiental
simplificada é demandada para projetos de até 10 MW, enquanto para aqueles entre 10-29,9
MW, é necessário EIA (ANEEL, sd). Muitos trabalhos têm questionado se as PCHs são menos
prejudiciais ecologicamente em comparação às UHEs, especialmente nos casos em cascata
(BAKKEN et al., 2012).
A AIC encontra-se em evolução e não há um procedimento único (CANTER; ROSS, 2010;
IFC, 2012; GALLARDO et al., 2017). A AIC deve analisar as pressões do projeto sobre os VECs,
que são exemplificados na Figura 35 e podem incluir água, pesca, solo, sítios arqueológicos,
valores estéticos e culturais.
Figura 35 – Representação de potenciais VECs na bacia do rio Cupari.

Fonte: traduzido de Athayde et al. (2019).

Para capturar os VECs de um projeto específico, a AIC precisa considerar outros
projetos, programas e políticas relevantes planejados ou em vigor para uma determinada
região. Isso requer uma articulação no processo de planejamento, que pode ocorrer tanto na
escala do projeto (um projeto de PCH poderia considerar hidrovias, estradas, planos de
desenvolvimento regional) quanto em escalas regionais e estratégicas (planos de energia

