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RESUMO
A delimitação de áreas de influência em Estudos de Impacto Ambiental
(EIA) é tema ainda pouco discutido no âmbito técnico-científico nacional. A
presente dissertação compreende os resultados de levantamento e análise de
critérios técnicos adotados por equipes técnicas diretamente envolvidas na
execução dos estudos, para fins de delimitação de áreas de influência.
Abrange tanto as práticas empregadas por empresas de consultoria ambiental
que elaboram esses estudos quanto os critérios adotados por órgãos públicos
ambientais que os analisam. Inicialmente, apresenta-se o problema estudado e
as premissas básicas que norteiam a discussão do assunto, assim como as
justificativas, os objetivos e os métodos empregados na realização da pesquisa
que fundamenta esta dissertação. Em razão de características específicas do
assunto investigado, apresenta-se o contexto institucional mais geral, que
envolve os principais fatores intervenientes, desde o surgimento da Avaliação
de Impacto Ambiental (AIA) e de seu vínculo com os procedimentos de
Licenciamento Ambiental (LA) até a inclusão e o uso dessas ferramentas no
sistema jurídico ambiental brasileiro. Apresenta-se o contexto onde a
delimitação de área de influência se insere, sua importância no processo de
AIA e de LA, bem como os conceitos e definições que circundam o tema e suas
possíveis influências nos procedimentos e custos relativos ao desenvolvimento
dos estudos. Para a realização da análise sobre os critérios adotados,
consideram-se: Termos de Referência (TRs), referentes a empreendimentos e
disponíveis; questionários respondidos por profissionais que atuam na
realização dos estudos; e consulta a EIAs concluídos. Após apresentação e
discussão dos resultados obtidos, listam-se as principais conclusões
alcançadas com o desenvolvimento do presente trabalho, contemplando
sugestões no sentido de rever e aprimorar os atuais critérios utilizados na
delimitação

de

áreas

de

influência.

Ainda,

apresentam-se

algumas

recomendações gerais para a melhoria do processo de AIA, em vista da
questão das áreas de influência, com potenciais repercussões positivas em
relação ao LA e à elaboração de EIAs.
Palavras Chaves: Área de Influência; Avaliação de Impacto Ambiental – AIA;
Licenciamento Ambiental – LA; Estudo de Impacto Ambiental – EIA.

ABSTRACT
Criteria for Designation of Spheres of Influence in Environmental
Impact Statement
The delineation of the área of influence in Environmental Impact
Statements (EIS) is a subject barely discussed in the national technical and
scientific extent. This current dissertation comprises the results of the collected
data and analysis of the technical criteria used by technical groups related to
the EIS elaboration. Not only the practices used by environmental consultancy
companies that perform the statements are comprised, but also the criteria used
by environmental protection agencies that analyze them as well. Firstly it
described the problem studied and the basic assumptions that guide the
discussion of the subject, as well as the justificatives, objectives and methods
employed in the research underlying this dissertation. Due to specific
characteristics of the investigated subject, it is presented the wider institutional
context, which involves the main factors involved, since the introduction of
Environmental Impact Assessment (EIA) and its link with the procedures of
Environmental Permitting comprising the inclusion and use of these tools in
environmental legal system in Brazil. The dissertation also presents the context
within which the delineation of area of influence is situated, its importance in the
process of EIA and LA, as well as the concepts and definitions that surround the
subject and its possible influence on the procedures and costs related to studies
development. To perform the analysis on the criteria adopted, was considered
only the Terms of Reference (TR) available, questionnaires answered by
professionals working in the studies, and consultation to already approved EIAs.
After presentation and discussion of results obtained, the main conclusions
reached with the development of this work was listed, considering suggestions
to revise and improve the current criteria used in defining area of influence.
Additionally it is presented some general recommendations for improving the
EIA process, considering the issue of area of influence, with potential positive
effects in relation to LA and the preparation of EIAs.
Keywords: Spheres of Influence, Environmental Impact Assessment – EIA,
Environmental Permitting – EP and Environmental Impact Statement (EIS)
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1 INTRODUÇÃO
A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e seus procedimentos foram
estabelecidos no fim da década de 60, sendo os Estados Unidos os grandes
responsáveis pelo marco inicial do arcabouço jurídico referente à AIA, em
virtude da promulgação da National Environmental Policy Act (NEPA), em
dezembro de 1969. Esta Lei estabeleceu as linhas gerais para que o processo
de AIA fosse aplicado em toda relevante ação que pudesse ter efeito sobre a
qualidade ambiental (NEPA, 1969). Depois desta data, a difusão da AIA
ganhou proporções e magnitude de diferentes níveis, sendo, atualmente,
amplamente utilizada. No Brasil, a AIA ganhou força a partir da década de 80,
com a promulgação da Lei 6803, de 02 de julho de 1980, da Lei nº. 6.938, de
31 de agosto de 1981, e, em especial, com a publicação da Resolução do
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama n° 01, de 01 de janeiro de
1986.
A AIA foi concebida originalmente como instrumento de verificação das
possíveis conseqüências das ações humanas no meio ambiente, com o
objetivo

de

incorporar

os

aspectos

de

cunho

ambiental,

além

dos

característicos aspectos técnicos e econômicos, nos processos decisórios de
empreendimentos, tanto públicos como privados. Segundo Sánchez, (2006), os
objetivos da AIA são: assegurar que as considerações ambientais sejam
explicitamente tratadas e incorporadas ao processo decisório; antecipar, evitar
minimizar ou compensar os efeitos negativos relevantes biofísicos, sociais e
outros; proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim
como os processos ecológicos que mantém suas funções; e promover o
desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as oportunidades de gestão de
recursos. Assim, uma das possíveis utilizações da AIA é o subsídio para
tomada de decisão, por parte dos órgãos ambientais competentes, em
processos de licenciamento ambiental de atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidores do meio ambiente, ou que possam causar
degradação ambiental.
Já o licenciamento ambiental é um instrumento administrativo que o poder
público possui para permitir o desenvolvimento de atividades diversas, e é
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constituído de uma seqüência de atividades que visam dar sustentação e
balizar as tomadas de decisões por parte dos órgãos de controle quanto à
viabilidade ambiental de um empreendimento. O processo de licenciamento
ambiental e obtenção das Licenças Ambientais de empreendimentos com
potencial de causar poluição do meio ambiente, ou degradação ambiental
geralmente é conduzido pelo órgão ambiental competente em etapas, sendo as
seguintes modalidades de Licença Ambientais previstas: Licença Prévia (LP),
Licença de Instalação (LI), e Licença de Operação (LO).
De

maneira

geral,

processos

de

licenciamento

ambiental

de

empreendimentos com potencial de poluição e/ou degradação ambiental são
iniciados por meio da elaboração de estudos técnicos ambientais. No Brasil
existem diversos tipos de estudos técnicos ambientais que utilizam a AIA e são
necessários ao processo de licenciamento ambiental. Tais estudos foram
instituídos por Resoluções do Conama, requisitos legais, ou instituídos por atos
normativos dos órgãos de controle; dentre os estudos que utilizam a AIA, o
mais conhecido é o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/Rima).
Um importante fator na realização do processo de AIA, assim como a
elaboração de EIA, é a determinação das áreas de influência, ou seja, as áreas
onde são esperados os impactos diretos e indiretos decorrentes da
implantação e operação do empreendimento. Essa delimitação visa determinar,
entre outras ocorrências, a abrangência do diagnóstico ambiental (meio físico,
biótico e socioeconômico), os custos para a elaboração do EIA, as medidas de
mitigação, monitoramento e compensação ambiental, e o prognóstico
ambiental. Segundo Nicolaidis (1999,apud MAIA – IAP/PR; 2005, Philip jr., E.
Maglio; 2007) a delimitação da área de influência de um empreendimento pode
ser considerada uma das tarefas mais difíceis e complexas na elaboração de
um EIA. “Salienta-se que é somente depois da previsão de impactos que se
pode tirar alguma conclusão sobre a área de influência do projeto. Se esta é a
área geográfica na qual são detectáveis os impactos de um projeto, então ela
não poderá ser estabelecida de antemão (antes de se iniciarem os estudos),
exceto como hipótese a ser verificada”. (SÁNCHEZ, 2006, p. 285).
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), 2004:

16
A delimitação das áreas de influência tem particular relevância num
Estudo

de

Impacto

Ambiental,

tanto

que

a

Resolução

Conama n°. 01/86 a incluiu entre as diretrizes gerais de elaboração
do Estudo. Essa delimitação não pode ter como único referencial as
obras de infra-estrutura definitivas projetadas, mas sim a abrangência
espacial provável de todos os impactos significativos decorrentes das
intervenções ambientais, em todas as fases do projeto.
Em princípio, conforme a citada Resolução Conama n°. 01/86,
bastaria reconhecer uma única área de influência geral, em relação à
qual pudesse ser prevista a incidência de impactos diretos e indiretos,
sempre considerando a bacia hidrográfica em questão.

Diversas são as nomenclaturas eventualmente utilizadas para denominar
as áreas de influência de um EIA, podendo variar (denominação, sigla, e
definição), de estudo para estudo. Entretanto, com as práticas estabelecidas ao
longo do tempo, tornaram-se usuais 03 (três) nomenclaturas das áreas que
deverão ser consideradas como de influência do EIA, a saber: Área
Diretamente Afetada (ADA), a Área de Influência Direta (AID), e a Área
Influência Indireta (AII). O acerto no estabelecimento das áreas de influência é
extremamente importante para um adequado processo de identificação de
potenciais impactos ambientais, assim como para a elaboração do diagnóstico
ambiental. Este é o pressuposto básico para a elaboração do prognóstico da
situação ambiental, e a proposição das medidas necessárias à mitigação,
compensação

e/ou

monitoramento

dos

impactos

causados

pelo

empreendimento. De maneira geral, as áreas de influência de um EIA são
definidas com base em algumas premissas básicas, a saber:
¾ A área esperada a ser, diretamente e indiretamente, afetada pelo
empreendimento;
¾ O conhecimento intrínseco da equipe multidisciplinar proponente do EIA
e sua relação com as atividades a serem desenvolvidas;
¾ O conhecimento intrínseco da equipe técnica da consultoria ambiental
que sugere, e equipe técnica do órgão ambiental que aprova o conteúdo
mínimo de trabalho para elaboração do EIA (Termo de Referência – TR);
e
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¾ Os impactos ambientais esperados em cada subsistema (meio físico,
biótico, e socioeconômico), e em cada etapa do projeto (planejamento,
instalação, e operação).
Por se tratar de matéria pouco discutida na etapa de escopo da
elaboração do EIA, a delimitação das áreas de influência pode ser realizada de
forma equivocada, considerando uma área inferior ou superior àquela
necessária ao adequado diagnóstico dos impactos ambientais esperados,
comprometendo desta maneira todo processo de AIA. Segundo MPF (1997
apud, Eletrobrás, 2004) a área de influência deverá ser delimitada para cada
fator do ambiente natural e para os componentes culturais, econômicos, sociais
e políticos; deverão ser apresentados os critérios que determinam tais
delimitações.
Importa destacar que, conforme experiências práticas de elaboração de
EIAs, a área de influência pode interferir diretamente em diversos fatores do
processo de AIA, a saber:
¾ Custos da elaboração do EIA;
¾ Identificação da ocorrência dos impactos diretos e indiretos do
empreendimento;
¾ Abrangência do diagnóstico ambiental,
¾ Comprometimento do diagnóstico ambiental, com a obtenção de
dados primários e secundários insuficientes,
¾ Proposição

de

medidas

de

mitigação,

monitoramento

e

compensação ambiental insuficientes;
¾ Interferência na relação dos órgãos competentes a serem
consultados, como prefeituras municipais, gestores de unidades de
conservação, Funai, Iphan, entre outros;
¾ Locais das audiências públicas para discutir o projeto; e
¾ Comunidades afetadas pelo empreendimento, com possíveis
exclusões de participação no processo de AIA destas populações.
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Por ser o estabelecimento das áreas de influência um aspecto tão
importante no processo de AIA, dependente de diversos fatores intervenientes,
entre eles os profissionais que irão elaborar o estudo, é imprescindível que esta
etapa seja conduzida de maneira adequada e assertiva, utilizando-se de
critérios claros, objetivos, transparentes e consolidados. Do contrário, todo o
processo de AIA ficará comprometido, colocando a qualidade do EIA em
discussão, e sujeitando todo o processo de licenciamento ambiental a
questionamentos de diversas ordens, com conseqüências negativas para o
empreendedor, para o meio ambiente, e para a sociedade.
1.1 Objetivos
Tendo em vista o contexto mencionado, apresentam-se, a seguir, os
objetivos desta pesquisa, que foram subdivididos em geral e específicos.

1.1.1 Geral
O objetivo geral do presente trabalho é identificar e analisar os critérios
técnicos adotados para fins de delimitação da área de influência quando da
realização de Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), relacionados a processos
de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), realizados no país.

1.1.2 Específicos
Os objetivos específicos do presente trabalho são:
¾ Identificar

e

analisar

os

requisitos

legais

aplicáveis

para

o

estabelecimento das áreas de influência, quando da realização de EIAs;
¾ Identificar e analisar a forma pela qual a área de influência em EIAs tem
sido discutida no âmbito dos Termos de Referência (TRs), dos diferentes
órgãos de controle ambientais estaduais brasileiros;
¾ Identificar e analisar os critérios adotados por empresas de consultoria e
órgãos de controle e avaliação ambiental para estabelecimento de área
de influência, a partir da análise das respostas de questionários
específicos a serem encaminhados e os contatos telefônicos realizados;
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¾ Identificar e analisar os critérios adotados em diferentes estudos de
casos, relativos a empreendimentos submetidos ao processo de AIA,
nas atividades que necessitem de EIAs, no âmbito do Estado de São
Paulo, e outros Estados;
¾ Analisar a situação geral e discutir oportunidades para eventual
aprimoramento dos critérios atualmente adotados; e
¾ Sugerir novos critérios ou diretrizes para o estabelecimento de áreas de
influência, de modo a contribuir para a melhoria de sua abordagem no
processo de AIA.

1.2 Método de trabalho e atividades desenvolvidas
Para alcançar os objetivos do presente trabalho, tem-se como referência
a lógica indutiva, partindo-se da observação de dados específicos, para o
estabelecimento de ações que regem os fatos ou fenômenos de um modo
geral. No presente estudo, foram avaliadas as etapas que permeiam o
estabelecimento de áreas de influência em Estudos de Impacto Ambientais
(EIAs), a saber: o Termo de Referência (TR), os responsáveis pela elaboração,
análise e aprovação do EIA, e o próprio texto de área de influência
estabelecido no EIA. Assim, a partir da análise de diferentes especificidades
desses três eixos temáticos, espera-se contribuir para o estabelecimento de
regras gerais que sirvam para a melhoria do processo de estabelecimento de
áreas de influência em EIAs.
Logo, a presente pesquisa é de natureza documental, e está
fundamentada em três eixos temáticos, a saber:
¾ Consulta e análise dos TRs disponibilizados na internet, obtidos via
correio eletrônico, ou obtido formalmente (caso do Estado de São
Paulo) de diferentes órgãos estaduais de controle e avaliação
ambiental brasileiros;
¾ Entrevistas realizadas com profissionais que fazem parte do
processo de elaboração, análise e aprovação dos EIAs; e
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¾ Consulta e análise de diversos estudos de caso de EIAs,
elaborados visando o licenciamento ambiental no âmbito da
Secretaria

Estadual

de

Meio

Ambiente

de

São

Paulo

(Cetesb/SMA), e se disponível, de outros Estados.
Os procedimentos adotados para obtenção das informações que dão
suporte ao trabalho são apresentados a seguir.

1.2.1 Consulta e Análise dos Termos de Referência
Visando identificar eventuais fontes de referência para o presente
trabalho, realizou-se uma consulta nos sites dos órgãos ambientais estaduais
brasileiros, que incluiu os 26 estados da federação, e o distrito federal. Após a
consulta aos sites, foram realizadas tentativas de contato, via telefone e via
correio eletrônico, junto aos técnicos destes órgãos. O objetivo desta consulta
foi verificar a disponibilidade de TRs para a elaboração de EIAs de variadas
atividades, além de identificar os setores e/ou equipes técnicas responsáveis
pela análise dos EIAs visando o encaminhamento dos TRs via correio
eletrônico, e sua contribuição na elaboração do presente trabalho. No caso do
Estado de São Paulo, estado sede da elaboração do presente trabalho, além
da consulta via e-mail e telefone, foi instruída uma solicitação formal na
CETESB de vistas à processos para obtenção de cópias de alguns TRs
constantes em processos de licenciamento ambiental. No Anexo I é
apresentado o Ofício de solicitação de cópias de TRs para elaboração de EIAs
para fins de realização deste trabalho.
Além dos TRs obtidos diretamente junto aos órgãos ambientais estaduais
de controle, foram considerados ainda 04 TRs de diferentes atividades,
propostos pelo Ministério do Meio Ambiente. Entretanto, convém salientar que
estes TRs foram elaborados por meio de uma rodada de discussão com a
participação dos técnicos dos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, São Paulo e Tocantins. Além dos técnicos destes Estados, participaram
ainda os técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), do Ministério dos Transportes, do Departamento
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Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit), do Ministério de Minas e
Energia, das Centrais Elétricas do Norte do Brasil – (Eletronorte), e da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), e especialistas convidados.
O Sumário Executivo – Memória Sobre as Rodadas de Discussão de
Termos de Referência para Elaboração de EIA/Rima de Linhas de
Transmissão, Portos, Rodovias e Usinas Hidrelétricas, elaborado pela
Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, é apresentado na integra
no Anexo II.
No total, foram avaliados 65 TRs de diversas atividades, de 07 órgãos
ambientais estaduais brasileiros, incluindo os 04 TRs propostos pelo Ministério
do Meio Ambiente.

1.2.2 Entrevistas com Profissionais
Para o desenvolvimento deste item, foi realizada uma série de entrevistas
com profissionais de diferentes formações que fazem parte do processo de
elaboração e aprovação de um Estudo de Impacto Ambiental - EIA, que são os
consultores ambientais e os técnicos dos diferentes órgãos ambientais
estaduais brasileiros. O processo de identificação destes profissionais envolveu
consulta a todos os órgãos ambientais brasileiros, inclusive os do Distrito
Federal (DF), por meio de correio eletrônico ou contato telefônico, além da
busca a diversos consultores ambientais com comprovada experiência em
Avaliação de Impacto Ambiental - AIA no Brasil, a partir dos contatos
profissionais já estabelecidos e dos diferentes trabalhos publicados.
Para o desenvolvimento das entrevistas foi elaborado um “Questionário
Modelo”, cujos objetivos, partindo da percepção dos diferentes profissionais de
AIA entrevistados, foi: avaliar a qualidade dos critérios atualmente adotados
para delimitação de áreas de influência; avaliar a justificativa e discussão
destes critérios no EIA; verificar se é suficiente para a correta realização do
diagnóstico ambiental e previsão de impactos ambientais; verificar a
necessidade de melhorar estes critérios; avaliar se os profissionais de AIA
entendem existir, nos EIAs por eles elaborados ou avaliados, diferença entre
área de influência de impacto ambiental e área delimitada para a elaboração do
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diagnóstico ambiental; e verificar se há mapas ou figuras ilustrativas nos EIAs
por eles elaborados ou avaliados.
Este questionário recebeu inúmeras contribuições até a obtenção do
conteúdo final, sendo que estas contribuições foram propostas durante a fase
de pré-entrevistas, ou seja, na fase de equalização do questionário para
obtenção do modelo final. Este questionário foi encaminhado por correio
eletrônico aos profissionais de AIA, para que os mesmos pudessem ser
devidamente entrevistados.
O questionário é composto de 07 (sete) perguntas básicas que puderam
ser respondidas de maneira objetiva para agilizar as respostas, e otimizar o
tempo dos colaboradores da pesquisa. As perguntas foram pré-estabelecidas a
partir de: análises prévias de EIAs avaliados; os objetivos propostos da
presente pesquisa; indicações de melhorias durante a fase de pré-entrevistas;
e a experiência do autor em trabalhos com AIA. O “Questionário Modelo” pode
ser visualizado no Apêndice I.
No

total

foram

avaliados

29

questionários

respondidos,

de

aproximadamente 71 questionários encaminhados aos profissionais. Dos 29
questionários avaliados 17 eram de técnicos de 08 órgãos ambientais
estaduais diferentes, e 12 eram de consultores ambientais, de 10 consultorias
ambientais diferentes. Foram entrevistados profissionais com formações
acadêmicas variadas, totalizando 14 formações acadêmicas diferentes.

1.2.3 Análise de Estudos de Impacto Ambiental
Os Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) selecionados para a presente
pesquisa foram escolhidos de acordo com os seguintes critérios, em ordem
crescente de relevância:
a) Disponibilidade dos arquivos, físicos ou em meio digital, dos EIAs na
biblioteca da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb/SMA), ou outros Estados, sendo este o critério básico e
necessário para a obtenção dos resultados e elaboração da presente
pesquisa;
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b) EIAs aprovados junto a Cetesb/SMA e, preferencialmente recentes, em
fase de instalação, devido à necessidade de avaliação de áreas de
influência já consolidadas consideradas nos diagnósticos ambientais.
Empreendimentos ainda em fase de análise, ou em fase de consulta
pública, podem receber solicitações de alteração de conteúdo ou
abrangência de estudos, prejudicando assim os resultados da pesquisa;
c) Indicação dos profissionais consultados na elaboração e análise de
EIAs, devido à comprovada experiência e competência dos diferentes
profissionais entrevistados na condução de trabalhos que envolvam
diagnósticos ambientais em áreas de influência. Estas indicações foram
feitas durante a realização das entrevistas;
d) Tipologias de empreendimentos passível de novos projetos em outros
locais, devido a um dos objetivos específicos da presente pesquisa, que
é de contribuir com a melhoria dos critérios para estabelecimento de
áreas de influência, com ganhos de qualidade dos diagnósticos e
prognósticos ambientais de estudos a serem realizados.
Para a análise dos referidos EIAs foi desenvolvido um “Roteiro de
Análise”, com a finalidade de padronizar a forma de obtenção das informações,
e assim equalizar os resultados de maneira a tornar possível uma análise
quantitativa e qualitativa. O desenvolvimento deste “Roteiro de Análise” seguiu
os mesmos passos do “Questionário Modelo”, qual seja, idealização de um
modelo, pré-aplicação deste modelo a estudos de casos, recebimento de
contribuições, melhorias, e atualizações (neste caso do próprio autor), e
aplicação do modelo final em todos os estudos de caso selecionados. Assim,
inicialmente foi realizada a identificação de alguns critérios básicos a serem
testados, sendo aplicado este modelo inicial a alguns EIAs. Após, foi feita uma
adaptação com incorporações de melhorias, incluindo novos critérios, para sua
formatação final, e conseqüente aplicação em todos os estudos de casos
selecionados. O roteiro de análise estabelecido pode ser visualizado no
Apêndice II.
De total de aproximadamente 750 EIAs disponíveis na biblioteca da
Cetesb, foram consultados 22 EIAs, dos quais 13 EIAs foram avaliados. Isto
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porque os EIAs não analisados foram: elaborados por uma mesma empresa;
apresentavam critérios para delimitação de área de influência discutidos no
diagnóstico ambiental, e não em um único item, o que inviabilizaria a análise
dos EIAs; não discutiam o critério para delimitação da área de influência;
repetiam as atividades econômicas; eram muito antigos; entre outros. Assim,
se procurou analisar EIAs elaborados por diferentes empresas, e de diferentes
atividades.
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2 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
Tentativas iniciais de avaliação de projetos a executar, segundo Clark
(1994), eram freqüentemente imperfeitas e limitadas à elaboração de Estudos
de Viabilidade Técnica e de Análises de Custo Benefício (ACB). A ACB foi
desenvolvida como um meio para exprimir todos os impactos do custo dos
recursos avaliados em termos monetários. Certos projetos de grande porte tais
como o proposto terceiro aeroporto de Londres e a Barragem de Assuão, que
foram avaliados utilizando técnicas de ACB causaram preocupação entre o
público. As deficiências na ACB, tais como a alegada incapacidade de atribuir
valores monetários realistas a intangíveis ambientais, tornaram-se evidentes.
Uma conseqüência foi o desenvolvimento de uma nova abordagem de
avaliação que veio a ser conhecida como Avaliação de Impacto Ambiental
(AIA).
A AIA, segundo Gilpin (1995), teve origem a partir da fusão do controle
da poluição com a conservação da natureza, sob o tema abrangente da
proteção ambiental. Colby (1991) também observa que as avaliações de
impactos ambientais surgiram na década de 70 e foram institucionalizadas em
determinados países industrializados sob o paradigma de desenvolvimento
denominado de proteção ambiental. Nele, a proposta era prover um
mecanismo racional para a avaliação dos custos e benefícios das atividades de
desenvolvimento, antes da sua implantação efetiva. Nessa fase, a ênfase era
dada ao controle da poluição no tocante à reparação e ao estabelecimento de
limites para as atividades danosas. Já LA ROVERE, (2001) observa que:
O processo de AIA foi primeiramente sistematizado nos Estados
Unidos, onde foi institucionalizado em 1969 através do National
Environment Policy Act - NEPA. O Canadá introduziu a AIA como
instrumento de planejamento no início dos anos 70, ao implantar
programa ambiental que recomendava sua adoção em todos os
órgãos federais. Também nessa época, alguns países europeus
passaram a exigir elementos de análise dos impactos ambientais
para o licenciamento de certos empreendimentos. (LA ROVERE,
2001, p. 19)

A institucionalização da AIA, no Brasil e em diversos países, guiou-se
pela experiência americana, face a efetividade que os Estudos de Impacto
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Ambiental (EIA) demonstraram no sistema legal dos Estados Unidos. Segundo
MILARÉ (2006):
Inspirada no direito americano (National Environmental Agency Act –
NEPA) a AIA foi introduzida em nosso Direto positivo de forma tímida,
pela Lei 6.803, de 02 de julho de 1980.
A partir da mobilização social que se assistiu no Brasil na década de
80, principalmente com o surgimento do movimento ambientalista e
no apagar das luzes do regime autoritário, ganha a AIA nova função e
amplitude através da Política Nacional de Meio Ambiente.

Cabe frisar que até o fim da década de 70 e início dos anos 80, as
decisões com relação à viabilidade de empreendimentos eram tomados
levando-se em consideração somente o viés econômico e técnico, não sendo
assistidas de forma corretas a capacidade suporte do meio ambiente e as
populações locais afetadas. Entretanto, Colby (1991) destaca que nessa fase
era visível uma crescente preocupação, mas não ainda totalmente incorporada,
com a aplicação do conceito de sustentabilidade que começava a aparecer na
agenda política internacional, particularmente no ambiente das conferências
mundiais, onde o tema corrente, segundo Perman et al. (1999) era a relação
entre pobreza, desenvolvimento econômico e meio ambiente.
Outros países começaram a adotar a AIA: Canadá em 1973, Austrália
em 1974, França e Alemanha em 1976, Holanda e Inglaterra em 1979 (WOOD,
1995). Nesta mesma época, a comunidade europeia e o Banco Mundial
estabeleceram a AIA como pré-condição para obtenção de financiamentos.
Segundo Moreira (1994) a primeira avaliação de impacto realizada no Brasil
data de 1972, quando do financiamento pelo Banco Mundial da Usina
Hidroelétrica de Sobradinho. Até 1986, alguns projetos dependentes de
financiamento externo tiveram seus impactos ambientais analisados, embora
os resultados dos estudos não tenham influído nas decisões a respeito da
implantação das obras. Não havia obrigação legal de se encaminharem os
relatórios às entidades de meio ambiente para o acompanhamento e a
mitigação dos impactos ambientais. Diversos países da América Latina
começaram a sistematizar o processo de AIA como pré-condição para
aprovação de empreendimentos com potencial de impacto ou degradação
ambiental, dentre eles destaca-se: Venezuela em 1976, Brasil em 1981, México
em 1982, Peru em 1990, Bolívia em 1992, Uruguai em 1994, e Chile em 1996
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(GEORGE; LEE, 2000). Considerando este cenário de institucionalização da
AIA nos diversos países ora citados, convém entender a evolução do sistema,
conforme sintetiza Sadler (1996) na Tabela 2.1 a seguir.
Tabela 2.1. Evolução do sistema de AIA
Período
Antes

Aspectos da Inovação

de Projetos analisados segundo aspectos técnicos e econômicos; e

70

Pouca consideração as questões ambientais.
NEPA – Introduz AIA;
Princípios da participação popular;

1970

– Estabelecimento de exigências;

1975

Estabelecimento de padrões para análise dos impactos;
Vários países implementam a AIA; e
Maiores incentivos a participação popular.
Formulação de regulamentações;
Incorporação da AIA em países em desenvolvimento;

1975

– Incorporação da Avaliação Ambiental Estratégica – AAE e Análise de

1980

Riscos – AR;
Ênfase em modelagem matemática e previsão de impactos; e
Incorporação da participação da sociedade no EIA.
Comunidade européia estabelece os princípios básicos da AIA nos
países membros;
Incorporação de impactos cumulativos;

1985
1990

–
Mecanismos de monitoramento (monitoramento, auditoria, gestão dos
impactos);
Agências internacionais de financiamento exigem EIA para aprovação de
projetos.

Cont.
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Cont.Tabela 2.1. Evolução do Sistema de AIA
Período

As Aspectos da Inovação
Alguns países estabelecem sistema de Avaliação Ambiental Estratégica
(AAE);
Incentivo ao uso de tecnologias da informação;

Década

de
EIA é utilizado nos projetos e atividades de desenvolvimento

90

internacionais; e
Crescimento da capacitação na elaboração de EIA, redes de apoio e
cooperação.
Fonte: SADLER (1996).

No bojo jurídico nacional, segundo Milaré (2004), a AIA foi introduzida
por meio da Lei 6.803, de 02 de julho de 1980, sendo exigível na aprovação de
limites e autorizações de implantação de zonas de uso estritamente industrial
destinadas

à

localização

de

pólos

petroquímicos,

cloroquímicos,

carboquímicos, bem como de instalações nucleares. Com a entrada em vigor
da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, assim como a publicação da
Resolução Conama n°. 01 de janeiro de 1986, a AIA ganha nova função e
amplitude. Na Tabela 2.2 a seguir está apresentado o quadro normativo básico
da AIA.
Tabela 2.2. Compêndio da legislação disciplinadora de AIA
Id

Norma

Data

Descrição
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras
providências. Estabelece a AIA como um de
seus instrumentos, por meio do Inciso I, Art. 9°.

1

Lei Federal n°. 6.931

31/08/81

2

Resolução Conama
n°. 01

Nos termos desta Resolução, todas as atividades
modificadoras do meio ambiente, nela
23/01/86
exemplificativamente listadas, dependiam da
elaboração de EIA.

Cont.
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Cont. Tabela 2.2. Compêndio da legislação disciplinadora de AIA
Id

Norma

3

Resolução Conama
n°. 06

4

Resolução Conama
n°. 09

5

6

7

8

Constituição Federal
de 1988

Constituições
Estaduais de 1989

Data

Descrição

16/09/87

Dirige-se especificamente ao licenciamento
ambiental de obras de grande porte,
especialmente aquelas nas quais a União tenha
interesse relevante, como a geração de energia
elétrica

03/09/87

Regulamenta a realização de audiências
públicas nas hipóteses em que o processo de
licenciamento envolver, como modalidade de
avaliação, o EIA/Rima,

05/10/88

Reconhece o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações.

1989

Ao promulgarem suas constituições Estaduais,
segundo preconizado pelo Art. 11 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição
Federal, quase a unanimidade, fizeram inserir
em seus textos previsões específicas acerca da
Avaliação de Impacto Ambiental, com o que mais
e mais se reforçou e consolidou aludido
instrumento.

Decreto Federal
n°. 99.274

Regulamenta a Lei nº. 6.902, de 27 de abril de
1981, e a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981,
que dispõem, respectivamente sobre a criação
06/06/90
de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção
Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, e dá outras providências.

Resolução Conama
n°. 237

Dá maior organização e uniformidade ao sistema
de licenciamento ambiental vigente no país.
Consagrou-se, com base na experiência e
19/12/97
práticas acumuladas, que a AIA não pode ser
reduzida a uma de suas modalidades, isto é, ao
EIA/Rima.

Fonte: Milaré (2011), adaptado.
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Conforme se observa na Tabela 2.2, as normas disciplinadoras foram
publicadas entre as décadas de 80 e 90, sendo a Resolução Conama n° 01/86
uma das normas mais importantes que disciplinam o tema.
Com relação aos objetivos da AIA, diversos pesquisadores e cientistas
inferem diferentes entendimentos, entretanto de maneira geral, convergem a
respeito de suas opiniões.
[...] de início a AIA voltava-se quase que exclusivamente a projetos de
engenharia, seu campo hoje inclui planos, programas e políticas (a
avaliação ambiental estratégica, que se consolidou a partir dos anos
1980), os impactos da produção, consumo e descarte de bens e
serviços (a avaliação do ciclo de vida, que se consolidou a partir dos
anos de 1990) e a avaliação da contribuição líquida de um projeto,
um programa ou uma política, para a sustentabilidade (análise de
sustentabilidade, que vem se firmando na primeira década do século
XXI). (SÁNCHEZ, 2006, p 93)

Segundo IAIA, (1999), os principais objetivos da AIA são: assegurar
que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e incorporadas
ao processo decisório; antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos
negativos relevantes biofísicos, sociais e outros; proteger a produtividade e a
capacidade dos sistemas naturais, assim como os processos ecológicos que
mantém suas funções; e promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o
uso e as oportunidades de gestão de recursos.
Entretanto, se faz necessário a realização de um processo para se
determinar se um projeto estará ou não sujeito a AIA, sendo este processo
chamado de seletividade (screening), existindo várias formas de aplicação
(WOOD, 1995). O objetivo da seleção de ações é identificar somente as que
gerem impactos significativos sobre o meio ambiente e submetê-las a AIA,
descartando as demais. Na Figura 2.1. está apresentado um processo genérico
de AIA, segundo Sánchez (2006).
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Apresentação de uma Proposta
Etapa Inicial - Triagem
A proposta pode causar impactos
ambientais significativos?

Talvez

Não

Sim

Avaliação ambiental inicial

Licenciamento com estudo
de impacto ambiental

Licenciamento ambiental
Convencional

Análise Detalhada

Determinação de escopo de estudo

Análise técnica

Elaboração de EIA / Rima

Consulta Pública

Decisão

Reprovação

Aprovação

Etapa de pós-aprovação
Monitoramento e Gestão
Ambiental
Acompanhamento

Figura 2.1. Processo de avaliação de impacto ambiental
Fonte: (Sánchez, 2006).

32
Segundo a UNEP (1996), existem várias formas para a determinação
do quão significativo é o impacto nos sistemas de avaliação, a saber: Listagem
classificatória das ações, projetos ou tipos de obras (Europa); Estudo preliminar
ou aplicação de critérios que determinam os aspectos adversos de relevância,
(EUA); procedimentos e métodos estabelecidos por países ou agências de
financiamento (agências de cooperação); histórico de projetos e revisões já
desenvolvidos anteriormente para atividades semelhantes. Outra forma de
seletividade é o modelo discricionário da autoridade ambiental, que analisando
antecedentes do projeto e as informações disponíveis, decide se ele deve ou
não se submeter a uma AIA. De uma forma geral, a maioria dos sistemas de
AIA adota uma forma híbrida, isto é, há uma listagem prévia das atividades que
devem se submeter à avaliação, um conjunto típico de projetos e atividades e
também a discricionariedade por parte das autoridades, muitas vezes instigada
pela participação popular. (WOOD, 1995).

2.1 Licenciamento e Avaliação de Impacto Ambiental
A Lei nº 6938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA), e instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formação e aplicação, é a mais relevante norma ambiental
brasileira, visto que traçou toda a sistemática das políticas públicas para o meio
ambiente. Segundo Sirvinskas (2005) a PNMA definiu conceitos básicos como
o de meio ambiente, de degradação e de poluição e determinou os objetivos,
diretrizes e instrumentos, além de ter adotado a teoria da responsabilidade,
entre outros.
Segundo Milaré (2004), o objetivo geral da PNMA é a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando
assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. A PNMA
estabeleceu, por meio do Art. 9° (Instrumentos da PNMA), incisos III e IV
respectivamente, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) e o licenciamento
e

revisão

de

atividades

efetiva

e/ou

potencialmente

poluidoras

ou

degradadoras do meio ambiente. Entretanto, vale destacar que, segundo
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Oliveira (2004), existe certa tendência na área ambiental, tanto por parte de
ambientalistas quanto por autoridades públicas, de confundir a ferramenta da
AIA com a ferramenta do licenciamento ambiental. Neste sentido, cumpre
esclarecer a diferença de forma premente entre o licenciamento ambiental, e o
processo de AIA, assim como explorar o universo dos fatores intervenientes e
de conectividade destes dois instrumentos.
A modalidade de licenciamento ambiental sem o processo de AIA, tal
qual como conhecemos hoje, foi introduzida nos estados brasileiros antes do
dispositivo legal da PNMA, uma vez que diversos Estados da Federação, entre
eles São Paulo e Rio de Janeiro, instituíram a necessidade de licenciamento
ambiental em meados da década de 70, com o objetivo principal de controlar a
poluição industrial. A Resolução Conama n° 237, de 19 de dezembro de 1997,
define em seu primeiro artigo, o que é licenciamento ambiental:
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que,
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso. (BRASIL, 1997).

“Dentro da implementação dos instrumentos da Política Ambiental no
Brasil, sem dúvida alguma o principal instrumento da ação governamental é o
licenciamento das atividades poluidoras ou modificadoras do meio ambiente”
(ORTH, 1993). A partir das medidas preventivas adotadas, o atendimento às
condicionantes estabelecidas e a realização de ações de fiscalização por parte
dos órgãos de controle envolvidos, espera-se que as atividades licenciadas
venham a ser compatíveis com o meio ambiente na qual se inserem.
Enquanto instrumento preventivo, o licenciamento é essencial para
garantir a qualidade ambiental, que abrange a saúde pública, o
desenvolvimento econômico e a preservação da biodiversidade. A
obtenção das licenças ambientais, aliada ao cumprimento das
exigências técnicas, constitui a base para a conformidade ambiental,
estando a empresa apta ao mercado competitivo. (CETESB, 2006, p.
8).

Entretanto, conforme salienta Sánchez, 2006:
A necessidade de autorização governamental para exercer atividades
que interfiram com o meio ambiente tem um longo histórico, antes
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que o licenciamento ambiental surgisse com as feições atuais. Já o
Código Florestal de 1934 introduzira a necessidade de obtenção de
uma autorização para a “derrubada de florestas em propriedades
privadas”, o “aproveitamento de lenha para abastecimento de vapores
e máquinas”, e a “caça e pesca nas florestas protetoras e
remanescentes”.

De maneira geral, o licenciamento ambiental pode contar com a
participação das três esferas de governo (Municipal, Estadual, e União). A
divisão das atribuições com relação ao licenciamento ambiental é realizada
com base em critérios geográficos e na área dos impactos ambientais
causados pelas atividades a serem licenciadas, entre outros. A rigor, a
Resolução Conama n° 237/97, estabeleceu as competências de cada esfera de
governo no tocante ao licenciamento ambiental.
O licenciamento ambiental procura compatibilizar o desenvolvimento
econômico-social, o aperfeiçoamento do processo produtivo, com técnicas que
viabilizem a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio
ecológico, por meio de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. O licenciamento é conduzido
em etapas, obedecendo a uma lógica que objetiva, acima de tudo, a
preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização
racional e disponibilidade permanente, verificando a compatibilidade do meio
ambiente às atividades que serão desenvolvidas pelo empreendimento. Dessa
maneira, o licenciamento ambiental avança na medida em que o proponente do
projeto obtém as devidas licenças ambientais; expedidas pelo órgão ambiental
de controle. A Resolução Conama 237/97 estabelece que:
Licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas
de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental. (BRASIL, 1997).

São as seguintes definições adotadas pela CETESB (2011) para as
licenças ambientais:
Licença Prévia (LP) - É a licença concedida na fase do planejamento
do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e
concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os
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requisitos básicos e exigências técnicas a serem atendidas nas
próximas fases. (CETESB, 2011)
Licença de Instalação (LI) - É a licença que autoriza a instalação do
empreendimento ou de uma determinada atividade de acordo com as
especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
exigências técnicas necessárias. (CETESB, 2011)
Licença de Operação (LO) - É a licença que autoriza o funcionamento
da atividade mediante o cumprimento integral das exigências técnicas
contidas na licença de instalação. (CETESB, 2011)
Licença de Operação a Título Precário (LOTP) - Poderá ser emitida
Licença de Operação a Título Precário, cujo prazo de validade não
poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias, nos casos em que o
funcionamento ou operação da fonte, for necessário para testar a
eficiência dos sistemas de controle de poluição ambiental. (CETESB,
2011).

O licenciamento ambiental é o instrumento da PNMA que insere a AIA
em um contexto de decisão sobre a aprovação ou não de um projeto de
desenvolvimento potencialmente poluidor e/ou que causam significativa
degradação ambiental. Verocai (2000) lembra que, desde 1986, a AIA tem sido
usada no país como uma ferramenta complementar ao processo de
licenciamento

ambiental

para

aprovação

de

projetos

potencialmente

causadores de significativo impacto ambiental.
Entretanto, convém salientar que a AIA tem finalidades muito mais
amplas do que as do licenciamento ambiental. De fato, apesar de ser uma
ferramenta para a tomada de decisão em relação à viabilidade de determinado
empreendimento, a AIA não está necessariamente vinculada ao licenciamento
ambiental, podendo ser aplicada a políticas, planos, programas ou a outros
projetos, sempre com o objetivo principal de prevenção de danos ao meio
ambiente. A veiculação da AIA ao processo de licenciamento ambiental no
Brasil foi efetivamente realizada quando entrou em vigor o Decreto Federal n°
88.351, de 01 de junho de 1983, substituído pelo Decreto Federal n° 99.274, de
06 de junho de 1990, que Regulamentou a Lei nº. 6.902, de 27 de abril de
1981, e a Lei nº. 6.938/1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de
Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências.
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Ressalta-se

que

tal

vínculo

foi

ainda

reforçado

mediante

o

estabelecimento da Constituição Federal de 1988, que em seu art. n° 225 diz
textualmente:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
IV exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade. (BRASIL, 1988).

A primeira norma referência para AIA no Brasil como instrumento
necessário ao licenciamento de atividades com potencial de causar significativa
degradação ambiental foi a Resolução Conama n° 01/86, que estabeleceu a
necessidade de Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental (Rima). Mais do que estabelecer uma conexão
entre AIA e licenciamento ambiental, a Resolução Conama 01/86 na tentativa
de eliminar a subjetividade do conceito para o caso de aplicação no
licenciamento ambiental, apresentou um rol de empreendimentos considerados
potencialmente causadores de significativo impacto ambiental representando,
essencialmente, a etapa de seleção da AIA; além de estabelecer competências
dos órgãos de controle no processo de licenciamento e o conteúdo necessário
ao EIA.
Entretanto, cabe destacar que se trata de lista exemplificativa que
poderá ser ampliada, mas jamais reduzida, conforme Mirra (2008). Desta
forma, se não considerado significativo, o órgão licenciador deve justificar a sua
decisão de não exigir EIA, apoiando-se em manifestação técnica e jurídica, em
virtude da necessária motivação do ato administrativo. Vale lembrar que há
também a hipótese do licenciamento de atividades potencialmente causadoras
de impactos ambientais não considerados significativos, que demandam outros
tipos de estudos ambientais, como subsídio ao processo decisório, cujo Termo
de Referência- TR apresentará o escopo e as diretrizes de execução.
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Considerando um cenário de licenciamento ambiental com AIA,
convém trazer ao conhecimento a reestruturação pela qual vem passando a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SMA), e a Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb) - antiga Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental. No antigo modelo 04 órgãos ambientais poderiam ser
consultados em pedidos de licenciamento ambiental de empreendimentos que
necessitam de aprovação de EIA (eventualmente outros órgãos seriam
ouvidos), a saber: Cetesb; Departamento de Avaliação de Impactos Ambientais
(Daia); Departamento de Uso do Solo Metropolitano (Dusm); e Departamento
Estadual de Proteção aos Recursos Naturais (Deprn). Segundo DIAS, 2001 as
seguintes responsabilidades eram atribuídas a cada órgão ambiental no antigo
modelo:
A Cetesb, no âmbito do processo de AIA, analisava os aspectos da
poluição ambiental e fiscalização do cumprimento das condicionantes
definidas no processo de licenciamento ambiental, dentro de sua área
de competência; o que ficou conhecido como o “Comando e Controle.
O Daia atuava no âmbito de empreendimentos submetidos a
processo de AIA, fazendo parte de suas atribuições a triagem das
ações que devem ser submetidas ao processo de AIA, a definição do
TR, análise do EIA e emissão de Parecer Técnico, e emissão da LP,
LI, e LO, dependendo do tipo de empreendimento.
O Dusm respondia pelo licenciamento e fiscalização de atividades e
empreendimentos situados em Área de Proteção aos Mananciais –
APMs da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), inclusive
aqueles submetidos ao processo de AIA.
O Deprn atuava no licenciamento das atividades e empreendimentos
que envolvam supressão de vegetação e/ou exploração de vegetação
nativa, assim como intervenções em Áreas de Preservação
Permanente – APP, além de fiscalizar, juntamente com a Polícia
Florestal, ações contra a Fauna e Flora. No âmbito do processo de
AIA, o Deprn realiza vistorias de campo e elaborava laudos técnicos,
além de analisar propostas de medidas compensatórias,
especialmente de reposição florestal.

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei Estadual n°. 13542, de 07
de agosto de 2009, que altera a denominação da Cetesb, e dá nova redação
aos artigos 2º e 10 da Lei Estadual nº 118, de 29 de junho de 1973, a Cetesb
se torna uma verdadeira Agência Ambiental, eliminando o antigo modelo, já
superado, de comando e controle, e adotando a agenda da gestão ambiental
dentro da ótica da sustentabilidade. Além da unificação dos 04 órgãos (Cetesb,
Dusm, Daia, e Deprn), em termos de AIA, a principal novidade é a criação do
Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (Daia), que integrava a
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estrutura da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e que tem como atividade
principal o desenvolvimento de um arcabouço técnico e metodológico de
avaliação de empreendimentos sujeitos ao licenciamento e que possam causar
significativo impacto ao meio ambiente. Com esta reestruturação, o
licenciamento ambiental com AIA é consideravelmente melhorado no Estado
de São Paulo, com ganhos significativos de produtividade e racionalidade de
recursos humanos, financeiros, e de tempo, tanto para os empreendedores
quanto para o órgão de controle, com conseqüências positivas para o
empreendedorismo no estado, para o processo integrado de AIA, para a
sociedade, e para o meio ambiente.
Convém salientar que no Estado do Rio de Janeiro, o Instituto
Estadual do Ambiente (Inea), estabelece que a elaboração do EIA é orientado
por Instrução Técnica (IT), a ser elaborada por equipe técnica do Inea, de
acordo com os critérios estabelecidos pela DZ-041 R3 - Diretriz para
Realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (Rima), de 29 de agosto de 1997. O objetivo desta Diretriz
Técnica é determinar a abrangência, os procedimentos e os critérios para a
elaboração de EIA/ Rima, no Estado do Rio de Janeiro, consoante o disposto
na Lei Estadual nº 1356/88, alterada pela Lei Estadual nº 2535/96 e nas
Resoluções Conama n°s 01/86, 11/86 e 2/96, como parte integrante do
Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras - SLAP. Importa ressaltar
ainda que atualmente este órgão mantém as ITs emitidas disponíveis para
acesso e recebimento de considerações por meio de correio eletrônico da
Coordenação de Estudos Ambientais da Diretoria de Licenciamento.

2.2 Termo de Referência
O Termo de Referência - TR é um documento que serve de referência
para a elaboração ou desenvolvimento de uma determinada atividade. Ele
serve, antes de tudo, para que uma determinada organização explicite a
análise que faz do seu problema e situação e apresente, com maior precisão
possível, o produto que espera de um determinado trabalho. Em se tratando de
EIA, segundo Sánchez (2006), o TR é um documento que (i) orienta a
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elaboração de um EIA; (ii) define seu conteúdo, abrangência, métodos, e (iii)
estabelece sua estrutura. Segundo este mesmo autor:
Um dos objetivos do scoping (TR) é o de formular diretrizes para a
preparação de estudos ambientais. Dessa forma, esse resultado do
exercício de scoping é normalmente sintetizado em um documento
que recebe o nome de Termo de Referencia ou Instruções técnicas.
...
No Brasil, são poucas as jurisdições que adotam uma sistemática
estruturada de preparação de termos de referência. No Estado de
São Paulo, a modificação dos procedimentos de AIA introduzida pela
Resolução SMA n° 42/94 estabeleceu que o proponente deve
apresentar um documento denominado Plano de Trabalho, no qual se
expõem o conteúdo sugerido para o EIA e os métodos de trabalho a
serem empregados (por exemplo, nos levantamentos para o
diagnóstico ambiental, ou na análise dos impactos). De acordo com
essa regulamentação, o interessado prepara um Plano de Trabalho,
“que deverá explicitar a metodologia e o conteúdo dos estudos
necessários à avaliação de todos os impactos ambientais relevantes
do Projeto, considerando, também, as manifestações escritas (...),
bem como as que forem feitas na Audiência Pública, se realizada” O
Plano de Trabalho é analisado pela Secretaria de Meio Ambiente, que
ao aprová-lo (muitas vezes com modificações), emite os Termos de
Referência, documento oficial para nortear a elaboração dos estudos.
(SÁNCHEZ, 2006, p 141)

Convém retomar a informação de que no caso do Estado de São
Paulo, além da Resolução SMA 42/94, a Resolução SMA 54, de 30 de
novembro de 2004, que dispõe sobre o procedimento para o licenciamento
ambiental no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, define a figura do Plano
de Trabalho (PT), que antecede o TR. Segundo esta Resolução SMA, o PT é a
compilação e o diagnóstico simplificados de todas as variáveis que o
empreendedor entenda como significativas na avaliação da viabilidade
ambiental, com vistas à implantação de atividade ou empreendimento, e que
servirão de suporte para a definição do TR do EIA. Esta Resolução definiu
ainda o TR como documento elaborado pela SMA/Daia que estabelece os
elementos mínimos necessários a serem abordados na elaboração de um EIA,
tendo como base o PT, bem como as diversas manifestações apresentadas por
representantes da sociedade civil organizada.
Já a Resolução Conama n° 01/86 faz menção a diretrizes adicionais, a
serem fixadas pelos órgãos ambientais de controle, conforme a seguir:
Art 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação,
em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
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...
Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto
ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando
couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas
peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem
julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise
dos estudos. (BRASIL, 1986).

A Resolução Conama n° 237/97 diz textualmente:
Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às
seguintes etapas:
I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais,
necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à
licença a ser requerida. (BRASIL, 1997).

Segundo o MPF (2004), o TR é um documento balizador que visa a
garantir o atendimento não apenas das orientações gerais contidas na citada
resolução, mas, sobretudo, de diretrizes que tratam das especificidades do
projeto e das características e particularidades ambientais. Entretanto, apesar
de ter um instrumento regulador no âmbito do Estado de São Paulo, no
arcabouço jurídico federal não existe uma legislação que determine aos órgãos
ambientais a elaboração do TR.
Segundo o MPF (op. cit.):
Espera-se que o TR seja sempre um documento diferenciado, não
cabendo uma padronização de quesitos, senão com respeito a alguns
poucos aspectos invariáveis, tais como a caracterização do
empreendimento e as diretrizes gerais dadas pela Resolução
Conama n° 01/86. Também deverão constar no TR as diretrizes
metodológicas e referências sobre temas ou problemas que devem
receber tratamento mais detalhado e atenção redobrada, com o
devido respaldo no conhecimento acumulado sobre o tipo de
empreendimento em exame e sobre a realidade ambiental em
questão e suas peculiaridades. (MPF, 2004).

Conforme verificado anteriormente, é na fase da emissão do TR que o
órgão ambiental de controle pode ter um primeiro contato com o projeto e/ou
equipe de consultoria que irá desenvolver o EIA. Portanto, por ser o
instrumento balizador para a elaboração do EIA, neste momento podem ser
discutidas questões temáticas diversas, dentre as quais, os critérios para
estabelecimento da área de influência.
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Entretanto, ainda segundo o MPF (op. cit.), que verificou as
deficiências de cada um dos pontos temáticos abordados em EIAs, com
relação aos TRs analisados, foi possível observar que: em estudos precedidos
de TR foi freqüente a ausência de pesquisas e análises que o atendessem
adequadamente; em alguns casos, as exigências arroladas nos TRs foram
desconsideradas; já em outros, as recomendações foram repassadas, pelo
órgão ambiental licenciador, às etapas posteriores à emissão da Licença
Prévia, figurando como condicionantes das demais licenças.
Com base nestas constatações, é possível observar que, mesmo
quando se tem, dentro do instrumento do TR, a previsão de diferentes eixos
temáticos (dentre eles o estabelecimento da área de influência), estes podem
ser desconsiderados quando da elaboração do EIA, prejudicando sobremaneira
o processo de AIA. Neste sentido, mais do que estabelecer de maneira correta
o escopo do trabalho no TR, é necessária uma correta avaliação do conteúdo
do EIA em relação ao estabelecido pelo TR emitido.
Entendendo que o TR constitui um passo fundamental para que os
respectivos estudos ambientais alcancem o fim desejado e a qualidade
esperada, convém ressaltar a iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA)
do Brasil, que por meio de sua Secretaria Executiva, realizou, no período de 15
de março a 05 de maio de 2010, uma rodada de discussão e proposição de
Termos de Referência Padrão para elaboração de EIAs/Rimas das seguintes
tipologias: Linhas de Transmissão, Portos, Rodovias, e Usinas Hidrelétricas.
Esta rodada de discussão contou com a participação dos Técnicos dos Estados
da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins, o
Ibama, Ministério dos Transportes, Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - Dnit, Ministério de Minas e Energia, Eletronorte – Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S/A, Antaq – Agência Nacional de Transportes
Aquaviários, e especialistas convidados.
Neste trabalho foi realizado o levantamento de TR das quatro
tipologias, junto aos estados e Ibama, além da identificação de problemas
(gargalos, omissões, imprecisões, etc) em TR atualmente utilizados, bem como
deficiências encontradas nos EIAs e nos RIMAs em decorrência do conteúdo
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dos TRs. Utilizando-se dos TRs disponibilizados pelos Órgãos Estaduais de
Meio Ambiente (Oemas) e Ibama, e considerando a resolução Conama nº
01/86, os coordenadores dos grupos elaboraram o texto base para discussão,
e ao fim elaboraram 04 Termos de Referência Padrão para elaboração de EIAs
das tipologias escolhidas.
Com relação aos avanços, justificativas e consensos entre a equipe
que realizou o trabalho, considerando o tema da presente Dissertação, convém
ressaltar:
¾ Sobre os Termos de Referencia de Usinas Hidrelétricas – UHEs
Na discussão de UHE foi proposto e aprovado trazer a discussão
locacional e tecnológica do inventário hidrelétrico para o EIA - uma
síntese do capitulo de alternativas de repartição de quedas, ficando
com a seguinte redação:
...
Avaliar possíveis variantes do eixo e projeto em relação às
fragilidades socioambientais da área, tais como: zonas de importância
para conservação ou proteção da biodiversidade, áreas de pressão
antrópica, e aspectos geofisicos;
...
O tema Escala foi bastante discutido, chegando-se as seguintes
conclusões: (i) definiu-se por utilizar o termo “escala adequada” no
TR Referencial (Padrão); (ii) as situações específicas deverão ser
definidas caso a caso.
O órgão licenciador deverá separar escala de trabalho e de
apresentação - para o licenciamento ambiental interessa a escala de
trabalho, considerando a disponibilização dos formatos digitais, e
definir a escala conforme característica do empreendimento e do
tema em mapeamento, podendo utilizar diferentes escalas para
analisar um mesmo empreendimento.
Foi consenso, com justificativas bastantes consistentes, a utilização
de três áreas de influência: ADA, AID e AII.

¾ Sobre os Termos de Referencia de Linhas de Transmissão
Na discussão sobre Linhas de Transmissão, concluiu-se pela não
utilização da “Área de Influência Regional” – entendendo que a
mesma é coincidente com área de influência indireta - que deve
abranger os impactos indiretos, não havendo necessidade de incluir
uma nova área de influência, e assim seguir a Resolução Conama
quanto as exigências de abordagem da área de influência “Definir os
limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos
impactos, denominada área de influência do projeto...”
Também, foi consenso a não utilização da Área Diretamente Afetada
(ADA), uma vez que as áreas onde ocorrem as interferências diretas
para a instalação de uma LT formam a área de influência direta, não
existindo justificativa para a separação e delimitação de AID e ADA.
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¾ Sobre os Termos de Referencia de Rodovias
O grupo de discussão de rodovias entendeu da mesma forma a
questão sobre ADA e AID, considerando que as duas áreas são
coincidentes inclusive a abrangência dos estudos.
...
Grande avanço na discussão do TR de rodovias foi a inclusão, com a
concordância pacífica do MT/Dnit, do levantamento detalhado dos
passivos ambientais resultantes da implantação pretérita da rodovia
em processo de licenciamento ambiental de duplicação ou execução
de melhorias que demandam EIA/Rima.

¾ Sobre os Termos de Referencia de Portos
Foi consenso, com justificativas bastantes consistentes, a utilização
de três áreas de influência: ADA, AID e AII.

Por fim, o Grupo de Trabalho, coordenado pela Secretaria Executiva
do Ministério do Meio Ambiente, propôs os seguintes encaminhamentos:
Destaca-se que durante as discussões surgiram demandas que, por
sugestão dos técnicos, deveriam ser encaminhados à Secretaria
Executiva do Ministério do Meio Ambiente, Abema e Ibama para
avaliação quanto à necessidade de providências institucionais, como:
...
1. Definir normas e procedimentos (momentos, prazos...) para a
participação dos órgãos intervenientes no processo de licenciamento
ambiental - ICMBio, Funai, Iphan, Fundação Palmares, ANA e Órgãos
Estaduais de Recursos Hídricos, SPU.
2. Discutir com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
sobre questões do licenciamento ambiental de Linhas de
Transmissão, tendo em vistas os problemas identificados:
...
Entendimento entre ANEEL e área ambiental para definir o “corredor
preferencial” a ser leiloado - como se dá a escolha do corredor? A
análise de alternativa locacional deveria ser conjunta na escolha do
corredor preferencial?
3. Criar um grupo de trabalho para revisão da Resolução Conama nº
01/86 e Resolução Conama n°. 237/97, uma vez que durante as
rodadas foram identificadas várias questões que merecem reflexão e
discussão, como:
...
Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se
localiza.
O Estudo de Impacto Ambiental desenvolverá, no mínimo, as
seguintes atividades técnicas
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Áreas de Influência;

O Sumário Executivo – Memória Sobre as Rodadas de Discussão de
Termos de Referência para Elaboração de EIA/Rima de Linhas de
Transmissão, Portos, Rodovias e Usinas Hidrelétricas, elaborado pela
Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente, pode ser observada na
íntegra no Anexo II.

2.3 Estudo de Impacto Ambiental
Do estabelecimento da Resolução Conama n° 01/86, até os dias
atuais, diversos estudos ambientais de diferentes tipos de atividades, com
finalidades distintas, foram elaborados e protocolizados nos órgãos de controle
ambiental com o objetivo de subsidiar processos de licenciamento de diferentes
atividades. Cabe ressaltar que a Resolução Conama 237/97 definiu estudos
ambientais como:
[...] são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma
atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a
análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar,
diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de
área degradada e análise preliminar de risco. (BRASIL, 1997)

No sistema ambiental brasileiro estão previstos diversos estudos com
vistas a dar suporte no processo de licenciamento ambiental, que podem ou
não utilizar a Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Na Tabela 2.3 está
apresentando os principais tipos de estudos ambientais previstos na legislação
brasileira.
Tabela 2.3. Estudos ambientais previstos na legislação brasileira
Id.

Denominação

Referência Legal

Aplicação

1

Estudo Prévio de
Impacto Ambiental

Constituição Federal,
Art 225, 1°, IV (1988)

Instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de
significativa degradação
ambiental

Cont.
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Cont. Tabela 2.3. Estudos ambientais previstos na legislação brasileira
Id.

Denominação

Referência Legal

2

Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório
de Impacto Ambiental
(EIA/Rima)

Resolução Conama
n° 01/86

3

Projeto Básico
Ambiental – PBA

Resolução Conama
n° 06/87

4

Plano de Recuperação
de Áreas Degradadas –
PRAD

Resolução Conama
n°. 237/97
Decreto Federal n°
97.632/89

Resolução Conama
n° 09/90
Plano de Controle
Ambiental - PCA

5

Resolução Conama
n° 286/01
Resolução Conama
n° 23/94

6

Relatório de Controle
Ambiental - RCA

Resolução Conama
n° 10/90
Resolução Conama
n° 23/94

7

Estudo de Viabilidade
Ambiental – EVA

Resolução Conama
n° 23/94

8

Relatório de Avaliação
Ambiental – RAA

Resolução Conama
n° 23/94

9

Estudo de Viabilidade
de Queima – EVQ

Resolução Conama
n° 264/00

Cont.

Aplicação
Instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de
significativa degradação
ambiental
Obtenção de Licença de
Instalação de empreendimentos
do setor elétrico
Obrigatoriedade de apresentação
para todo empreendimento de
mineração; deve ser incorporado
ao EIA para novos projetos
Obtenção de Licença de
Instalação de empreendimentos
de mineração: "(...) conterá os
projetos executivos de mineração
dos impactos ambientais (...)"
Obtenção de Licença de
Instalação de empreendimentos
de irrigação
Obtenção de Licença de
Operação para produção de
petróleo e gás
Obtenção de Licença de
Instalação de empreendimentos
de extração de bens minerais de
uso imediato na construção civil
Obtenção de Licença Prévia para
perfuração de poços de petróleo
Obtenção de Licença Prévia para
pesquisa da viabilidade
econômica e de um campo
petrolífero
Obtenção de Licença de
Instalação para perfuração de
poços de petróleo
Licenciamento de coprocessamento de resíduos em
forno de cimento
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Cont. Tabela 2.3. Estudos ambientais previstos na legislação brasileira
Id.

Denominação

10 Plano de Encerramento

Referência Legal

Aplicação

Resolução n° 273/00

Desativação de postos de
combustíveis

11

Relatório Ambiental
Simplificado – RAS

Resolução Conama
n° 279/01

12

Plano de Emergência
Individual

Resolução Conama
n° 293/01

13

Plano de Contingência,
Emergência e
Desativação

Relatório Ambiental
Preliminar – RAP

14

Estudo Ambiental
Simplificado – EAS

15

Resolução Conama
n° 316/02

Resolução Conama
n°. 237/97
Resolução SMA-SP
42/94

Obtenção de Licença Prévia de
empreendimentos do setor
elétrico de pequeno potencial de
impacto ambiental
Licenciamento de portos
organizados, instalações
portuárias ou terminais, dutos,
plataformas e instalações de
apoio
Licenciamento de Unidades de
tratamento térmico
Encerramento de atividades dos
sistemas de tratamento térmico

Para instruir requerimentos de
licenciamento ambiental de
empreendimentos que possam
causar impactos significativos

Resolução SMA-SP
54/04

Para empreendimentos
considerados de impactos
ambientais muito pequenos

Norma Técnica
Cetesb P. 4.261/03

Para o licenciamento de
atividades industriais perigosas

Decreto Estadual SP
n° 47.400/02

Para o encerramento de
empreendimentos sujeitos ao
licenciamento ambiental

Estudo de Análise de
Riscos – EAR
Programa de
Gerenciamento de
Riscos – PGR

16

Plano de Ação de
Emergência – PAE

17

Plano de Desativação

Cont.
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Cont. Tabela 2.3. Estudos ambientais previstos na legislação brasileira

Id.

18

Denominação

Diagnóstico Ambiental

Referência Legal

Aplicação

Resolução Conama
n°. 237/97

O conhecimento de todos os
componentes ambientais de uma
determinada área (país, estado,
bacia hidrográfica, município)
para a caracterização da sua
qualidade ambiental.

Lei Federal n°.
9985/00
19

Plano de Manejo
Resolução Conama
n°. 237/97

20

Análise Preliminar de
Risco – APR

Resolução Conama
n°. 237/97

Documento técnico mediante o
qual, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que
devem presidir o uso da área e o
manejo dos recursos naturais.
Consiste no estudo com o fim de
se determinar os riscos que
poderão estar presentes na fase
operacional do mesmo

Fonte: Sánchez (2006), modificado.

Conforme mostra a Tabela 2.3, há pelo menos 20 tipos de estudos
ambientais previstos na legislação considerada, isto sem considerar eventuais
estudos ambientais em legislações específicas de estados, e municípios da
federação.
Segundo Milaré (2011), como modalidade de AIA, o EIA é hoje
considerado

um

dos

mais

notáveis

estudos

de

compatibilização

do

desenvolvimento econômico-social, com a preservação do meio ambiente, já
que deve ser elaborado antes da instalação de obra ou de atividade
potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente. Segundo
Sánchez (2006), atualmente a maioria dos países em desenvolvimento tem
instrumentos nacionais que exigem a preparação prévia de estudos de impacto
ambiental. Além de ajudar no processo decisório sobre a viabilidade de
determinada empreitada também ajuda na elaboração de projetos e propostas
de desenvolvimento, na concepção e planejamento de projetos, além disso é
uma importante ferramenta de gestão ambiental e um instrumento de
negociação e discussão social.
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No Brasil, dos estudos técnicos utilizados para subsidiar o processo de
licenciamento ambiental, o EIA é, sem dúvida, o mais discutido, visto ser o
instrumento de avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental mais
complexo previsto na legislação brasileira. Entretanto, segundo Milaré (2006) o
EIA, não nasceu com a moldura que tem hoje. Surgiu em pleno regime
ditatorial, quase às escondidas, como se os responsáveis por sua introdução
no ordenamento jurídico desejassem ocultá-la dos grupos de pressão e dos
próprios militares. O EIA teria sido introduzido no nosso regime jurídico, de
forma tímida, pela Lei Federal n° 6803/80, que “dispõe sobre as diretrizes
básicas para o zoneamento industrial das áreas críticas de poluição”. Neste
caso, o EIA somente seria exigido, quando da aprovação de limites e
autorizações de implantação de zonas de uso estritamente industrial
destinadas

à

localização

de

pólos

petroquímicos,

cloroquímicos,

carboquímicos, bem como de instalações nucleares. A Lei Federal n° 6803/80
diz textualmente:
Artigo 10 - Caberá aos governos estaduais, observado o disposto
nesta Lei e em outras normas legais em vigor:
§ 2° - Caberá exclusivamente à União, ouvidos os Governos Estadual
e Municipal interessados, aprovar a delimitação e autorizar a
implantação de zonas de uso estritamente industrial que se destinem
à localização de pólos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos,
bem como a instalações nucleares e outras definidas em lei.
§ 3° - Além dos estudos normalmente exigíveis para o
estabelecimento de zoneamento urbano, a aprovação das zonas a
que se refere o parágrafo anterior será precedida de estudos
especiais de alternativas e de avaliações de impacto, que permitam
estabelecer a confiabilidade da solução a ser adotada. (BRASIL,
1980).

A Lei 6938/81, regulamentada pelo Decreto 88.351/83, que institui a
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), erigiu o EIA, por meio da
avaliação de impactos ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadora, como instrumento da
PNMA. Além disto, este marco regulatório deu ao Conselho Nacional de Meio
Ambiente – Conama, a competência para fixar os critérios básicos segundo os
quais seriam exigidos EIAs para fins de licenciamento.
A Lei 6938/81, diz textualmente:
Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
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III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras. (BRASIL, 1981).

O EIA foi de fato incorporado ao regime jurídico brasileiro, por meio da
Resolução Conama01/86, que diz textualmente:
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental
e respectivo relatório de impacto ambiental, a serem submetidos à
aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio
ambiente...
Artigo 3º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental
e respectivo Rima, a serem submetidos à aprovação do Ibama, o
licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência federal.
(BRASIL, 1986).

Segundo Milaré, (2006), pode-se dizer que o EIA representa hoje um
estudo fundamental de proteção ambiental, elemento inestimável no controle
da qualidade das decisões públicas e privadas que afetam o meio ambiente.
Esse importante instrumento de planejamento e controle ambiental decorre do
princípio da consideração do meio ambiente na tomada de decisões e
preconiza a elementar obrigação de se levar em conta o fator ambiental em
qualquer ação ou decisão, pública ou privada, que possa sobre ele causar
qualquer efeito negativo. O principal objetivo do EIA é intervir no planejamento
da obra ou atividade modificadora do meio ambiente, de forma a avaliar
impactos e restabelecer os termos de sua viabilidade ambiental. O EIA
possibilita uma análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas
por meio da identificação, da previsão da magnitude e da interpretação da
importância dos prováveis impactos considerados relevantes, levando em
conta o grau de reversibilidade, as suas propriedades cumulativas e sinérgicas,
a distribuição dos ônus e benefícios sociais e a positividade ou negatividade
dos impactos.
Para a elaboração do EIAs se deve percorrer diversas etapas,
seguindo uma seqüência, que inclui o planejamento e a execução de diversas
atividades. Para Sánchez (2006), são sete as atividades básicas na preparação
de um EIA, às quais podem ser acrescentadas algumas atividades
preparatórias ou complementares, como: o estudo da legislação aplicável;
estudos dos planos e programas governamentais incidentes sobre a área do
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empreendimento; estudos sobre os tipos de impactos normalmente associados
ao projeto em análise; sendo estas atividades usualmente realizadas nas
primeiras etapas da elaboração dos estudos. A Figura 2.2 mostra as principais
etapas no planejamento e execução de um EIA.
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Caracterização
das alternativas
do projeto

Reconhecimen
- to Ambiental
Inicial

Plano de Trabalho
/ Termo de
Referência

Estudos de base
Identificação
preliminar de
Impactos
Identificação dos
Impactos

Determinação de
Escopo

Plano de Trabalho

Previsão dos
Impactos

Avaliação dos
Impactos

Plano de Gestão

EIA/ Rima

Figura 2.2. Principais etapas no planejamento e execução de um EIA

Fonte: Sánchez, (2006)

Entretanto, para que o EIA cumpra com o seu objetivo de instruir a
decisão pública, ele deverá ser elaborado segundo os requisitos previstos na
Conama 01/86, que diz textualmente:
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Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo,
as seguintes atividades técnicas:
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal
como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área,
antes da implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os
recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos
d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes
atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor
científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da
água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de
dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a
potencial utilização futura desses recursos.
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas,
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os
impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades
cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre
elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de
despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.
lV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento
(os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros
a serem considerados. (BRASIL, 1986).

Conforme visto no Art. 6° da Resolução Conama 01/86, esta normativa
tratou de contemplar as alternativas tecnológicas e de localização do projeto,
confrontando-as com as hipóteses de não execução deste; de identificar e
avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de
implantação e operação da atividade; de definir os limites da área geográfica a
ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos (área de influência do
projeto), considerando, ainda, a bacia hidrográfica na qual se localiza; e os
planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de
influência do projeto e sua compatibilidade. A Figura 2.3 mostra uma proposta
de elaboração de EIA.
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Termo de Referência

Pesquisa de dados Bibliográficos
Meio físico

Meio Biótico

Meio Sócio Econômico

Legislação Ambiental

Fotos Aéreas e bases
Cartográficas

Alternativas Locacionais

Definição das Áreas de Influência

Área de Influência Indireta, Área de Direta e Área
Diretamente Afetada

Interpretação de
Fotos e Imagens
de Satélite

Construção da
Base
Cartográfica

Interpretação de
Fotos e Imagens
de Satélite

Construção da
Base
Cartográfica

Reconhecimento do Campo

Reconhecimento do Campo

Geologia

Geologia

Vegetação

Geomorfologia

Pedologia

Usos do Solo

socioeconomia

Geomorfologia

Pedologia

Vegetação

Usos do Solo

Socioeconomia

Interpretação
de Fotos
Aéreas

Construção da
Base cartográfica

Reconhecimento do Campo
Geologia

Vegetação

Geomorfologia

Pedologia

Usos do Solo

Socioeconomia

Arqueologia

Elaboração de Mapas temáticos
Geologia

Vegetação

Elaboração de Mapas temáticos
Geologia

Elaboração de Mapas temáticos

Vegetação
Geologia

Geomorfologia

Solo

Integração de Dados da Área
de Influência Indireta - AII

Geomorfologia

Vegetação

Solo

Integração de Dados da Área
de Influência Direta - AID

Integração de Dados da Área
Diretamente Afetada - ADA
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Diagnóstico Ambiental

Caracterização do Empreendimento

Análise da Legislação incidente

Planos e Programas Governamentais

Avaliação de Impactos Ambientais e
Proposição de Medidas de Adequação
Ambiental do Empreendimento

Prognóstico Ambiental

Conclusões

Relatório Final - EIA

RIMA

Figura 2.3. Proposta de Elaboração de EIA
Fonte: (EIA/Rima Fábrica de Cimentos e Expansão das Minas de Calcário da
Votorantim Cimentos, 2008).

Por ser o EIA um estudo para tomada de decisão por parte dos
responsáveis pela gestão do meio ambiente, este deve correr um rito
processual que, no Brasil, varia entre os estados da federação. No caso do
Estado de São Paulo, se faz necessária apresentação de um Plano de
Trabalho (PT), que é a compilação e o diagnóstico simplificados de todas as
variáveis que o empreendedor entenda como significativas na avaliação da
viabilidade

ambiental,

com

vistas

à

implantação

de

atividade

ou

empreendimento, e que servirão de suporte para a definição do TR do EIA.
Após, análise pelo órgão ambiental do PT, é emitido o Termo de Referência

55
(TR), que é um documento que orienta a elaboração de um EIA; define seu
conteúdo, abrangência, métodos; e estabelece sua estrutura.
Entretanto, segundo Dias (2001), e o MPF (2004), a legislação federal
não prevê a elaboração de TRs, apoiados na identificação dos principais
aspectos a ser abordadas no EIA. Assim, considerando somente a legislação
federal, os EIAs tenderiam a ter um conteúdo muito amplo de questões,
comprometendo sobremaneira não somente prazos e custos, mas a própria
objetividade da análise.
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3 ÁREAS DE INFLUÊNCIA EM ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL
A Resolução Conama n 01/86 estabeleceu a necessidade de
realização do diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, incluindo
a completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal
como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da
implantação

do

projeto,

considerando

os

meio

bióticos,

físico

e

socioeconômico. Logo, é possível observar que existe uma relação intrínseca
entre a área de influência do projeto e o diagnóstico ambiental.
A área de influência de impacto ambiental não deve ser confundida
com a área de abrangência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). A primeira
tem a função de apresentar os reais limites geográficos dos impactos
ambientais decorrentes de uma atividade com significativo impacto ambiental.
A segunda tem o objetivo de apresentar quais foram os limites geográficos
adotados quando da realização de um diagnóstico ambiental para a elaboração
de um estudo técnico.
Esta distinção causa diferentes entendimentos entre as equipes de
consultorias que propõem o Termo de Referência (TR) e elaboram o EIA, e as
equipes dos órgãos de controle ambiental que emitem o TR, e avaliam os
referidos EIA. Tais diferenças podem culminar em diversas situações, que de
uma forma ou de outra, podem prejudicar não somente o processo de AIA, mas
todo o processo de licenciamento ambiental. A Figura 3.1. mostra um exemplo
interessante do EIA da Implantação do Sistema Integrado Metropolitano da
Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS, que delimitou os principais
impactos ambientais com possibilidade de ocorrência na Área Diretamente
Afetada - ADA, em detrimento da área do diagnóstico ambiental.
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Tomando como exemplo o caso da Usina Hidrelétrica do Xingó,
localizada no Estado de Alagoas, a 270 km de distância do litoral, que obteve
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado a devida Licença
Prévia (LP), e Licença de Instalação (LI). O empreendimento obteve as
referidas Licenças Ambientais não somente para a implantação de uma usina,
mas também para a instalação da Linha de Transmissão (LT) que conectaria a
energia gerada pelo empreendimento ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
O trâmite administrativo correu relativamente rápido, principalmente
em se considerando empreendimentos similares licenciados no âmbito federal,
respeitada as devidas proporções de porte do empreendimento, e equipe
técnica dos órgãos. Entretanto, o proponente do projeto foi acionado na justiça
por diversas razões. Dentre outras alegações apresentadas judicialmente na
tentativa de paralisar as obras do empreendimento e anular as referidas
licenças ambientais, assim como todo o processo de AIA, podemos citar: “a
não consideração pelos estudos de todas as áreas de influência direta e
indiretamente atingidas pelo empreendimento”; “não ter, o órgão ambiental
ouvido a Fundação Nacional do Índio (Funai), quando da emissão do TR, e
durante o processo de elaboração do EIA, em razão de omissão no EIA quanto
ao componente indígena”;“tratando-se de um rio federal, a competência de
licenciamento pertence ao Ibama”, entre outros.
Entretanto, considera-se que não é cabível que um empreendimento
de tal porte e nesta etapa do processo, que já despendeu tamanha energia e
recursos do seu proponente, seja submetido a uma insegurança jurídica como
esta; ao ponto de ver todos os trabalhos anulados se houver uma decisão
judicial que julgue procedente o mérito da petição. Não se advoga neste caso
em favor de nenhuma das partes, mesmo porque, ambas as partes gastam
energia neste processo que se alonga na justiça. Explana-se apenas que, seja
a decisão judicial favorável ou não ao empreendimento, a distinção da área de
influência de impacto ambiental e a área de abrangência do EIA é de suma
importância quando do diagnóstico ambiental, para correta identificação e
avaliação de impactos ambientais, assim como para a proposição de medidas
mitigadoras, compensatórias e de monitoramento.
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Especificamente sobre o tema de usinas hidrelétricas e seus
potenciais barramentos de água, correlacionando com áreas de influências:
Estima-se que nos dias atuais, os oceanos recebam pelos rios
apenas 50% da carga de sedimentos transportadas há 100 anos
atrás, antes da das grandes represas durante o século 20. A maior
parte das barragens serve como reservatório de água, e a diminuição
da vazão e sua regularização impedem o processo de “lavagem” dos
sedimentos depositados nas bacias inferiores e estuários, em direção
ao mar. (DRUDE, 2009, p. 20).
...
As alterações ambientais que resultam do represamento dos rios
podem ser maximizados ou minimizados por impactos causados por
mudanças globais, o que dificulta a identificação dos principais
agentes responsáveis por uma determinada alteração ambiental,
sendo necessário o estudo dos vetores em conjunto. (DRUDE, 2009,
p. 23)

Segundo o jornal O Estado de São Paulo (2011), o pesquisador Drude
defende que os relatórios de impacto ambiental de barragens considerem
também os ecossistemas marinhos onde os rios afetados deságuam. Nesse
sentido, convém esclarecer alguns aspectos sobre a área de influência, o
processo de previsão de impactos ambientais, e a área do diagnóstico
ambiental nos EIAs.
Em relação a áreas de influência, podemos citar:
É somente depois da previsão de impactos que se pode tirar alguma
conclusão sobre a área de influência do projeto. Se esta é a área
geográfica na qual são detectáveis os impactos de um projeto, então
ela não poderá ser estabelecida de antemão (antes de se iniciarem
os estudos), exceto como hipótese a ser verificada. Assim, uma
modelagem da qualidade do ar ou da propagação de ruídos poderá
dizer até onde se fazem sentir os efeitos do projeto, o que vem a ser
as áreas de influências para fins de avaliação de impacto ambiental
(o que também é uma hipótese). Se o projeto for implantado, é o
monitoramento ambiental que estabelecerá sua real área de
influência, desde que o programa de monitoramento seja capaz de
discernir as modificações causadas por ele daquelas que têm outras
causas. (SÁNCHÉZ, 2006, P. 285).

Ainda sobre área de influência, segundo Rodrigues (1995) “a área de
influência deverá conter as áreas de incidência dos impactos, abrangendo os
distintos contornos para as diversas variáveis. Deverá ser apresentada
justificativa da definição das áreas de influência e incidência dos impactos,
acompanhada de mapeamento”.
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Como se pode observar há uma relação intrínseca entre a área de
influência de impactos ambientais e os impactos ambientais esperados
decorrentes da instalação e operação de atividades potencialmente poluidoras
e/ou degradantes do meio ambiente.
Já sobre previsão de impactos, podemos citar:
Prever impactos em relação a um projeto de qualquer tipo, destinado
a uma determinada região e a um sítio ou gleba em particular, é uma
operação técnico-científica essencialmente multidisciplinar, de grande
importância para os países do Terceiro Mundo. (AB’SABER, 2006, P.
27)
...
(...) prever impactos é um ato de tomada de preocupações para
garantir a harmonia e compatibilizar funções no interior do espaço
total no futuro. É também, por extensão, um ato de bom senso, em
que se procura harmonizar o desenvolvimento com uma correta
postura de proteção ambiental e ecológica. (AB’SABER, 2006, P. 31)

Segundo Antunes (1994), a fase de predição dos impactos é uma das
fases da AIA mais difíceis de realizar. Em primeiro lugar, a atividade de
previsão tem sempre um determinado grau de incerteza associado, uma vez
que tenta prever situações futuras. Por outro lado, se para alguns setores do
ambiente existem modelos matemáticos que permitem obter previsões mais ou
menos precisas dos efeitos ambientais esperados, existem outras áreas para
as quais essa previsão é extremamente difícil de realizar, dado o pouco
conhecimento existente acerca da natureza das relações e o grande número de
interações envolvidas.
Importa trazer a luz desta discussão, o texto da Resolução Conama
n 01/86, que diz textualmente:
Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à
legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de
Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes
diretrizes gerais:
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se
localiza. (BRASIL, 1986).

Já segundo o MPF (2007), dois aspectos mais gerais sobre a
avaliação prévia dos impactos ambientais repercutem em relação à área de
influência, a saber: i) a definição da competência dos órgãos de meio ambiente
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para o respectivo licenciamento; e ii) a participação dos atingidos pelos
impactos.
Traçando um paralelo entre o que foi conceituado pelo Art 5° inciso III
da Resolução Conama n 01/86, qual seja “definir limites da área geográfica a
ser diretamente ou indiretamente afetada pelos impactos”, e a atividade de
“prever impacto”, e ainda, as constatações do trabalho realizado pelo MPF,
pode-se observar a necessidade premente de uma conectividade entre estas
duas atividades, sendo, portanto, complementares. Vale ressaltar Philiipi Jr. e
Maglio (2005), que afirmam que uma das maiores dificuldades na elaboração
de um EIA pode ser a correta definição dos limites da área de influência de um
empreendimento.

3.1 Conceitos e Definições
Para o melhor entendimento das terminologias usualmente adotadas
quando

da

elaboração

de

Estudos

de

Impacto

Ambiental

(EIA),

especificamente com relação às áreas de influência de um projeto, convém
conceituar quais terminologias são usualmente utilizadas nestes estudos.
Importa destacar que, dependendo do componente ambiental avaliado (meio
físico, biótico, socioeconômico), diferentes áreas geográficas podem ser
determinadas.
Além dos impactos ambientais diretos causados pelo desenvolvimento
das atividades, que geralmente são os que causam menos dúvidas sobre a
relação causa e conseqüência, há ainda os impactos ambientais indiretos dos
empreendimentos. Conforme o MPF (1999, apud Parr 2007), muitos impactos
ambientais negativos podem resultar de ações indiretas dos projetos, ou seja,
de combinação de efeitos de um projeto, ou até de vários projetos diferentes,
que ao longo do tempo causarão um impacto negativo indireto significativo.
Por ser o impacto ambiental direto facilmente diagnosticado, sua
relação de causa e conseqüência quase sempre é levada em consideração nos
prognósticos ambientais, sendo, portanto, selecionadas medidas de mitigação,
monitoramento, e, quando necessária, compensação destes impactos;
enquanto os impactos indiretos, de difícil definição de causa e conseqüência,
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podem não ser relacionados, gerando problemas de diversas ordens para os
profissionais envolvidos, uma vez que estes impactos ambientais indiretos
podem tomar magnitude maior do que os próprios impactos ambientais
pontuais.
Logo, o conceito de sinergia e efeito cumulativo dos impactos
ambientais indiretos se faz latente, para o qual se destacam dois dispositivos
legais aplicáveis, conforme a seguir.
A Resolução Conama n° 01/86, que diz textualmente:
Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo,
as seguintes atividades técnicas:
...
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas,
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da
importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os
impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades
cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
(BRASIL, 1986).

A Resolução Conama n° 341/03, que diz textualmente:
Art. 4° Caracteriza-se a ocorrência de significativo impacto ambiental
na construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividade
ou empreendimento turístico sustentável declarados de interesse
social, de qualquer natureza ou porte, localizado em dunas
originalmente desprovidas de vegetação, na Zona Costeira, devendo
o órgão ambiental competente exigir, sempre, Estudo Prévio de
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima),
aos quais dar-se-á publicidade. (BRASIL, 2003)
Parágrafo único. O EIA/Rima deverá considerar, em cada unidade de
paisagem, entre outros aspectos, o impacto cumulativo do conjunto
de empreendimentos ou atividades implantados ou a serem
implantados em uma mesma área de influência, ainda que indireta.
(BRASIL, 2003).

Fortuito a esta discussão sobre o correto estabelecimento da área de
influência em função dos impactos ambientais diretos e indiretos de
empreendimento potencial ou efetivamente poluidor, convém citar MPF (2007),
que diz a despeito das definições das denominações de impactos cumulativos;
e as barreiras técnicas e institucionais para identificação dos impactos
indiretos, cumulativos e das interações entre eles.
Sobre as denominações de impactos cumulativos, temos:
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a) os impactos aditivos de empreendimentos que não requerem a
AIA;
b) os impactos sinérgicos, segundo o qual o efeito total de diferentes
projetos excede a mera soma dos individuais;
c) os impactos de limite ou de saturação, onde o ambiente pode ser
resiliente até certo limite, a partir do qual se torna rapidamente
degradado;
d) os impactos induzidos, onde um projeto pode estimular/induzir
projetos secundários, sobretudo de infra-estrutura;
e) os impactos por estresse de tempo ou de espaço, onde o ambiente
não tem nem tempo, nem espaço para se recuperar de um impacto
antes que seja submetido a outro; e
f) os impactos globais, tais como os que ocorrem na diversidade
biológica e no clima do planeta. MPF (2007).

Sobre as barreiras técnicas e institucionais para a identificação dos
impactos indiretos, cumulativos e das interações entre eles, temos:
a) a determinação dos limites aceitáveis de alteração ambiental (em
outras palavras, o estabelecimento dos padrões de emissão e de
qualidade ambiental);
b) os limites espaciais da avaliação, com a seleção da área e da
escala geográfica mais apropriadas para determinar a significância
desses impactos;
c) a escala temporal da avaliação, considerando os efeitos futuros
dos impactos;
d) o diagnóstico ambiental, com os dados existentes sobre o meio
ambiente a ser impactado;
e) as características de resposta dos sistemas, sociais e ambientais,
ou seja, as relações de causa-efeito entre o projeto e o meio
ambiente, especialmente ao se levar em conta os impactos indiretos,
cumulativos e as interações entre os mesmos, que podem não
apresentar uma resposta linear;
f) os arranjos institucionais que, devido às diferentes abordagens
conceituais, podem ser orientados tanto para o planejamento, visando
a tomada de decisão entre as possíveis opções de escolha e levando
em conta os diferentes valores sociais, econômicos e ambientais;
quanto para a ciência, enfatizando os aspectos analíticos e
quantitativos da avaliação de impactos, o que irá requerer diferentes
metodologias e considerações do ponto de vista administrativo. MPF
(1999, apud Parr, 2007).

Para Sánchez (2006), uma das conclusões da análise de impactos
ambientais é a definição da área de influência, o que vale dizer que, se
esperados

diferentes

tipos

de

impactos

ambientais,

nos

diferentes

componentes do meio ambiente, diferentes áreas de influência deverão ser
estabelecidas

para

a

realização

dos

diagnósticos

ambientais

e,

conseqüentemente, diferentes áreas sofrerão estes impactos. Portanto, uma
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área somente poderá ser determinada, quando considerado os impactos
ambientais diretos e indiretos, incluindo os efeitos cumulativos e sinérgicos,
decorrentes da implantação e operação de um empreendimento efetiva ou
potencialmente poluidor ou degradador do meio ambiente.
Com relação à denominação adotada para as áreas de influência, é
recorrente a prática de se estabelecer 03 tipos de áreas geográficas para a
elaboração do diagnóstico ambiental do EIA, de acordo com as características
de ocorrência do impacto ambiental esperado, quais sejam: Área Diretamente
Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID), e Área Influência Indireta (AII).
Nestas três nomenclaturas distintas, é onde, geralmente, estão englobadas
todas as áreas reais de influência de um projeto.
Apenas a título de exemplo de delimitação de áreas de influência em
EIA, tomando-se por base o projeto de implantação do Sistema Integrado
Metropolitano (SIM) e do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), a ser implantado na
Baixada Santista do Estado de São Paulo,três níveis de área de influência
foram estabelecidas, e assim justificadas:
Área de Influência Indireta (AlI) - Considerando-se as características
gerais da região de inserção do empreendimento projetado e, da
mesma forma, a previsão de que o mesmo irá atender uma
significativa porção da Região Metropolitana da Baixada Santista (em
um trecho de pouco mais de 11 km de extensão), entende-se que a
abrangência espacial de alguns dos impactos advindos de sua
implantação extrapolam os limites dos municípios (Santos e São
Vicente) nos quais o mesmo será implantado.
Assim, com base nesse contexto geográfico maior e na importância
desses
impactos
difusos
objetivamente
atribuíveis
ao
empreendimento, assume-se no presente EIA que a Área de
Influência Indireta abrangerá os limites de todos os municípios da
RMBS – Região Metropolitana da Baixada Santista.
Ressalta-se que a caracterização ambiental da AII irá basear-se
principalmente na disponibilidade de dados secundários, devendo
fornecer parâmetros para direcionar o planejamento e detalhamento
dos estudos voltados para a AID (Área de Influência Direta) e ADA
(Área Diretamente Afetada).

Na Figura 3.2 está apresentado o exemplo da delimitação da AII, conforme
justificado no item “Área de Influência Indireta”.
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Figura 3.2. Exemplo de delimitação de AII
Projeção UTM – Datum Horizontal SAD 69 – Fuso 23 S
Legenda:
- Área de Influência Indireta (AII)
- Traçado do empreendimento
Fonte: (EIA VLT e SIM Baixada Santista, 2008).

Área de Influência Direta (AID) - Considerando-se que o objeto
específico do licenciamento ambiental em questão é o Veículo Leve
sobre Trilhos – VLT, a ser implantado em um trecho com extensão
total de 11,1 km, compreendido entre os municípios de São Vicente
(Canal dos Barreiros) e Santos (Estuário), assume-se no presente
estudo que a Área de Influência Direta corresponderá, de forma geral,
às áreas dos territórios municipais de Santos e São Vicente.
Entretanto, faz-se necessária a distinção da dimensão espacial de
ocorrência de duas categorias de impactos:
– Impactos sócio-econômicos: será considerada como AID os
territórios municipais de Santos e São Vicente
– Impactos físicos: será considerado o entorno imediato ao longo da
Linha do VLT ou, quando pertinente, os limites das sub-bacias
hidrográficas atravessadas pelo traçado proposto para o VLT,
– Impactos bióticos: será considerado o entorno imediato ao longo da
Linha do VLT ou, quando pertinente, os limites das sub-bacias
hidrográficas atravessadas pelo traçado proposto para o VLT, bem
como as massas de vegetação existentes, visando principalmente às
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interferências com a dinâmica natural e com os fluxos bióticos
existentes. Nesse contexto, serão contempladas, ainda, as Áreas
Especiais de Maior Sensibilidade Ambiental onde serão analisadas as
possíveis interferências do empreendimento com as Áreas de Mata
Atlântica dos Morros do Itararé e do José Menino.
A caracterização ambiental da AID irá basear-se principalmente na
disponibilidade de dados primários e secundários, com ênfase
àqueles que englobam séries históricas de informações, cujas
análises direcionarão o desenvolvimento de inspeções de campo
complementares, voltados para os aspectos relevantes previamente
diagnosticados. Deverá, também, fornecer parâmetros para direcionar
o planejamento e detalhamento dos estudos voltados principalmente
para a Área Diretamente Afetada – ADA.

Na Figura 3.3. está apresentado o exemplo da delimitação da AID, conforme
justificado no item “Área Influência Direta”.

Figura 3.3.Exemplo de delimitação de AID.
Projeção UTM – Datum Horizontal SAD 69 – Fuso 23 S
Legenda:
- Área de Influência Direta (AID)
- Traçado do empreendimento
Fonte: (EIA VLT e SIM Baixada Santista, 2008).
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Área Diretamente Afetada (ADA) - Essa área de influência do
empreendimento abrange, de forma geral:
– A faixa adjacente ao longo da Linha de VLT, entre as Parada
Barreiros e a Parada do Porto;
– Os locais onde serão implantadas todas as Paradas intermediárias,
Estações de Transferência, Terminais e Pátio de Manutenção /
Manobras e Estacionamento;
– Os locais de canteiros de obras.
Poderão, ainda, estar incorporadas na ADA algumas outras porções
de terrenos situadas no entorno da linha do VLT e que poderão
receber impactos decorrentes de ações diretas do empreendimento,
tais como:
– Novas obras para adequações e complementações do sistema
viário local;
– Difusão de ruídos e/ou vibrações, decorrentes da implantação e
operação do empreendimento. (EIA/Rima VLT e SIM, 2008).

Na Figura 3.4. está apresentado o exemplo da delimitação da ADA,
conforme justificado no item “Área Diretamente Afetada”.
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Figura 3.4.Exemplo de delimitação de ADA.
Projeção UTM – Datum Horizontal SAD 69 – Fuso 23 S
Legenda –

- - Área Diretamente Afetada (ADA)

Fonte: (EIAVLT e SIM Baixada Santista, 2008).

- Área do empreendimento

- Corpos de água
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Alguns projetos podem ter denominações de áreas de influência
diferentes, visto as especificidades de cada projeto e sua magnitude, sendo
que estas denominações se utilizam, em muitos casos, da mesma
conceituação técnica, alternando nestes casos, apenas as siglas, mas mantido
o significado. Segundo o MPF (2007), que avaliou aproximadamente 89
documentos de análises de EIAs, foram identificadas diversas nomenclaturas,
cujas siglas e significados são mostrados na Tabela 3.1, a seguir.
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Tabela 3.1. Combinação de termos utilizados e sua conceituação
Id Sigla

Significado

Exemplo de Estudos que Utilizaram os Termos

AI

Área de Influência

Diversos Estudos.

2

AII

Área de Influência
Indireta

Diversos Estudos.

3

AID

Área de Influência
Direta

Diversos Estudos.Pode ser sinônimo de ADA.
Exemplo dessa denominação está no EIA do
Complexo Mineiro do Projeto Bujuru/RS.

1

Os EIAs referentes aos empreendimentos:
Aeroporto de Florianópolis/SC; Aeroporto de
Guarulhos/SP, entre outros. Ex. Item 1 da
Conceituação Técnica

4

ADA

Área Diretamente
Afetada

Os EIAs referentes aos empreendimentos como
Rodoanel Mário Covas; Projeto de Transposição de
águas do São Francisco; Rodovia Raposo Tavares;
entre outros. Ex. Item 2 da Conceituação Técnica
Os EIAs referentes aos empreendimentos: UHE
Campos Novos/SC; UHE Salto Grande/PR; UHE
Corumbá/IV GO; PCH Aiuruoca/MG. Ex. Item 3 da
Conceituação Técnica

Cont.

Conceituação Técnica dos Termos

De maneira geral, estas duas terminologias estão
associadas ao tipo de impacto ali verificado.

Estas duas terminologias podem ser sinônimos ou ter
outros significados como:
1) Área necessária à desapropriação ou onde incidirão as
restrições de usos do solo em decorrência do
empreendimento.
2) Área dos empreendimentos lineares, acrescida de faixa
marginal de largura variável.
3) Área do reservatório de uma usina hidrelétrica,
acrescida de áreas delimitadas de diversas maneiras, de
modo a incluir obras, canteiros, vias de acesso, área de
vila, acampamentos, jazidas, etc.
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Cont. Tabela 3.1. Combinação de termos utilizados e sua conceituação
Id Sigla

5

AI

Significado

Área de
Intervenção

Exemplo de Estudos que Utilizaram os Termos

Conceituação Técnica dos Termos

Os EIAs referentes aos empreendimentos: PCH
PCHs de Cachoeira da Usina e Cachoeira da
Ilha/MA; Gasoduto Bolívia-Mato Grosso/MT; entre
outros. Ex. Item 4 da Conceituação Técnica.

4) Que pode ser sinônimo de área de influência direta;

Os EIAs referentes aos empreendimentos: PCH
Paratininga II/MT; Aterro Sanitário no Município de
Nossa Senhora do Socorro. Ex: Item 5 da
Conceituação Técnica.

5) Ou pode ser descrita como a área onde haverá a
implantação das unidades físicas do empreendimento ou
como a área do reservatório de uma hidrelétrica,
estruturas de contenção e acessos;
6) Descrita como o espaço ao redor do
empreendimento/reservatório de hidrelétrica com
extensões e limites variados, sendo que, em alguns
casos, a área de entorno corresponde à AID.

6

AE

Área de Entorno

Os EIAs referentes aos empreendimentos: UHE
Corumbá IV/GO; PCH Aiuruoca/MG; UHE Serra do
Facão/GO/MG. Ex: Item 6 da Conceituação Técnica

7

ADA

Área de Domínio

Estudo relativo ao Aeroporto de Palmas/TO. Ex:
Item 7 da Conceituação Técnica.

7) Descrita como a área ocupada e modificada pelo
empreendimento, acrescida de zona-tampão

8

ACA

Área de Complexa
Abrangência

Estudo relativo ao Aeroporto das Hortências em
Canela/RS. Ex: Item 8 da Conceituação Técnica.

8) Definida para o meio socioeconômico como a extensão
territorial de alguns municípios;

Área de Influência
Difusa

Estudo relativo ao EIA Sapiens Parque/SC
(somente para o meio socioeconômico) Ex: Item 9
da Conceituação Técnica.
Estudo relativo ao Rodoanel Mário Covas. Ex: Item
10 da Conceituação Técnica.

9) Definida como o conjunto dos municípios da região
metropolitana

9

Cont.

-

10) a ser afetada pelo projeto, ou sem limites espaciais
definidos;
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Cont. Tabela 3.1. Combinação de termos utilizados e sua conceituação
Id Sigla

10

-

11 ARR

12

AIE

Significado

Exemplo de Estudos que Utilizaram os Termos

Conceituação Técnica dos Termos

Área de Influência
Econômica

Exemplo o Terminal Portuário Embraport/SP. Ex:
Item 11 da Conceituação Técnica.

11) Definida como o conjunto de estados ou parte de
estados inseridos no Eixo de Integração e
Desenvolvimento do Programa Brasil em Ação.

Área de
Abrangência
Regional

12) Definida como a área objeto da caracterização
regional dos estudos, utilizada para efeito de distinção de
EIA relativo ao projeto do Cluster de Bioenergia/MT.
impactos cumulativos, com objetivo de situar no contexto
Ex: Item 12 da Conceituação Técnica.
da bacia hidrográfica os eventuais impactos cumulativos
decorrentes da implantação do empreendimento.

13) Definida apenas para o meio antrópico e é decorrente
de peculiaridades de um projeto de infraestrutura de
grande porte, que trará impactos positivos para uma
grande parcela do território nacional, especificamente à
EIA do Projeto Termo São Paulo/SP. (somente para área que abrange o sistema interligado nacional (sin) que
Área de Influência
conecta as usinas hidrelétricas e termelétricas do Brasil
o meio socioeconômico). Ex: Item 13 da
Estratégica
em uma grande rede de transmissão possibilitando que,
Conceituação Técnica.
em épocas de estiagem, a energia produzida seja
aproveitada em diferentes regiões do país. A área
geográfica do Brasil foi considerada como a Área de
Influência Estratégica.

Fonte: MPF (2007), modificado.
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Portanto,

conforme

Tabela

3.1,

que

sintetiza

as

diversas

nomenclaturas encontradas nos estudos analisados pelo MPF, foram
identificadas pelo menos 12 siglas diferentes, sendo que algumas possuem
significado semelhante, dependendo do projeto que se refere.
Um importante aspecto que deve ser explorado quando se fala em
área de influência de impacto, que é de suma importância para os estudos
ambientais, é a correta definição das escalas de trabalho. Segundo MPF
(2007), de importância capital para os estudos ambientais, a compreensão e a
definição das escalas dos fenômenos podem determinar a qualidade e a
quantidade

das

ocorrências

que

serão

observadas

pelas

equipes

multidisciplinares encarregadas pela elaboração do estudo. Como os
fenômenos ecológicos e os sociais não são claramente delimitáveis, trata-se
sempre de uma tarefa árdua e complexa, principalmente ao se considerar as
sinergias possíveis. Ademais, se as repercussões da escolha de uma ou outra
escala forem ignoradas pelos pesquisadores, os resultados da AIA serão mais
um artefato dos dados do que uma situação real sendo estudada (ELZA JOÃO,
2002). A escala deve ser apreendida como uma estratégia de aproximação do
real, compreendendo a sua definição não apenas uma problemática
dimensional, mas também referente ao fenômeno (CASTRO, 2006).
Sobre escala e a natureza de prever impactos podemos argumentar:
De qualquer ponto de vista ou hipótese, a única maneira de abranger
o “universo” da territorialidade criada por ações e atividades
antrópicas – sobre os restos de uma natureza modificada – residirá
em uma correta análise do espaço total regional. Haverá sempre a
necessidade de delimitar uma core área para o detalhamento dessa
pesquisa, sem que se desprezem, porém, os círculos transicionais
dos entornos envolvidos na funcionalidade dos espaços integrados.
Um projeto qualquer é elaborado por homens, sob encomenda de
outros homens, e destinado a tipos de atividades humanas. O sítio de
implantação do projeto tem importância, mas muito mais importante é
a área do entorno, considerada em seu arranjo de ruas e caminhos,
população residente, qualidade do ar, qualidade das águas, qualidade
do solo e remanescentes de biodiversidade dignos de preservação.
Nesse sentido, prever impactos é um ato de tomada de precauções
para garantir a harmonia e compatibilizar funções no interior do
espaço total no futuro. (AB’SABER, 2006, P. 31).

Para Sánchez, (2006), embora não exista uma regra, é importante
que, durante o planejamento dos estudos de base, a escala de realização de
levantamentos e a escala de representação sejam pensadas com cuidado.
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Embora erros e deficiências possam ser, direta ou indiretamente, atribuíveis a
escalas inapropriadas, não se pode descartar, como lembra Monmonier (1996),
que há várias maneiras de “mentir com mapas”. Segundo João (2002) que
avaliou a influência da escala geográfica nos resultados dos EIA, usando dados
espaciais com diferentes escalas de um EIA para um desvio da estrada no
sudeste da Inglaterra, mudanças na escala podem afetar os resultados e
conclusão do trabalho. Por exemplo, a importância ou significância do impacto
ambiental “poluição do ar nas residências” em função da diferença do número
de casas afetadas, uma vez que estes variaram, de acordo com a escala de
trabalho utilizada. Os erros podem ficar ainda mais graves quando se
reconhece que muitos EIAs podem deixar de mencionar, em termos explícitos,
a escala utilizada.

3.2 Custos envolvidos
Compor os custos para a elaboração de um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) é uma atividade extremamente difícil, uma vez que envolve
diversos fatores intervenientes, ainda mais se considerando os diversos
aspectos relacionados ao bom desenvolvimento da Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA). Segundo Sánchez, 2006:
Estimar antecipadamente os custos de elaboração do EIA e das
demais tarefas associadas ao processo de AIA é uma demanda
freqüente da parte dos proponentes de projetos públicos ou privados.
(Sánchez, 2006).

Por ser a etapa de previsão de custos tão delicada, e estar associada
com a qualidade e veracidade das informações apresentadas no EIA, a
Resolução Conama n° 01/86, previa a realização do EIA por uma equipe
multidisciplinar habilitada e não dependente direta ou indiretamente do
proponente do projeto; a Resolução já estabelecia que a equipe multidisciplinar
fosse a responsável tecnicamente pelos resultados apresentados, conforme diz
textualmente o art. 7°:
O Estudo de Impacto Ambiental será realizado por equipe
multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do
proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos
resultados apresentados. (BRASIL, 1986)
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Entretanto, a Resolução Conama n° 237/97 revogou expressamente o
citado art. 7° da Resolução Conama n° 01/86, sendo estabelecido por seu art.
11°:
Art. 11 Os estudos necessários ao processo de licenciamento
deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às
expensas do empreendedor.
Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem
os estudos previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas
informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas,
civis e penais. (BRASIL, 1997).

Segundo Fiorillo (2011), com a nova redação da Resolução Conama
n° 237/97, não se impõe mais que a equipe técnica seja independente do
proponente do projeto, entretanto também não autoriza, de maneira clara, que
seja dependente. Ressalta-se que a sistemática da responsabilidade objetiva
como norteadora para averiguação do dever de reparar os danos ambientais,
exige de todos os envolvidos um trabalho imparcial. Ainda com relação a
equipe técnica, segundo Moreira, 1994:
“a formação de uma equipe multidisciplinar que se proponha a
realizar um estudo de impacto ambiental pode vir a abranger
inúmeras disciplinas, dependendo do tipo de projeto que se avalia e
do sistema ambiental cujas alterações se quer prognosticar.
Entretanto, para se obter o resultado mais próximo à realidade e, por
conseguinte, mais apto a auxiliar na compreensão dos efeitos
ambientais de um projeto não basta o conhecimento. É necessário
que se promova, durante a execução do estudo, o que se chama de
interdisciplinaridade. Uma equipe multidisciplinar transforma-se em
um grupo de trabalho interdisciplinar quando as pessoas que a
compõem se organizam num esforço comum, em torno de um
problema, para produzirem um resultado que seja a síntese das
interações das contribuições das diferentes disciplinas, e não apenas
a justaposição de trabalhos individuais” (MOREIRA, 1994).

Por ser o EIA um estudo extremamente complexo, elaborado com
base no conhecimento de diferentes ciências, necessitando da participação de
vários especialistas, obtenção de informações primárias e secundárias,
utilização de modelos matemáticos, softwares especializados (muitas vezes
caros), e ainda, sendo a equipe multidisciplinar, a elaboração do EIA se torna
extremamente custosa. Segundo Milaré (2006), além de ter que custear a
elaboração do EIA, o proponente do projeto também é responsável pela
contratação da consultoria ambiental, gerando de imediato um forte vínculo
econômico e jurídico entre a contratante e a contratada.
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Segundo Sánchez (2006), um estudo feito para diferentes tipos de
projetos em quatro países da União Européia avaliou 18 casos de EIAs, sendo
que se chegou a diversas conclusões, tais como: o custo para elaboração de
um EIA varia em torno 60 % a 90 % do processo de AIA; em 60 % dos casos
examinados, o custo do EIA não excede 0,5 % do valor do investimento (custos
de capital do projeto); os casos em que os custos ficaram acima de 1 %
correspondem às exceções, em geral associados a projetos controvertidos, ou
cuja a boa prática da AIA não foi seguida. Os custos da AIA ficam na média de
0,5 % em relação ao valor do investimento, variando entre 0,01 e 2,56 %; em
termos percentuais, os projetos de menor custo de capital apresentam maiores
custos.
Valorar os trabalhos associados à elaboração de um EIA e as
despesas necessárias ao processo de AIA, até a finalização do processo de
licenciamento ambiental, é uma atividade que envolve diversos fatores como:
tipos de estudos que deverão compor o EIA, logística de trabalho, quantidade
de profissionais que participarão do projeto, máquinas e equipamentos que
serão necessários ao desenvolvimento dos estudos, estimativa de tempo de
cada especialista, entre outros. A etapa de valoração é parte obrigatória do
processo de contratação da empresa que irá elaborar o estudo, constituindo de
uma etapa de extrema importância para o bom desenvolvimento do trabalho.
É na etapa de valoração dos trabalhos, que as empresas de
consultoria ambiental eventualmente buscam seus parceiros comerciais com
vistas ao atendimento integral do escopo de serviços do EIA. Nesta etapa, as
empresas compõem suas propostas de trabalhos, e eventualmente, solicitam
propostas às empresas terceiras especializadas em um determinado
subsistema ambiental (meio físico, biótico ou socioeconômico), conformando
assim uma proposta técnica e comercial de prestação de serviços. É comum
que para a elaboração da proposta, ou solicitação de serviço à terceiros, se
leve em consideração, dentre outras coisas, como a caracterização do
empreendimento, sua localização, a área de influência do estudo. Dependendo
da dimensão da área a ser estudada, os custos próprios e de terceiros poderão
variar.
Segundo o MPF (2004):
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“A importância da definição das áreas de influência não se limita à
correta caracterização dos impactos. A partir dela também são
delimitados os espaços onde incidirão os programas e/ou medidas de
mitigação ou compensação, com repercussão no custo final do
projeto. Uma área de influência menor pode implicar menores gastos
com programas ambientais, enquanto uma área de influência maior
pode demandar a aplicação de maior volume de recursos num
segmento que, em geral, não é visto como prioritário pelos
empreendedores”.

Eventualmente o processo de contratação das empresas de
consultorias ambientais para elaboração do EIA pode ocorrer pelos baixos
custos apresentados, em detrimento da qualidade e/ou do acervo técnico de
outra empresa de consultoria. Por ser o custo da elaboração do EIA muito
influenciado pela área de influência do estudo, algumas consultorias ambientais
podem delimitar áreas de influência inferior àquelas necessárias ao correto
estudo do meio; comprometendo assim, não somente o processo de
licenciamento ambiental, mas todo o processo de AIA, com conseqüências
negativas para o meio ambiente e a sociedade em geral. Além disto, não
delimitar corretamente a área de influência de estudo, pode submeter o
proponente do projeto a questionamento do órgão ambiental de controle, e
quando não, das diversas instituições democráticas de defesa do meio
ambiente, entre eles, o Ministério Público Estadual/Federal, ONGs,entre outros.
Logo, há um forte e direto vínculo entre a área de influência e diversos
aspectos na realização da AIA, necessitando-se, portanto, entender quais são
os fatores intervenientes deste vínculo, correlacionando-os com os diferentes
aspectos abordados na estrutura de um EIA. Assim, a Tabela 3.2 mostra a
interferência da área de influência na elaboração de um EIA, segundo as
variáveis consideradas.

78

Tabela 3.2. Provável tendência no sentido de que a delimitação da área de estudo repercuta em aspectos relacionados à
elaboração do EIA, segundo variáveis consideradas.
Custos

Tempo

Insegurança Jurídica

Itemização do EIA
Área
Superestimada
Introdução,
Justificativas e
Objetivos do
Empreendimento
Alternativas
Locacionais e
Tecnológicas

Caracterização do
Empreendimento
Aspectos Legais,
Institucionais e
Políticas Públicas

Delimitação das
Áreas de Estudo

Diagnóstico
Ambiental do Meio
Físico

Cont.

Área
Subestimada

Área
Superestimada

Área
Subestimada

Área
Superestimada

Área
Subestimada

Potencial de Envolvimento de
Outros Órgãos (IPHAN, FUNAI,
etc)
Área
Área
Superestimada Subestimada
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Cont. Tabela 3.2. Provável tendência no sentido de que a delimitação da área de estudo repercuta em aspectos relacionados à
elaboração do EIA, segundo variáveis consideradas.
Custos

Itemização do EIA

Superestimada

Subestimada

Tempo
Superestimada

Subestimada

Insegurança Jurídica
Superestimada

Subestimada

Diagnóstico
Ambiental do Meio
Biótico
Diagnóstico
Ambiental
Socioeconômico
Identificação e
Avaliação de
Impactos
Ambientais
Planos e
Programas de
Monitoramento
Prognóstico
Ambiental

Conclusão

Fonte: Elaborada pelo Autor.
Legenda:

- Não tende a influenciar;

- Tende a aumentar;

- Tende a diminuir.

Potencial de Envolvimento de
Outros Órgãos (IPHAN, FUNAI,
etc)
Superestimada Subestimada
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Como mostra na Tabela 3.2 há sérias conseqüências em se considerar
áreas de influências superestimadas ou subestimadas para a realização de um
EIA.
De maneira geral, considerar áreas subestimadas diminui os custos, o
tempo, e a possibilidade de ouvir outros atores competentes no processo de
licenciamento ambiental, em detrimento do aumento da insegurança jurídica do
empreendimento,

com

conseqüente

aumento

da

possibilidade

de

questionamento do projeto pelos órgãos de representação dos interesses da
sociedade, e paralisação do processo de licenciamento ambiental, além de
outros aspectos como não identificação de impactos ambientais provenientes
do empreendimento. Ao passo que superestimar a área de influência caminha
no sentido contrário, com aumento do custo, do tempo e da possibilidade de se
ouvir outros órgãos competentes no processo de licenciamento ambiental, mas
com ganho na segurança jurídica do projeto.
De qualquer maneira, vale frisar que de nada adianta uma área de
influência corretamente delimitada, se o diagnóstico ambiental não for
elaborado de maneira adequada e assertiva, o que remete a outro paradigma
na realização de AIA.

81

4 ÁREAS DE INFLUÊNCIA EM TERMOS DE REFERÊNCIA
Neste capítulo serão discutidos os aspectos relacionados à análise dos
Termos de Referência (TRs) emitidos por diferentes órgãos de meio ambiente
brasileiro. Mostram-se os aspectos relacionados à área de influência, como sua
forma de apresentação e de solicitação nos TRs, assim como uma discussão
sobre a identificação dos possíveis impactos ambientais já no momento da
emissão dos TRs.

4.1 Termos de Referência Disponíveis
A semelhança dos resultados obtidos pelo MPF (2007), que constatou
que poucos Termos de Referência (TRs) estavam disponíveis quando da
elaboração das Informações Técnicas (ITs) que fundamentam aquele trabalho,
no presente trabalho esta constatação foi ratificada. A Tabela 4.1 mostra os
órgãos de controle responsáveis pelo licenciamento ambiental em seus
respectivos estados, assim como informa quais estados deixam os TRs
disponíveis em seus sites.

Tabela 4.1. Disponibilidade de TRs em sites de órgãos ambientais

Região

Brasil

Unidade da
Federação

Órgão Ambiental
Sigla

Todas

Ibama

ES

Iema

MG

Feam

RJ

Inea

SP

Cetesb

Sudeste

Cont.

Nome
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
Instituto Estadual de Meio
Ambiente
Fundação Estadual do Meio
Ambiente
Instituto Estadual do Meio
Ambiente
Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo

Disponibilidade
de TR

Não
Sim
Sim
Sim
Não *
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Sul

Norte

Nordeste

Cont.

RS

Fepam

Fundação Estadual de
Proteção Ambiental Henrique
Luiz Roessler

SC

Fatma

Fundação do Meio Ambiente

Não

PR

IAP

Instituto Ambiental do Parará

Sim

AC

Imac

AM

Ipaam

RR

Femact

RO

Sedam

AP

Sema

PA

Sema

Secretaria de Meio Ambiente

Não

TO

Naturatins

Instituto Natureza do
Tocantins

Não

AL

IMA

Instituto do Meio Ambiente

Não

MA

Sema

Secretaria de Estado do Meio
Ambiente

Não

BA

IMA

Instituto do Meio Ambiente

Não **

CE

Semace

PB

Sudema

PE

Cprh

PI

Semarh

RN

Idema

SE

Adema

Instituto do Meio Ambiente do
Acre
Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
Fundação Estadual do Meio
Ambiente, Ciência e
Tecnologia
Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Ambiental
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente

Superintendência Estadual de
Meio Ambiente
Superintendência de
Administração do Meio
Ambiente
Agência Estadual de Meio
Ambiente
Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos
Instituto do Desenvolvimento
Sustentável do Rio Grande do
Norte
Administração Estadual do
Meio Ambiente

Não

Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Sim
Não

Não
Não
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Centro
Oeste

MG

Sema

MS

Imasul

GO

Agência
Ambiental
de Goiás

Secretaria de Estado de Meio
Ambiente
Instituto do Meio Ambiente do
Mato Grosso do Sul
Agência Ambiental de Goiás

Instituto do Meio Ambiente e
DF
Ibram
dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal
* Obtenção de TR por meio de solicitação formal à CETESB - SP;
Distrito
Federal

Não
Não
Não

Não

** O IMA-BA encaminhou TRs por e-mail;
Fonte: Elaborada pelo Autor.

Conforme Tabela 4.1, dentre os sites visitados foi constatado que
apenas cinco órgãos ambientais disponibilizam TRs sem consulta prévia
(Iema/ES, Feam/MG, Inea/RJ, IAP/PR, e Cprh/PE). Quando em contato com
alguns Estados da Federação, foi informado que a disponibilização de TRs
para consulta somente seria realizada em caso de solicitação formal por meio
de requerimento a ser instruído no órgão ambiental competente; um exemplo
deste procedimento foi no Estado de São Paulo. Por São Paulo ser o estado
sede da elaboração da presente Dissertação de Mestrado, e por sua
importância histórica na contribuição da evolução dos processos de AIA foi
instruída uma solicitação formal na Cetesb de vistas a processos para
obtenção de cópias de alguns TRs constantes em processos de licenciamento
ambiental. Foram solicitadas cópias de 10 TRs, mas a tempo de finalizar esta
Dissertação de Mestrado, somente 04 TRs foram disponibilizados pelo órgão
ambiental. Além destes 04 TRs, foram avaliados ainda 07 TRs emitidos por
esta mesma Cetesb, mas disponibilizados por profissionais de consultorias
ambientais que colaboraram com a presente pesquisa. No Anexo I é possível
observar o Ofício de solicitação de cópia de TR para elaboração de EIAs
protocolizado na Cetesb.
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Convém retomar a informação que um dos resultados do trabalho
realizado pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, foi a discussão e
proposição de TR Padrão para elaboração de EIAs das seguintes tipologias:
Linhas de Transmissão, Portos, Rodovias, e Usinas Hidrelétricas. Por estes
quatro TRs terem sido emitidos com a participação da equipe técnica de
diferentes órgãos estaduais competentes durante o processo de licenciamento
ambiental, estes TRs também foram considerados nesta análise. Com relação
aos TRs disponíveis no site da internet, o órgão ambiental que mais
contabilizou TRs foi o Inea - RJ com 66 TRs, seguido pelo Cprh-PE e FeamMG, ambos com 11 TRs disponíveis cada, seguido pelo Iema-ES, com seis, e
finalmente o IAP-PR, com um TR disponível. Cabe destacar que o IMA-BA,
após contato por e-mail, disponibilizou quatro TRs para análise, assim como a
Cetesb, que após consulta formal, e contato com os profissionais que
colaboraram com a presente pesquisa, contabilizou 11 TRs analisados.
Para fins de avaliação dos TRs disponibilizados pelo Inea-RJ,
considerando que dos 66 TRs, disponibilizados, 30 são referentes ao ano de
2010, e 36 referentes aos anos de 2009 e 2008, e considerando ainda a
similaridade entre as definições de áreas de influência encontradas em todos
os TRs deste órgão, foram analisados somente os TRs que não repetiam a
atividade a ser licenciada, considerando o ano referência de 2010. Portanto,
foram avaliados somente 17 TRs, do total de 66 disponibilizados pelo Inea-RJ,
que somados aos demais TRs disponibilizados pelos outros órgãos ambientais,
contabiliza-se o total de 65 TRs analisados neste trabalho. No Gráfico 4.1
apresenta a distribuição de TRs analisados por órgão estadual de meio
ambiente, e os TRs elaborado pelo MMA.
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Gráfico 4.1. Distribuição de TRs analisados por órgão ambiental.

Na Tabela 4.2 a seguir, além de verificar o número de TRs disponíveis
por estado, verificam-se as atividades econômicas a que se referem, entre
outras informações de interesse.
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Tabela 4.2. Relação de atividades econômicas, por TR disponibilizado.
Id

Atividades Econômicas

Referência Documental

Município

Ano do
Documento

1

Parcelamento de Solo Residencial

Instrução Técnica Dilam 13/2010

Cabo Frio

2010

2

Expansão de Terminal

Instrução Técnica Dilam 14/2010

Rio de Janeiro

2010

3

Cais de Atracação e Dragagem

Instrução Técnica Dilam 16/2010

Rio de Janeiro

2010

4

Central de Tratamento de Resíduos

Instrução Técnica Dilam 01/2010

São Gonçalo

2010

5

Ecoresort e Hotelaria

Instrução Técnica Dilam 15/2010

Arraial do Cabo

2010

6

Termelétrica

Instrução Técnica Dilam/CEAM
22/2010

Seropédica

2010

7

Pequena Central Hidrelétrica

Instrução Técnica Dilam 02/2010

São Sebastião do
Alto

2010

8

Terminal Portuário

Instrução Técnica Dilam 21/2010

Angra dos Reis

2010

9

Aterro Sanitário

Instrução Técnica Dilam 04/2010

São Fidélis

2010

10

Implantação de Rodovia

Instrução Técnica Dilam 05/2010

Rio Claro

2010

11

Distrito Industrial e Corredor Logístico

Instrução Técnica Dilam 06/2010

São João da Barra

2010

12

Terminal de Minério de Ferro

Instrução Técnica Dilam 07/2010

Itaguaí

2010

13

Usina Siderúrgica

Instrução Técnica Dilam 09/2010

São João da Barra

2010

14

Silvicultura

Instrução Técnica Dilam 10/2010

Duas Barras

2010

15

Terminal de Embarque de Minério

Instrução Técnica Dilam 24/2010

Mangaratiba

2010

16

Extração de Calcário

Instrução Técnica Dilam 26/2010

Catagalo

2010

Cont.

Órgão Ambiental

N° de TRs
Analisados

INEA - RJ

66 (17)*
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Id

Atividades Econômicas

Referência Documental

Município

Ano do
Documento

Órgão Ambiental

N° de TRs
Analisados

17

Estaleiro e Canal de Acesso

Instrução Técnica Dilam 28/2010

São João da Barra

2010

INEA-RJ

66 (17)*

18

Sistemas de Abastecimento de Água

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

19

Adutoras

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

20

Carcicultura

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

21

Sistemas de Esgoto Sanitário

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

22

Gasoduto

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

23

Irrigação

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

CPRH - PE

11

24

Linha de Transmissão

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

25

Marina

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

26

Resíduos

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

27

Rodovia

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

28

Termelétrica

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

29

Usina de Açúcar e Álcool.

-

-

30

Estação de Tratamento de Esgoto

-

-

31

Atividades Gerais

-

FEAM - MG

11

32

Disposição Final de Resíduos Sólidos

Roteiro Padrão Estabelecido
EIA/RIMA - SAN002 - Roteiro Padrão
Estabelecido
EIA/RIMA - GER001 - Roteiro Padrão
Estabelecido
EIA/RIMA - SAN004 - Roteiro Padrão
Estabelecido

-

-

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

33
34

Cont.

Parcelamento de Solo - Distritos
Industriais
Loteamento de Solo Urbano
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Id

Atividades Econômicas

35

Sistema de Abastecimento de Água

36

Sistemas de Drenagem

37

Referência Documental

Município

Ano do
Documento

-

-

-

-

Repotenciação de PCHs e CGHs

EIA/RIMA - SAN001 - Roteiro Padrão
Estabelecido
EIA/RIMA - SAN003 - Roteiro Padrão
Estabelecido
Roteiro Padrão Estabelecido

-

2010

38

Mineração de Áreas Cársticas

Roteiro Padrão Estabelecido

-

2005

39

Complexo Penitenciário

Roteiro Padrão Estabelecido

-

-

40

Condomínio Rural de Agro-Lazer

MMAS 001/2009

Castelo

2009

41

Estaleiro

DT MA 003/2009

Aracruz

2009

42

Estradas e Rodagens

-

-

-

43

Usina de Pelotização

CPM TR 004/2008

Anchieta

2008

44

Usina Siderúrgica

CPM TR 006/2009

Anchieta

45

Usina Termelétrica

Projeto UTE Vitória - E0002-01

Vitória

2010

46

Imobiliária e Turismo

-

Marau

-

47

Complexo Minerário

-

Salvador

2010

48

Adutora

-

Salvador

2008

49

Aeroporto

Ilhéus

2010

50

Atividades Gerais

-

2010

51

Mineração

Roteiro Padrão Estabelecido,
atualizado em 07 de abril de 2010
Processo SMA 1146/2008

Rio Branco

2010

52

Modernização de Refinaria

Processo SMA 13548/06

Paulínia

2006

Cont.

Órgão Ambiental

N° de TRs
Analisados

FEAM - MG

11

IEMA - ES

6

CRA-BA

4

IAP - PR

1

CETESB - SP

11
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Id

Atividades Econômicas

Referência Documental

Município

Ano do
Documento

Processo SMA 02240/2008

Pirassununga

2008

Processo SMA 13627/2007

São Paulo

2007

Processo SMA 251/2010

Cajamar

2011

Processo SMA 022/2099

Santos

2010

56

Ampliação de Usina de Álcool e Cana
de Açúcar
Central de Tratamento Final de
Resíduos Sólidos
Industria de Cimento e de Mina de
Calcário
Ampliação do Terminal de Cargas

57

Loteamento Atibaia Verdes

Processo SMA 246/2010

Atibaia

2011

58

Processo SMA 1776/08

Itaquaquecetuba

2008

Processo SMA 1984/08

Piratininga

2008

60

Ampliação de aterro Sanitário
Centro de Gerenciamento de Resíduos
– CGR
Nova Indústria Automobilística

Processo SMA 2236/2008

Piracicaba

2008

61

Complexo Empresarial Andaraguá

Processo SMA 1668/2008

Praia Grande

2008

62

Linha de Transmissão

Roteiro padrão elaborado pelo MMA

-

2010

63

Portos

Roteiro padrão elaborado pelo MMA

-

2010

64

Rodovias

Roteiro padrão elaborado pelo MMA

-

2010

65

Usina Hidrelétrica

Roteiro padrão elaborado pelo MMA

-

2010

53
54
55

59

Órgão Ambiental

N° de TRs
Analisados

CETESB-SP

11

Ministério do Meio
Ambiente, e
outros Órgãos**

4

Total

65

* Foram analisados apenas 17 Termos de Referência do total de 66 disponibilizados
** Técnicos dos Estados da BA, CE, ES, GO,MT, MG, PA, PE, RJ, RS,SP, e TO, o IBAMA/DILIC, e especialistas convidados.
Fonte: Elaborada pelo Autor.

90
Conforme Tabela 4.2, foram avaliados 65 TRs de diferentes Estados
da Federação, referentes a distintas atividades a serem licenciadas, incluindo
os TRs sugeridos pelo Ministério do Meio Ambiente. Convém salientar que
alguns destes TRs, como os elaborados pelo Feam-MG, Cprh-PE, e Ministério
do Meio Ambiente, não se referem a um empreendimento com localização já
definida, constituindo-se, portanto, de um TR padrão de referência, cuja área
de influência deverá ser rediscutida à luz das informações específicas do
empreendimento e da área onde pretende se instalar.

4.2 Conteúdo dos Termos de Referência Analisados
Em posse dos TRs disponibilizados pelos órgãos ambientais, foi
possível avaliar, entre outras informações, como estão sendo solicitadas que
sejam delimitadas as áreas de influência dos projetos, por atividade econômica,
por estado consultado, assim como avaliar o conteúdo destes TRs em relação
a outros aspectos. Parte do conteúdo de interesse dos referidos TRs pode ser
observado no Apêndice III.

4.3 Considerações Sobre os Termos de Referencia Analisados
Durante a busca das informações foi possível observar que a maioria
dos sites institucionais dos órgãos de controle ambiental brasileiros não
disponibilizam muito espaço para tratar de questões relacionadas à Avaliação
de Impacto Ambiental (AIA); especificamente à elaboração de Estudos de
Impacto Ambiental (EIA). Em muitos casos, sequer o setor responsável pelo
licenciamento ambiental puderam ser identificados. Com relação à pesquisa
dos TRs, pode-se observar que a prática de disponibilizar os TRs emitidos,
mesmo que por linhas gerais de atividades, não é difundida pela maioria dos
órgãos ambientais de controle; sendo necessária para estes casos, uma
consulta prévia para sua obtenção.
Convém salientar que no caso do Estado de São Paulo a Resolução
SMA n° 54, de 30 de novembro de 2004, que dispõe sobre o procedimento
para o licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente,
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estabeleceu a figura do Plano de Trabalho - PT, que antecede o TR. Segundo
esta Resolução o PT é a compilação e o diagnóstico simplificados de todas as
variáveis que o empreendedor entenda como significativas na avaliação da
viabilidade

ambiental,

com

vistas

à

implantação

de

atividade

ou

empreendimento, e que servirão de suporte para a definição do TR do EIA.
Logo, por ser o PT um documento de base para a emissão do TR, os TRs
emitidos por este órgão também tiveram os respectivos PTs analisados.
O site com maior conteúdo relativo à AIA foi o do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), que por meio de uma parceria com o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA/PR
disponibilizam e divulgam uma Matriz de Impactos Ambientais. Esta Matriz tem
a finalidade de auxiliar e orientar os consultores e empreendedores na
elaboração de estudos ambientais necessários para o licenciamento ambiental
de atividades efetivas ou potencialmente impactantes. Outra iniciativa foi a do
Ministério do Meio Ambiente do Brasil, que por meio de sua Secretaria
Executiva, realizou, no período de 15 de março a 05 de maio de 2010, uma
rodada de discussão e proposição de Termos de Referência Padrão para
elaboração de EIAs/Rimas das seguintes tipologias: Linhas de Transmissão,
Portos, Rodovias, e Usinas Hidrelétricas. Estas discussões contaram com
técnicos de órgãos de diferentes Estados, sendo que ao fim dos trabalhos, foi
elaborado 04 Termos de Referência Padrão para elaboração de EIAs das
tipologias escolhidas.
De maneira geral, considerando o conteúdo dos TRs, na maioria dos
casos pesquisados há um capítulo/item, dedicado a “Delimitação da Área de
Influência”, e um capítulo/item dedicado ao “Diagnóstico Ambiental da Área de
Influência”, ambos com o mesmo peso no índice geral do TR. Entretanto,
quando comparado o conteúdo descrito em cada um destes dois componentes
do TR, é possível observar que a “Delimitação da Área de Influência” não
passa de um ou dois parágrafos, sendo que, em muitos casos, estes
parágrafos são transcritos de outros TRs de atividades diferentes, inclusive;
enquanto que o capítulo/item “Diagnóstico Ambiental da Área de Influência”
recebe muito mais profundidade de discussão e conteúdo.
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Analisando os textos transcritos, extraídos dos TRs e disponíveis no
Apêndice III do presente trabalho, observa-se que a delimitação das áreas de
influência em EIAs são geralmente solicitadas com o acompanhamento das
devidas

justificativas

e

argumentações

técnicas

que

motivaram

sua

delimitação, com mapeamento adequado à escala do projeto. É possível
observar ainda que, na maioria dos casos, não é disponibilizado a definição
das diferentes áreas de influência que devem ser consideradas no EIA, assim
como não são correlacionadas quaisquer informações intrínsecas às atividades
a serem licenciadas com o meio ambiente onde estarão inseridas.
Assim, cabe a ressalva que por ser os critérios para a delimitação das
áreas de influência pouco discutida nos TRs, sugerindo-se apenas, na maioria
dos casos e vagamente, que seja “devidamente justificada e mapeada em
escala

adequada”,

fica

quase

que

irrestritamente

condicionado

aos

elaboradores dos EIAs, os critérios para a delimitação das diferentes áreas de
influência do empreendimento.
Durante contato com os técnicos das consultorias ambientais
consultados neste trabalho, foi possível observar que a emissão dos TRs
geralmente é precedida pela apresentação de algum documento que capeie o
projeto (no caso do Estado de São Paulo, o Plano de Trabalho - PT); e na
elaboração deste documento, de maneira geral, não é despendido muito tempo
e energia na discussão das áreas de influência do projeto, até porque, neste
momento do processo, essa discussão não é considerada imprescindível.
Geralmente este item fica limitado a apresentar, de maneira muito genérica e
prolixa, as definições básicas das áreas de influência, informando que os
critérios e justificativas para as delimitações serão apresentados no EIA,
seguindo as orientações a serem estabelecidas no TR.
Já durante o contato com os técnicos dos órgãos ambientais de
controle ouvidos neste trabalho, ficou evidente o entendimento de que é
necessário um aprimoramento dos TRs emitidos de uma forma como um todo,
assim como o item “Área de Influência”. Entretanto alguns aspectos técnicos,
administrativos e operacionais foram listados como principais motivadores de
sua não observância; aspecto estes que se confundem com a realidade da
grande maioria dos órgãos públicos brasileiros, dentre os quais, destacamos: a
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falta de funcionários para os muitos trabalhos e funções do departamento; a
mobilidade e constante troca de profissionais dentro do órgão; a perda destes
profissionais para o mercado de trabalho; a falta de profissionais mais
experientes e capacitados para o desenvolvimento do trabalho (motivada,
muitas vezes, pela baixa qualidade do ambiente de trabalho e renda abaixo do
mercado); e a pressão de diferentes setores exercida sobre os profissionais
para a celeridade da emissão deste TR.
Porém, algumas iniciativas positivas devem ser consideradas e
destacadas, entre elas a iniciativa do IAP, cujo site disponibiliza a Matriz de
Impactos Ambientais que relaciona os principais empreendimentos / atividades
que são passíveis de licenciamento / autorização ambiental e indica os meios e
fatores que devem ser avaliados, com maior ênfase, quanto a eventual impacto
ambiental (positivo / negativo; temporário / permanente) e que necessitam ser
considerados nos estudos e projetos que embasam o licenciamento /
autorização ambiental de um empreendimento / atividade. Já no caso do
Estado de São Paulo, foi possível observar que a Cetesb se utiliza dos
conceitos estabelecidos no PT, proposto pelas consultorias ambientais, e
apenas realiza, quando entende necessário, complementações por meio do
TR; ou seja, há uma leitura específica, realizada inclusive por equipes setoriais
específicas (divisão de empreendimentos de energia e transporte, divisão de
empreendimentos minerários e urbanísticos, divisão de empreendimentos
industriais) sobre as proposições dos PTs.
Outro aspecto interessante e possível de ser evidenciado pela análise
dos TRs é com relação aos impactos ambientais esperados de cada atividade,
correlacionado com as características de susceptibilidade do ambiente; ou seja,
o exercício da previsão de impactos ambientais quando da emissão do TR.
Conforme a bibliografia apresentada,a área de influência nada mais é que a
somatória

de

áreas

dos

diferentes

impactos

ambientais

do

empreendimento;logo, o exercício da listagem de possíveis impactos
ambientais, já no momento da emissão do TR, se torna um imprescindível para
a correta delimitação das áreas de influência de um EIA. Nesse sentido,
convém avaliar como está sendo tratada a questão da listagem dos impactos
ambientais esperados, por órgão ambiental consultado.
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No caso dos TRs analisados do Inea-RJ, foi possível observar que no
item “Avaliação dos Impactos Ambientais”, não há uma listagem dos impactos
ambientais esperados dos projetos. Entretanto observa-se a descrição sucinta
dos receptores sensitivos mais comuns que podem receber os impactos
ambientais esperados, sendo que nestes casos, é solicitada uma ênfase na
avaliação destes impactos com relação a estes receptores.Cabe ressaltar que
alguns destes receptores sensitivos, em alguns casos, se confundem com os
próprios impactos ambientais esperados.
No caso da Cprh-PE, observa-se que são listados possíveis impactos
ambientais esperados por atividade, sendo em alguns casos, estes impactos
são subdivididos pelos subsistemas considerados (meio físico, biótico,
socioeconômico), e em função das fases do empreendimento (planejamento,
implantação, operação), considerando ainda as características intrínsecas
locais, ou seja, o conhecimento ambiental da região. De maneira geral, é
possível verificar que há algumas repetições no estabelecimento de alguns
impactos mais gerais, que são inerentes a todas as atividades, mas também há
impactos distintos entre as atividades avaliadas, o que sugere uma discussão,
caso a caso, na emissão de cada TR exarado pelo órgão.
Os TRs exarados pela Feam – MG e Cetesb – SP possuem diferentes
formatos e estruturas textuais, o que sugere que a elaboração de cada TR é
independente um do outro; assim como a estrutura e formatação dos TRs são
diferentes. A listagem de impactos ambientais também ganha peso e medida
diferente em cada TR analisado. Ressalta-se que, a semelhança do Cprh-PE, a
Feam-MG e a Cetesb - SP também estabelece previamente alguns impactos
ambientais esperados, correlacionando-os com o meio em que a atividade vai
se desenvolver. Entretanto a Feam-MG, em alguns casos, os impactos são
apresentados

apenas

pelas

fases

do

empreendimento

(planejamento,

implantação e operação), e não os apresenta em subsistemas a serem
avaliados; quando feita, a descrição dos impactos, de maneira geral, é sucinta
e objetiva. Já no caso da Cetesb-SP, geralmente se estabelece uma lista de
impactos ambientais esperados em virtude do empreendimento, e, em alguns
casos, considera ainda, além da fase de planejamento, implantação, e
operação, a fase de desinstalação do empreendimento.
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Nos TRs disponibilizados pelo Iema – ES foi possível observar que
não é realizado um trabalho de identificação dos impactos ambientais
esperados dos diferentes empreendimentos. De maneira geral, os TRs apenas
apresentam como os impactos serão avaliados quanto a sua magnitude,
reversibilidade, significância, entre outros aspectos de caracterização, não se
prendendo a estabelecer previamente aqueles impactos que deverão ser alvo
de análise. Já no caso dos TRs do CRA-BA analisados apresentaram
conteúdos significativos sobre a previsão de impactos, uma vez que possui o
maior conteúdo e discussões sobre o tema de todos os TRs analisados. Os
poucos TRs disponibilizados e analisados, 4 TRs no total, possibilitam verificar
que além do exercício da listagem de impactos ambientais por fase do
empreendimento (planejamento, instalação, operação e desativação, para um
caso) e subsistema (meios físico, biótico e socioeconômico), os TRs
apresentam inúmeros impactos específicos por atividade a ser desenvolvida,
além da solicitação de avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos,
considerando a bacia hidrográfica; sendo solicitado ainda a estimativa espacial
e temporal de cada impacto, e informações sobre as incertezas associadas as
previsões.
No caso do IAP-PR, por se tratar de um único TR analisado, que
possui finalidade balizadora geral de elaboração de EIA, é possível observar
que não há listagem de impactos, visto não se tratar de empreendimento
específico, nem de área pré-determinada. Portanto, não é possível avaliar a
questão da listagem de impactos neste caso.
No caso dos TRs sugeridos pelo Ministério do Meio Ambiente, em 03
TRs, dos 04 TRs analisados, foi possível observar uma listagem de impactos
ambientais esperados, por subsistema ambiental (meio físico, biótico, e
socioeconômico), e por fase do empreendimento (instalação e operação).
Somente no TR de Porto foi observado que a listagem de impacto é feita por
subsistema, mas não por fase de planejamento do empreendimento.
Na Tabela 4.3 está apresentada a síntese das informações acerca da
discussão da identificação de impactos ambientais no TRs emitidos por
diferentes órgãos estaduais ambientais, por subsistema considerado, e fase do
empreendimento.
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Tabela 4.3. Comparativo dos resultados da identificação de prováveis impactos
nos TRs considerados
Identificação
de Impactos
Órgão
Id
no TR?
Ambiental
Sim

Não

Há Identificação de Impacto:
Por Subsistema
(meio Físico,
Por Fase do Empreendimento?
biótico e
socioeconômico)?
Sim
Não
Planejamento Instalação Operação

1

Inea-RJ

X

X

2

Cprh-PE

X

3

FeamMG

X

4

Iema-ES

5

CRA-BA

6

IAP-PR

7

CetesbSP

X

X

8

MMA

X

X

NA

NA

NA

X*

X*

X*

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

X**

X**

X**

NA

NA

NA

X***

X***

X***

X

X

X

X
X

X
X

X

* - Somente em alguns casos;
** - Considera a fase de desinstalação do empreendimento;
*** - Considera a fase de desinstalação do empreendimento em alguns casos; e
NA – Não aplicável.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme Tabela 4.3, os órgãos ambientais possuem diferentes
formas de tratar a questão da identificação de impactos em seus respectivos
TRs, sendo que alguns fazem esta previsão e outros não. Daqueles órgãos
ambientais que fazem a previsão dos impactos ambientais nos TRs, há os que
fazem a previsão por subsistema avaliado, e por fase de instalação do
empreendimento.
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5 PERCEPÇÃO DOS ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE
EIAS
Antes de adentrar de fato as discussões e resultados obtidos junto aos
diversos interlocutores que contribuíram para a construção deste trabalho, que
inclui os consultores ambientais e os técnicos dos diferentes órgãos estaduais
de meio ambiente que participam da elaboração e aprovação de Estudos de
Impactos Ambientais (EIAs), convém esclarecer que este trabalho trata de
matéria extremamente delicada do ponto de vista profissional. Por motivos
diversos houve grande resistência para a obtenção dos questionários
respondidos, mesmo após intenso trabalho comunicativo sobre a apresentação
conjunta e impessoal dos resultados, evitando-se que nomes e opiniões
profissionais fossem apresentados, e, eventualmente, questionadas e ou
debatidas, sendo assegurado o sigilo da opinião de cada colaborador da
pesquisa. Esta resistência se apresentou em ambas as partes, tanto dos
técnicos dos órgãos ambientais de controle, como dos consultores ambientais.
Com relação aos órgãos estaduais de meio ambiente, quando em
contato pessoal com os técnicos da área de AIA, restou claro e evidente o
interesse pelo tema em tela, visto ser assunto recorrente dentro dos órgãos
ambientais de controle e extremamente importante para o processo de AIA.
Entretanto, muitas dificuldades foram constatadas para a obtenção dos
questionários respondidos, entre elas destacamos:
¾ Dificuldade em identificar o setor responsável pela AIA (sites
não funcionam, fora do ar, ou desatualizados);
¾ Dificuldade em conseguir se comunicar (seja por e-mail ou
telefone), com os técnicos responsáveis da área de AIA;
¾ Quando consultados os técnicos de AIA, muitos possuíam
pouco tempo para responder ao questionário;
¾ Entendimento de que não estavam preparados para responder
o questionário (visto sua visão disciplinar ou pouca experiência
profissional); e
¾ Desinteresse pelo objetivo do trabalho; entre outros.
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Com relação aos consultores ambientais, a semelhança dos técnicos
dos órgãos ambientais estaduais de controle, em primeiro momento ficou
evidente o interesse pelo tema, haja vista que o impacto direto nas relações
comerciais e institucionais entre o cliente e o órgão ambiental de controle.
Entretanto, as dificuldades para a obtenção dos questionários respondidos
foram similares, dentre as quais destacamos:
¾ Quando indagados, os técnicos entendiam que sua opinião
poderia refletir a opinião institucional, motivo pelo qual estavam
impossibilitados de responder o questionário;
¾ A pouca experiência profissional, uma vez que não trabalhavam
exclusivamente com AIA em seu ambiente de trabalho;
¾ A falta de tempo para responder ao questionário;
¾ Desinteresse pelo tema proposto; entre outros.
Vale ressaltar que, retomando a informação, o “Questionário Modelo”
estabelecido para a realização das entrevistas tanto com os órgãos estaduais
de meio ambiente, como com os consultores ambientais, é composto de sete
perguntas, podendo ser respondidas com múltipla escolha e complementadas
com comentários. Convém salientar que o contato via telefone e e-mail foi
realizado preferencialmente com os gerentes e/ou responsáveis pelo setor de
AIA, o que gerou oportunidades de constatações e ponderações de extrema
importância e relevância para o presente trabalho; desde aspectos técnicos e
operacionais, à aspectos financeiros e institucionais.

5.1 Análise dos Questionários Respondidos
No

total

foram

recebidos

29

questionários

respondidos,

de

aproximadamente 71 questionários encaminhados, sendo que a parcela mais
significativa dos questionários recebidos foi dos órgãos estaduais de meio
ambiente, que totalizaram 17 questionários, incluindo o Distrito Federal. Os
órgãos que responderam o presente questionário foram os seguintes: Instituto
Estadual do Ambiente (Inea)-RJ; Agência Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Cprh) – PE; Fundação do Meio Ambiente (Fatma) – SC;
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Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram)
– Distrito Federal; Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) – ES; Instituto do
Meio Ambiente (IMA) – BA; Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato
Grosso (Sema) - MT, e Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb) - SP. Já por parte dos consultores ambientais, foram obtidos 12
questionários respondidos de técnicos de 10 empresas de consultoria
ambiental diferentes. O Gráfico 5.1 apresenta o percentual de questionários
respondidos, por atores do processo considerado.

Gráfico 5.1. Questionários respondidos, por ator do processo considerado.
Fonte: Elaborado pelo Autor

Por ser a AIA um trabalho extremamente complexo e dependente de
equipe

multidisciplinar,

para

o

presente

trabalho

foram

entrevistados

profissionais com formações acadêmicas variadas. A Tabela 5.1 apresenta as
formações dos entrevistados, seu tempo de experiência em AIA, além de
outras informações de interesse.
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Tabela 5.1. Informações gerais dos entrevistados
n° de
Tempo de
Experiência questionários
enviados /
em AIA
recebidos
(anos)

Id

Entidade

UF

Formação

1

Fatma

SC

Geógrafa

10

2

Fatma

SC

Administrador

8

3

Ibram

DF

Engenheiro Ambiental

3

4

Ibram

DF

Bióloga

5

5

Cetesb

SP

21

6

Cetesb

SP

7

Cetesb

SP

Arquiteta
Engenharia Sanitarista e
Ambiental
Geógrafa

8

IMA

BA

Bióloga

2

9

IMA

BA

Engenheiro Químico

3

10

IMA

BA

Biólogo

10

11

IMA

BA

Engenheira Ambiental

3

12

IMA

BA

Analista Ambiental

3

13

Cprh

PE

Arquiteto

3

14

Cprh

PE

Eng. Civil

5

15

Cprh

PE

Sociólogo

2

16

Iema

ES

Oceanógrafo

6

4/1

17

Sema
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental
Consultoria
Ambiental

MT

Engenheiro Químico

20

5/1

Bióloga

1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cont.

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Engenheira Ambiental
Engenheira Ambiental

3

6/2
6/2

7/3

4

5/5

3/3

4
1

Bióloga

7

Engenheira Ambiental

5

Bióloga
Engenheiro Agrônomo /
Geógrafo

3
13

Engenheiro Civil

5

Geógrafa

5

Matemático / Metereologista

16

35/12
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Cont. Tabela 5.1. Informações gerais dos entrevistados

Id

Entidade

UF

Consultoria
SP
Ambiental
Consultoria
29
SP
Ambiental
Fonte: Elaborada pelo Autor.
28

Formação

n° de
Tempo de
questionári
Experiênci
os
a em AIA enviados /
(anos)
recebidos

Engenheiro Civil

10

Geógrafa

30

35/12

Conforme Tabela 5.1, foram entrevistados 29 profissionais de 14
formações acadêmicas diferentes, com significativo tempo de experiência em
AIA, que atuam tanto nos órgãos como nas consultorias ambientais.

5.2 Resultados dos Questionários

A primeira questão elaborada no questionário foi a seguinte:
Questão 1. Como você avalia os critérios adotados para a delimitação
das áreas de influência dos EIA propostos? O Gráfico 5.2 apresenta os
resultados consolidados.
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Gráfico 5.2. Respostas da Questão n° 1 do Questionário
Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme Gráfico 5.2 houve um empate entre os entrevistados que
entendem que os critérios adotados para a delimitação das áreas de influência
são “bons” e “regulares”, perfazendo 38% respectivamente, enquanto 21% dos
entrevistados entendem que os critérios adotados são “ruins”. O extremo
“ótimo” recebeu 3 % dos votos, e o outro extremo “péssimo” não recebeu
nenhuma marcação.
Importa destacar que as principais ponderações entre aqueles que
responderam “regular/ruim”em relação a esta questão foram: falta de critérios e
parâmetros específicos para caracterizar objetivamente a delimitação das
áreas de influência; subjetividade, e quando não, ausência de definição para
balizar

objetivamente

o

recorte

territorial

das

áreas

de

influência;

entendimentos conflitantes entre os atores que participam do processo a
respeito dos impactos ambientais diretos e indiretos do empreendimento; falta
de clareza na discussão e justificativa das áreas de influência delimitadas;
descumprimento do acordado entre os afetados pelos impactos e demais
atores do processo.
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Alguns interlocutores, principalmente aqueles que responderam
“bom/regular” no questionário, entendem que os critérios existem, e são muitos,
entretanto,

depende

de

cada

processo

de

análise

e

discussão

o

aprofundamento da verificação se os critérios utilizados para a área definida
estão ou não corretos e adequados. Inclusive, há casos em que os critérios
adotados para a delimitação das áreas de influência são bons, entretanto a
discussão e justificativa desta definição podem ficar em segundo plano,
atrapalhando o objeto de análise.

A segunda questão elaborada no questionário foi a seguinte:
Questão 2. Como você avalia a justificativa e discussão destes
critérios, no âmbito do EIA? O Gráfico 5.3 apresenta os resultados
consolidados.

Gráfico 5.3. Respostas da Questão n° 2 do Questionário
Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme Gráfico 5.3, a maioria, ou seja, 45 % dos entrevistados,
entendem que os EIAs vem acompanhados de “regulares” justificativas e
discussões de critérios para delimitação de suas áreas de influência, 28 % dos
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entrevistados entendem são “boas” as justificativas e discussões, 17 %
entendem que são “ruins”, e 10 % entendem que são “ótimas” as justificativas e
discussões dos critérios apresentadas no EIA, e não houve nenhuma indicação
do extremo “péssimo” neste quesito. Na leitura do gráfico é possível perceber
que há uma tendência de avaliação positiva em relação a esta questão.
As principais observações realizadas pelos entrevistados, dizem
respeito aos interesses do proponente do projeto e/ou empresa de consultoria
ambiental que elabora o EIA, uma vez que as justificativas devem, por
imposição legal, ser fornecida por eles. A princípio, estas justificativas deveriam
ser realizadas por sub-sistema (meio físico, biótico e socioeconômico), e por
componente avaliado (solo, vegetação, fauna, entre outros); entretanto,
conforme citam alguns entrevistados, a falta de tempo durante a análise, e o
excesso de trabalho por parte dos órgãos ambientais, faz com que justificativas
não formuladas, ou formuladas parcialmente, não sejam avaliadas com a
profundidade necessária. Há também a ponderação sobre vícios de elaboração
e análise dos estudos, como por exemplo, o estabelecimento de uma faixa
paralela a um determinado traçado linear (linha de transmissão), com
determinação de valor pré-estabelecido de área (500 metros a partir do
traçado) em função de determinada atividade (transmissão de energia), sem
levar em consideração o meio na qual a atividade irá se inserir.
Um caso interessante em relação a esta questão foi o relato de
quando se coloca interesses políticos e financeiros acima da questão
ambiental, indiferente às análises e constatações efetuadas pelas equipes
técnicas das áreas avaliação de impacto. Para este caso, conforme relatado, é
imprescindível que requisitos legais e normativos para áreas de influência já
estejam determinados, como por exemplo, a proibição da implantação de
destilarias de álcool no pantanal mato-grossense, imposta pela Resolução
Conama n° 01, de 05 de março de 1985.

A terceira questão elaborada no questionário foi a seguinte:
Questão 3. Em sua opinião, os critérios adotados para delimitar as
áreas de influência, tal como são estabelecidas atualmente, são suficientes
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para realizar o correto diagnóstico ambiental de um EIA? O Gráfico 5.4
apresenta os resultados consolidados.

Gráfico 5.4. Respostas da Questão n° 3 do Questionário
Fonte: Elaborado pelo Autor

Por estar a questão 3 intimamente ligada a questão 4, conforme
veremos na discussão dos resultados a seguir, estas serão examinadas de
maneira conjunta, visto a similaridade das respostas fornecidas pelos
entrevistados.

A quarta questão elaborada no questionário foi a seguinte:
Questão 4. Em sua opinião, as áreas de influência tal como são
estabelecidas atualmente, são suficientes para identificar corretamente os
impactos

ambientais

esperados

decorrentes

da

implantação

empreendimento? O Gráfico 5.5 apresenta os resultados consolidados.

de

um
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Gráfico 5.5. Respostas da Questão n° 4 do Questionário
Fonte: Elaborado pelo Autor

Como mostra o Gráfico 5.4 e Gráfico 5.5, tanto na questão 3 quanto na
questão 4, 41% e 42% respectivamente, entendem que as áreas de influência,
tal como estabelecidas atualmente, são pouco suficientes para realizar um
correto diagnóstico e avaliação dos impactos ambientais esperados pelo
empreendimento, enquanto que 21% e 10%, respectivamente, entendem que
são insuficientes, 14 % e 21 % entendem que são parcialmente suficientes, 14
% e 17 % entendem que são suficientes, 10 % em ambos os casos entendem
que os critérios atualmente utilizados para realizar um correto diagnóstico e
avaliação dos impactos ambientais são totalmente suficientes. Na leitura dos
gráficos verifica-se uma tendência negativa com relação a este aspecto, uma
vez que parte significativa dos entrevistados entendem que são pouco ou
parcialmente suficientes.
Em todos os casos, algumas ponderações foram realizadas em
relação aos critérios utilizados serem ou não suficientes, indiferente à questão
do diagnóstico, ou a previsão de impactos ambientais. Uma destas
ponderações diz respeito à falta de planejamento ambiental, uma vez que, na
grande maioria dos casos, não há estudos e/ou informações sobre as
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potencialidades e/ou sensibilidades de determinadas áreas, ficando desta
maneira, quase que irrestritamente ao processo de licenciamento ambiental,
por meio da elaboração e aprovação do EIA, avaliar e verificar eventuais
sensibilidades do meio ambiente; em alguns casos, é factível recair sobre o
empreendedor

aspectos

que

não

são

necessariamente

de

sua

responsabilidade, qual seja, a responsabilidade pelo levantamento de
determinadas informações do meio.
Outro argumento que novamente foi observado e, que vem ao
encontro da questão do planejamento ambiental, diz respeito à necessária
interlocução entre as equipes multidisciplinares que irão elaborar o estudo e os
técnicos dos órgãos ambientais de controle, em fase precedente a elaboração
do EIA. Entretanto, mesmo que havendo um consenso entre a área de
influência que deverá servir de base para a elaboração dos estudos antes de
seu início, o órgão ambiental, durante a fase de análise do EIA poderá, se
assim

entender

necessário,

solicitar

complementação

dos

estudos,

provavelmente aumentando a área de interesse da pesquisa, ou solicitando
melhoria da qualidade do estudo.
Foi também citado o critério econômico e financeiro, vez que a relação
de qualidade com o diagnóstico ambiental e previsão de impactos ambientais
está intimamente relacionada não só com os custos para realização destes
trabalhos, mas também com as propostas de mitigação e monitoramento dos
impactos identificados, assim como com as propostas de compensação
ambiental. Em outras palavras, foi relatado que a não observância de aspectos
importantes no diagnóstico e previsão de impactos podem ter origem na
questão dos custos, não somente financeiro, mas também custo de pay back e
político,para a realização do projeto.

A quinta questão elaborada no questionário foi a seguinte:
Questão 5. Em sua opinião, qual a necessidade de melhorar os
critérios adotados para delimitação das áreas de influência em EIA? O Gráfico
5.6 apresenta os resultados consolidados.
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Gráfico 5.6. Respostas da Questão n° 5 do Questionário
Fonte: Elaborado pelo Autor

Esta foi à questão que mais recebeu contribuições e ponderações dos
colaboradores da presente pesquisa, assim como foi à questão que mais
dividiu os colaboradores, evidenciando opiniões extremamente antagônicas,
considerando a argumentação apresentada por cada colaborador. Entretanto,
ficou evidente a tendência da necessidade de se melhorar os critérios adotados
para delimitação das áreas de influência em EIA. Com relação à distribuição
das respostas é possível observar que 34 % dos entrevistados entendem que a
necessidade de melhorar os critérios é “alta”, enquanto que 28 % entendem
que é “muito alta”, 17 % entendem que é “média”, 14 % entendem que é
“baixa”, e 7 % entendem que é “nula” a necessidade de melhoraria dos critérios
adotados para delimitação das áreas de influência em EIAs.
Entre os que defendem a necessidade de melhoria, inclusive revisão e
reformulação dos critérios, ressalta que os critérios a disposição não são
suficientes para a correta adoção das áreas de influência, isto por vários
motivos, entre eles: a falta de utilização tecnologias adequadas (modelos
computacionais); falta de parâmetros específicos para os diversos meios e
regiões que os empreendimentos podem se instalar; falta da discussão dos
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critérios adotados por componente ambiental (meio físico, biótico, e
socioeconômico),

e

por

componente

ambiental

avaliado

(emissões

atmosféricas, recursos hídricos, fauna, patrimônio cultural, entre outros); e falta
de análise integrada dos diferentes empreendimentos instalados na região de
interesse.
Entre os que não defendem a necessidade de melhoria dos critérios
atualmente utilizados, ficou evidente a consideração de que a correta aplicação
do conhecimento adquirido com as diversas experiências em AIA já
desenvolvidas no Brasil é suficiente para o alcance dos objetivos propostos; ou
seja, os critérios a disposição são suficientes para a correta delimitação das
áreas de influência do EIA. Entretanto, a contrapartida foi que muitas empresas
de consultoria, e órgãos ambientais de controle, deixam de pesquisar e ou
aplicar estes conceitos, prejudicando desta maneira todo o trabalho de AIA. A
possível explicação para este último exemplo, conforme relatado, poderia estar
relacionado ao objetivo de minimizar o trabalho, e, conseqüentemente, o tempo
e o custo de elaboração e análise do estudo, bem como diminuir o real impacto
que o empreendimento causará ao meio ambiente.

A sexta questão elaborada no questionário foi a seguinte:
Questão 6. Quanto é perceptível a diferença, nos EIA/Rimas que você
analisou, entre a área de influência de impacto ambiental e a área delimitada
para a elaboração do diagnóstico ambiental? O Gráfico 5.7 apresenta os
resultados consolidados.
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Gráfico 5.7. Respostas da Questão n° 6 do Questionário
Fonte: Elaborado pelo Autor

O Gráfico 5.7 mostra que em 52 %, entendem que nos EIAs por eles
analisados, é “baixa” a percepção da diferença entre a área de influência de
impacto ambiental e a área delimitada para a elaboração do diagnóstico
ambiental; enquanto 24 % entendem que é “nula”, 14 % entendem que é
“média”, 7 % “alta”, e apenas 3 % entendem que esta distinção é “muito alta”.
Relativamente controvertida, esta questão recebeu ponderações de
diversas ordens: dos que defenderam a diferença entre os termos, mas
apresentaram a sua dificuldade na aplicação; os que entendiam sua distinção,
mas nunca atentaram a aplicar a diferença dos conceitos; e aqueles que
defendessem a igualdade dos conceitos, sob a justificativa de que não há
diferença entre estes dois termos “a área de influência consiste na área que
deve ser estudada e da qual deve elaborado o diagnóstico ambiental”; assim
como aquele que ilustrou que indiferente aos termos utilizados, o importante é
a extensão da área considerada e seu detalhamento de análise.
A maioria dos entrevistados entende que mesmo se tendo a distinção
destas áreas no escopo teórico, na prática sua aplicação é extremamente
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difícil. Segundo observado, entendimentos divergentes sobre as áreas podem
acarretar problemas de diversas ordens ao processo de AIA, quais sejam:
dúvidas sobre o real potencial de impacto ambiental do empreendimento;
dúvidas sobre as medidas de monitoramento, compensação e/ou mitigação dos
impactos ambientais necessários; dúvidas sobre os atingidos pelos impactos
do empreendimento, que geralmente culmina em longos processos judiciais;
entre outros.

A sétima questão elaborada no questionário foi a seguinte:
Questão 7. De maneira geral há representação em mapa ou figura
ilustrativa das áreas de influência estabelecidas para cada componente
ambiental (meio físico, meio biótico, e meio sócio-econômico)? O Gráfico 5.8
apresenta os resultados consolidados.

Gráfico 5.8. Respostas da Questão n° 7 do Questionário
Fonte: Elaborado pelo Autor

O Gráfico 5.8 mostra que 45 % dos entrevistados afirmou que nos
estudos por eles analisados “quase sempre” são apresentados diferentes
recortes territoriais para ilustrar a área de influência por componente ambiental
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avaliado; enquanto 24 % responderam que “sempre”; 14 % que “quase nunca”,
10 % que “as vezes”, e 7 % que “nunca”. Neste caso é possível observar uma
tendência no sentido de que os EIAs avaliados apresentam diferentes figuras
ou mapas ilustrativos das áreas de influência estabelecidas para cada
componente ambiental (meio físico, meio biótico, e meio sócio-econômico),
uma vez que a resposta “quase sempre” e “sempre” foi preponderante.
Cabe destacar que alguns entrevistados, por parte dos órgãos
ambientais de controle, argumentaram que quando estas áreas não são
apresentadas, ou são apresentadas de maneira confusa e pouco clara, são
realizadas solicitações de complementação desta informação; ficando evidente,
portanto, a necessidade desta informação de maneira detalhada no processo.
Apesar de constar apenas um baixo percentual das respostas como
sendo “nunca” e “quase nunca”, as respostas dos colaboradores da pesquisa
em relação a esta temática foi quase unânime: falta clareza em quase todos os
aspectos dos trabalhos de mapas apresentados, desde legendas e escalas
compatíveis, a recortes mal desenhados e justificativas pouco claras. Estes
defeitos na elaboração do estudo, como os demais problemas associados à
área de influência, podem estar associados desde ao pouco tempo para a
elaboração do estudo, até aos custos com a aquisição de imagens na
qualidade necessária e escala adequada.
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6 ABORDAGEM DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA EM EIAS
Por se tratar da parte de obtenção de resultados mais subjetiva do
trabalho, visto se tratar exclusivamente de análise dos critérios justificados nos
Estudos de Impacto Ambiental (EIA) procurou-se ao máximo padronizar a
forma de obtenção das informações. Para tanto, foi pré-estabelecido um
conjunto de critérios a serem verificados nos estudos, e quando necessário, foi
realizada a complementação destes critérios. Uma das metas perseguidas
durante a obtenção destes resultados foi a maior amostragem possível de EIAs
de diferentes atividades econômicas, e diferentes empresas de consultoria
ambiental, com o objetivo de obter o máximo de critérios utilizados para a
delimitação de áreas de influência em EIAs.
Convém salientar ainda que a presente obtenção de resultados se
ateve exclusivamente ao tópico “área de influência do empreendimento” dentro
da estrutura do EIA; não se levando em consideração eventuais critérios
informados em outros tópicos do trabalho, tais como o “diagnóstico ambiental”,
ou a “caracterização do empreendimento”. A opção de se considerar os
critérios doravante enunciados em outros tópicos dos trabalhos tornaria a
obtenção de resultados ainda mais subjetiva, e reduziria significativamente a
amostragem realizada, dado o tempo necessário a ser despendido para a
avaliação destes tópicos em cada EIA. As análises realizadas procuraram
evidenciar também os requisitos legais estabelecidos pela Resolução Conama
n° 01/86, neste caso, a bacia hidrográfica do empreendimento.

6.1 Conjunto dos Estudos Analisados
Do total de aproximadamente 750 EIAs disponíveis na biblioteca da
Cetesb, foram consultados 22 EIAs, dos quais 13 EIAs foram avaliados. Esta
exclusão se justifica pelos seguintes motivos:foram elaborados por uma mesma
empresa de consultoria ambiental; apresentavam critérios para delimitação de
área de influência discutidos no diagnóstico ambiental, e não em um único
item, o que inviabilizaria a análise dos EIAs; não discutiam o critério para
delimitação da área de influência; repetiam as atividades econômicas; eram
muito antigos; entre outros. Desta forma procurou-se analisar EIAs elaborados

114
por diferentes empresas de consultoria ambiental, de diferentes anos de
elaboração

-

preferencialmente

recentes,

e

de

diferentes

atividades

econômicas (complexos industriais,geração e transmissão de energia, aterro
sanitário, mineração, infra-estrutura, lazer e urbanismo).
Dos 13 EIAs avaliados, 11 referem-se a projetos localizados no Estado
de São Paulo, 01 refere-se a um projeto localizado no Estado do Mato Grosso,
e um refere-se a um projeto localizado no Estado de Santa Catarina. A
predominância de EIAs no Estado de São Paulo se justifica por sua
disponibilidade para consulta na Biblioteca da Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo – CETESB, uma vez que São Paulo é o estado sede da
elaboração deste trabalho. A Tabela 6.1 a apresenta a distribuição dos EIAs
analisados e as atividades a que se referem.

Tabela 6.1.Universo dos EIAs avaliados por atividade econômica.
ID

Atividade /
Empreendimento

Município

Estado

Processo

Ano

1

Usina de Álcool

Barra do Garças

MT

-

2010

2

Modernização de
Refinaria

Paulínia

SP

SMA
13548/06

2006

3

Fábrica de Cimento
e Expansão das
Minas de Calcário

Vidal Ramos

SC

-

2008

4

Anel Viário /
Rodoanel Trecho
Sul

São Paulo e outros

SP

SMA 13730

2004

5

Central de
Gerenciamento de
Resíduos

Piratininga

SP

SMA
01984/2008

2009

6

Ampliação de Aterro
Sanitário

Itaquaquecetuba

SP

SMA
1117/08

2009

Cont.
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Cont. Tabela 6.1. Universo dos EIAs avaliados

ID

Atividade /
Empreendimento

Município

Estado

Processo

Ano

7

Pequena Central
Hidrelétrica - PCH

Paulo de Faria/Palestina

SP

SMA
00702/09

2009

8

Usina de Álcool e
Açúcar

Américo Brasiliense

SP

SMA
00204/10

2011

9

Linha de
Transmissão 500 kV

Araraquara/Taubaté

SP

SMA
00193/11

2011

10

Loteamento
Residencial

Itatiba

SP

SMA
02140/2008

2010

Canas

SP

SMA
00065/2010

2011

11 Usina Termoelétrica

12

Veículo Leve Sobre
Trilhos

Santos / São Vicente

SP

SMA
13845/2007

2008

13

Extração de
Calcário para Brita

Araçariguama

SP

SMA
13584/07

2008

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os empreendimentos contemplados nos respectivos EIAs, constantes
na Tabela 6.1 foram classificados por modalidade, onde se observa a
predominância

dos

seguintes

setores:

complexos

industriais

e

geração/transmissão de energia com 3 EIAs respectivamente, aterro sanitário,
mineração e infra-estrutura com 2 EIAs respectivamente, e lazer e urbanismo
com 1 EIA. No Gráfico 6.1 consta a distribuição de EIAs por atividade
econômica considerada no trabalho.
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Gráfico 6.1. Distribuição dos EIAs avaliados por atividade econômica
Fonte: Elaborado pelo Autor

Todos os EIAs avaliados possuíam delimitação de áreas de influência,
além de apresentar um tópico exclusivo, dentro desta estrutura temática do
EIA, para a discussão dos critérios adotados para a delimitação da área de
influência do projeto, conforme preconiza a Resolução Conama n° 01/86.
Entretanto, as áreas de influência e suas justificativas nem sempre eram
apresentadas de maneira separada para cada componente ambiental (meios
físicos, bióticos, e socioeconômico). Em alguns casos foi observado que os
mapeamentos e justificativas não são apresentadas em função de cada
elemento

ambiental

considerado

(solo,

recursos

hídricos,

emissões

atmosféricas, entre outros). Geralmente, tenta-se abarcar todos os elementos
ambientais em uma mesma figura, e justificar no mesmo texto, dificultando, em
muito, o entendimento dos critérios adotados para a delimitação da área de
influência dentro do componente ambiental avaliado.
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6.2 Nomenclaturas para as Áreas de Influência
No universo dos EIAs analisados, registrou-se o uso das seguintes
denominações para as áreas de influência dos empreendimentos:
a) Área Diretamente Afetada – ADA –área que sofre as intervenções
diretas

das

atividades

empreendimento,

de

considerando

implantação
alterações

e

operação

físicas,

do

bióticas,

antrópicas e das particularidades do empreendimento;
b) Área de Influência Direta – AID – área potencialmente sujeita aos
impactos diretos da implantação e operação do empreendimento,
além da ADA. A sua delimitação deve se dar em função das
características físicas, bióticas e antrópicas dos sistemas a serem
afetados e das características do empreendimento;
c) Área de Influência Indireta – AII – área real ou potencialmente
ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do
empreendimento, sobre a qual haverá repercussão dos impactos
mais difusos da atividade, podendo ser bastante diferenciada por
tema, em função da lógica espacial de propagação dos impactos
no meio biótico, físico e antrópico;
d) Área de Abrangência Regional – AAR – aquela onde poderão ser
notados os impactos indiretos do empreendimento, ou seja,
impactos indiretos do empreendimento, ou seja, impactos de
segunda ou terceira ordem, que são mais difusos do que os diretos
e se manifestam em áreas geográficas mais abrangentes. Nessa
área os processos naturais ou sociais ou os recursos afetados
indiretamente pelo empreendimento também podem sofrer grande
influência de outros fatores não relacionados ao mesmo;
e) Área de Intervenção Diretamente Afetada – AIDA –corresponde ao
terreno a ser efetivamente ocupado pelo empreendimento, que
abrange

a

área

diretamente

afetada

pela

instalação

de

equipamentos que constituem as unidades novas e as a serem
ampliadas, ou seja, sua fase de construção, e operação;
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f) Área de Influência Regional – AIR – Compreende os limites
geográficos da Região Metropolitana de São Paulo/RMSP. Tal
destaque é dado em função das grandes transformações sociais e
econômicas pelas quais está região e os municípios que a
compõem vem passando nas últimas décadas; e
g) Área de Influência Estratégica – AIE – Definida apenas para o meio
antrópico e é decorrente de peculiaridades de um projeto de infraestrutura de grande porte, que trará impactos positivos para uma
grande parcela do território nacional, especificamente à área que
abrange o Sistema Interligado Nacional (SIN) que conecta as
usinas hidrelétricas e termelétricas do Brasil em uma grande rede
de transmissão, possibilitando que, em épocas de estiagem, a
energia produzida seja aproveitada em diferentes regiões do país.
A área geográfica do Brasil foi considerada como a Área de
Influência Estratégica.
Durante o desenvolvimento do trabalho foi evidenciada uma variedade
no uso dos termos das áreas de influência, sendo observada em alguns casos
a utilização dos seguintes termos como sinônimos: AID e ADA; AID e AIDA;
AID e AII; e AII e AAR, considerando ainda uma combinação diferente de
termos, o que dificulta ainda mais o entendimento do trabalho. Em um dos
casos, por exemplo, foi observada a utilização da mesma área do meio biótico
e físico da AII, para a AID do meio socioeconômico, sendo as justificativas
apresentadas pouco claras e objetivas. Já em outro caso os meios físico,
biótico e socioeconômico foram representados em uma única área, que
correspondia a AID, que é a área geográfica do município onde ele se
localizava. Neste caso, apesar de apontar uma série de critérios para a
determinação das áreas de influência, a definição da área é totalmente
arbitrária. Um caso que também chamou a atenção foi a consideração, para o
meio socioeconômico, de todo o território do Estado de São Paulo como Área
de Influência Indireta - AII, e da consideração de todo o território nacional como
Área de Influência Estratégica - AIE.
Durante

análise

dos

EIAs,

foram

avaliados

os

argumentos

apresentados pelas consultorias ambientais para justificar a determinação da
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área de influência, ou seja, justificar os critérios adotados para delimitação da
área de influência. Estes argumentos foram analisados levando-se em
consideração diversos critérios adotados, entre eles: as definições dadas para
cada área de influência considerada no EIA; os resultados obtidos dos
questionários respondidos com a série de critérios listados e tabulados durante
o desenvolvimento deste trabalho; entre outros. Assim, a avaliação dos critérios
adotados foi classificada em: Ruim, Pouco Satisfatório, Satisfatório, Muito
Satisfatório, Excelente. Com relação aos resultados desta pesquisa, convém
salientar que para a ADA todas as justificativas receberam a avaliação
“Excelente”, já para a AID e AII os resultados são apresentados no Gráfico 6.2,
e Gráfico 6.3.

¾

Área Diretamente Afetada - ADA
Por ser uma das áreas de influência cuja definição apresentou pouca

alteração em todos os trabalhos, ou seja, a maioria dos EIAs analisados
possuíam bastante clara a definição de ADA em seu conteúdo. A maioria dos
EIAs apresentados também possuíam justificativas claras e apropriadas para a
sua delimitação. Entretanto, retomando a informação, o termo ADA, em alguns
casos, foi apresentado como sinônimo de AIDA e AID, sem prejuízo da
utilização do conceito. Na maioria dos casos avaliados, as justificativas para o
mapeamento da ADA estavam condizentes com a área delimitada para a
elaboração do estudo, motivo pelo qual houve uma avaliação muito positiva
deste aspecto.
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¾

Área de Influência Direta

Gráfico 6.2. Avaliação quanto às justificativas adotadas para determinação da
AID, segundo critérios do autor.
Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme Gráfico 6.2, apesar da boa avaliação dos critérios apontados
para justificar a delimitação da AID, muitos EIAs apresentaram argumentos que
contrastavam com a realidade da área geográfica apresentada, ou seja, em
alguns casos foi possível observar que a justificativa estava fundamentada,
mas a área geográfica não traduzia o que estava escrito. Na maioria dos casos,
foi possível observar que as áreas de influência foram estabelecidas por subsistema ambiental (meio físico, biótico, e socioeconômico), sem considerar
elementos ambientais específicos dentro deste sub-sistema.
A principal crítica em relação a AID diz respeito a delimitações
estanques para o meio físico e biótico principalmente, e secundariamente, ao
meio socioeconômico. Em muitos casos, as AID do meio físico e biótico foram
as mesmas, seja em um raio no entorno do empreendimento, seja em um
recorte de poligonal arbitrário, ou uma extensão ao longo de um
empreendimento, enquanto a AID do meio socioeconômico foi representado
por um limite administrativo, seja de um ou mais municípios.
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¾

Área de Influência Indireta - AII

Gráfico 6.3. Avaliação quanto às justificativas adotadas para determinação da
AII, segundo critérios do autor.
Fonte: Elaborado pelo Autor

A AII pode ser considerada a área de influência mais controversa entre
as três avaliadas, pois se trata da área onde deverão ser observados,
majoritariamente, aqueles impactos que exigem uma maior reflexão sobre o
empreendimento no meio ambiente, e consecutivamente, o exercício de prever
impactos indiretos. Entretanto, apesar da grande discrepância entre os critérios
adotados, no geral a AII foi bem avaliada, visto os inúmeros critérios
apresentados nos EIAs avaliados.
Restou claro que em alguns casos, a equipe técnica responsável pela
elaboração do EIA entende necessária a compreensão de que níveis de
abrangência dos impactos devem determinar a delimitação das áreas de
influência indireta a serem estudadas, podendo apresentar variações de acordo
com as características da área de inserção do empreendimento. Da mesma
forma, para cada fator ambiental analisado dos meios físico, biótico e
sócioeconômico, poderão ser buscadas sempre que necessário e pertinente as
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adequações necessárias à delimitação individualizada de suas áreas de
abrangência.

6.3 Critérios Adotados para Determinação de Áreas de Influência
Durante a avaliação das justificativas para a delimitação das áreas de
influência, e seus respectivos mapas que o representam espacialmente, foram
listados vários critérios por EIA avaliado. Estes critérios foram agrupados por
área de influência, a saber: ADA, AID, e AII; visto estas áreas terem aparecido
com maior freqüência nos estudos avaliados. Para o entendimento dos
resultados, os critérios foram associados a números para facilitar sua
visualização nos gráficos que os representam. As correspondências numéricas
dos critérios listados estão apresentadas na Tabela 6.2 a seguir.
Tabela 6.2. Relação de correspondência numérica dos critérios listados.
Id.
1
2
3
4

Critérios
Área de intervenção direta do empreendimento
Área de intervenção indireta do empreendimento
Drenagens próximas ao empreendimento
Presença de vegetação

5

Determinada faixa territorial ao longo do empreendimento (especifico para
empreendimentos lineares) ex. rodovias, ferrovias, linhas de transmissão

Determinada área territorial no entorno do empreendimento. (específico
6
para empreendimentos pontuais) ex. refinarias, destilarias, hidroelétricas,
etc.
7
Limites Administrativos (Regiões de Governo)
8
Bacia hidrográfica
9
Micro-bacias hidrográficas
10
Percepção/Experiência dos profissionais envolvidos
11
Semelhança com outros empreendimentos similares
12
Reuniões prévias (órgão de controle / consultoria)
13
Outros. Quais?
Fonte: Elaborado pelo Autor

A seguir serão apresentados os critérios justificados no EIA, de acordo
com a área de influência considerada.
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6.3.1 Critérios Adotados para Determinação da ADA
Com relação à ADA, nos 13 EIAs avaliados, foram apresentados 79
citações

de

critérios,

distribuídos

entre

os

13

critérios

inicialmente

estabelecidos, sendo que 26 critérios foram citados para o meio físico, 29 para
o meio biótico, e 24 para o meio socioeconômico. Estes critérios foram
distribuídos conforme apresentado no Gráfico 6.4.

Gráfico 6.4.Critérios utilizados para justificar a ADA
Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme é possível observar, existe uma homogeneidade em relação
à utilização do critério “área de influência direta do empreendimento”, uma vez
que este foi listado com maior preponderância para o estabelecimento da ADA,
tanto para o meio físico, citado em todos os EIAs, como para o meio biótico,
também citado em todos os EIAs, e para o meio socioeconômico, citado em 11
EIAs. A exceção do critério “Determinada área territorial no entorno do
empreendimento”, citado 6 vezes no meio biótico da ADA, não houve outro
critério

de

maior

preponderância

para

os

meios

físico,

biótico

e

socioeconômico. Na Tabela 6.3 é possível observar a distribuição dos critérios
por subsistema considerado na ADA.

124

Tabela 6.3. Distribuição dos critérios por subsistema considerado para ADA
Subsistema
ID.

1
2
3
4

5

6

7

Critérios Preponderantes nos EIAs
Consultados

Área de intervenção direta do
empreendimento
Área de intervenção indireta do
empreendimento
Drenagens próximas ao
empreendimento
Presença de Vegetação
Determinada faixa territorial ao longo
do empreendimento (especifico para
empreendimentos lineares) ex.
rodovias, ferrovias, linhas de
transmissão
Determinada área territorial no
entorno do empreendimento.
(específico para empreendimentos
pontuais) ex. refinarias, destilarias,
hidroelétricas, etc.
Limites Administrativos (Regiões de
Governo)

TOTAL
Meio
Físico

Meio
Biótico

Meio Sócioeconômico

13

13

11

37

0

0

0

0

2

1

0

3

0

2

0

2

2

2

2

6

2

4

2

8

0

0

1

1

8

Bacia hidrográfica

0

0

0

0

9

Micro-bacias hidrográficas

0

0

0

0

2

2

2

6

2

2

2

6

0

0

0

0

3

3

4

10

26

29

24

79

10
11
12
13

Percepção/Experiência dos
profissionais envolvidos
Semelhança com outros
empreendimentos similares
Reuniões prévias (órgão de controle /
consultoria)
Outros. Quais?
Total

Fonte: Elaborada pelo Autor.

Convém listar de maneira mais detalhada os critérios apresentados,
uma vez que cada subsistema ambiental, em muitos dos casos considerados,
possuíam justificativas distintas entre si. A partir da extração das informações
contidas na Tabela 6.3, é possível observar a distribuição dos critérios, por
subsistema avaliado. Considerando que dos 79 critérios citados, 26 critérios
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foram citados para o meio físico, 29 para o meio biótico, e 24 para o meio
socioeconômico, eles estão assim distribuídos:
¾ Meio Físico– ADA (26 citações)
•

50% - Área de intervenção direta, equivalente a 13 citações;

•

11% – Outros, equivalente a 3 citações;

•

8% - Drenagens próximas ao empreendimento, equivalente a 2 citações;

•

8% - Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 2 citações;

•

8% - Determinada faixa territorial ao longo do empreendimento,
equivalente a 2 citações;

•

8% Percepção/Experiência dos profissionais envolvidos, equivalente a 2
citações;

•

8% - Semelhança com outros empreendimentos, equivalente a 2
citações.

¾ Meio Biótico– ADA (29 citações)
•

45% - Área de intervenção direta, equivalente a 13 citações;

•

14% Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 4 citações;

•

10% – Outros, equivalente a 3 citações;

•

7% - Presença de Vegetação, equivalente a 2 citações;

•

7% - Determinada faixa territorial ao longo do empreendimento;
equivalente a 2 citações;

•

7% - Percepção/Experiência dos profissionais, equivalente a 2 citações;

•

7% - Semelhança com outros empreendimentos, equivalente a 2
citações;

•

3% - Drenagens próximas ao empreendimento, equivalente a 1 citação.
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¾ Meio socioeconômico (24 citações)
•

46% - Área de intervenção direta, equivalente a 11 citações;

•

17% – Outros, equivalente a 4 citações;

•

8% - Determinada faixa territorial ao longo do empreendimento;
equivalente a 2 citações;

•

8% - Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 2 citações;

•

8% - Percepção/Experiência dos profissionais, equivalente a 2 citações;

•

8% - Semelhança com outros empreendimentos, equivalente a 2
citações; e

•

4% - Limites administrativos, equivalente a 1 citação.

6.3.2 Critérios Adotados para Determinar a AID
Com relação à AID, nos 13 EIAs avaliados, foram apresentadas 105
citações

de

critérios,

distribuídos

entre

os

13

critérios

inicialmente

estabelecidos, sendo que 37 critérios foram citados para o meio físico, 39 para
o meio biótico, e 29 para o meio socioeconômico. Estes critérios foram
distribuídos conforme se observa no Gráfico 6.5.
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Gráfico 6.5 – Critérios utilizados para justificar a AID
Fonte: Elaborado pelo Autor

Conforme é possível observar, não há uma homogeneidade em
relação aos critérios apresentados por subsistema avaliado, sendo que cada
subsistema, dependendo das características do empreendimento que diz
respeito, lista um determinado critério. Entretanto, um critério foi homogêneo
para todos os sub-sistema (meio físico, biótico, e socioeconômico), qual seja o
“Área de influência indireta do empreendimento”.
Para o meio físico, o critério preponderante foi a “Área de intervenção
indireta do empreendimento”, citado em 08 dos EIAs avaliados, seguido pelo
critério “Micro-bacias hidrográficas”, citado em 07 dos EIAs avaliados. Já para o
meio biótico, o critério preponderante foi “Área de intervenção indireta do
empreendimento”, citado em 08 dos EIAs avaliados, seguido pelo critério
“Presença de vegetação”, citado em 07 dos EIAs avaliados. Finalmente, para o
meio socioeconômico, o critério preponderante foi “Limites administrativos”,
citado em 09 dos EIAs avaliados, seguido pelo critério “Área de influência
indireta do empreendimento”, citado em 08 dos EIAs avaliados. Na Tabela 6.4
é possível observar a distribuição dos critérios por subsistema considerado.
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Tabela 6.4. Distribuição dos critérios por subsistema considerado para a AID
Subsistema
ID.

1
2

Critérios Preponderantes nos EIAs
Consultados

Área de intervenção direta do
empreendimento
Área de intervenção indireta do
empreendimento

Total
Meio
Físico

Meio
Biótico

Meio Sócioeconômico

0

0

0

0

8

8

8

24

3

Drenagens próximas ao empreendimento

4

1

1

6

4

Presença de Vegetação

1

7

1

9

4

4

2

10

2

4

1

7

2

2

9

13

5

6

7

Determinada faixa territorial ao longo do
empreendimento (especifico para
empreendimentos lineares) ex. rodovias,
ferrovias, linhas de transmissão.
Determinada área territorial no entorno
do empreendimento. (específico para
empreendimentos pontuais) ex.
refinarias, destilarias, hidroelétricas, etc.
Limites Administrativos (Regiões de
Governo)

8

Bacia hidrográfica

1

1

0

2

9

Micro-bacias hidrográficas

7

4

0

11

1

1

1

3

2

2

2

6

1

1

1

3

4

4

3

11

37

39

29

105

Percepção/Experiência dos profissionais
envolvidos
Semelhança com outros
11
empreendimentos similares
Reuniões prévias (órgão de controle /
12
consultoria)
10

13

Outros. Quais?
Total

Fonte: Elaborada pelo Autor.

Assim como realizado com a ADA, convém listar de maneira mais
detalhada os critérios citados. A partir da extração das informações contidas na
Tabela 6.4, é possível observar a distribuição dos critérios, por subsistema
avaliado. Considerando que dos 105 critérios citados, 37 critérios foram citados
para o meio físico, 39 para o meio biótico, e 29 para o meio socioeconômico,
eles estão assim distribuídos:
¾ Meio Físico – AID (37 citações)
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•

22% – Área de intervenção indireta do empreendimento, equivalente a 8
citações;

•

19% - Micro-bacias hidrográficas, equivalente a 7 citações;

•

11% - Drenagens próximas ao empreendimento, equivalente a 4
citações;

•

11% - Determinada faixa territorial ao longo do empreendimento,
equivalente a 4 citações;

•

11% - Outros, equivalente a 4 citações;

•

5% - Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 2 citações;

•

5% - Limites administrativos, equivalente a 2 citações;

•

5% - Semelhando com outros empreendimentos similares, equivalente a
2 citações;

•

3% - Presença de vegetação, equivalente a 1 citação;

•

3% - Bacia hidrográfica, equivalente a 1 citação;

•

3% - Percepção / experiência dos profissionais, equivalente a 1 citação;
e

•

3% - Reuniões prévias, equivalente a 1 citação;

¾ Meio Biótico – AID (39 citações)
•

21% – área de intervenção indireta do empreendimento, equivalente a 8
citações;

•

18% - Presença de vegetação, equivalente a 7 citações;

•

10% - Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 4 citações;

•

10% – Determinada faixa territorial ao longo do empreendimento,
equivalente a 4 citações;

•

10% - Microbacias hidrográficas, equivalente a 4 citações;
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•

10% - Outros, equivalente a 4 citações;

•

5% - Limites administrativos, equivalente a 2 citações;

•

5% - Semelhança com outros empreendimentos similares, equivalente a
2 citações;

•

3% - Drenagens próximas ao empreendimento, equivalente a 1 citação;

•

3% - Bacia hidrográfica, equivalente a 1 citação;

•

3% - Percepção / experiência dos profissionais, equivalente a 1 citação;
e

•

3% - Reuniões prévias, equivalente a 1 citação.

¾ Meio socioeconômico – AID (29 citações)
•

31% - Limites administrativos (regiões de governo), equivalente a 9
citações;

•

28% – Área de intervenção indireta do empreendimento, equivalente a 8
citações;

•

10% - Outros, equivalente a 3 citações;

•

7% – Determinada faixa territorial ao longo do empreendimento,
equivalente a 2 citações;

•

7% - Semelhança com outros empreendimentos similares, equivalente a
2 citações;

•

3% - Drenagens próximas ao empreendimento, equivalente a 1 citação;

•

3% - Presença de vegetação, equivalente a 1 citação;

•

3% - Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 1 citação;

•

3% - Percepção / experiência dos profissionais, equivalente a 1 citação;
e

•

3% - Reuniões prévias com os órgãos ambientais, equivalente a 1
citação.
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6.3.3 Critérios Adotados para Determinar a AII
Com relação à AII, nos 13 EIAs avaliados, foram apresentadas 97
citações

de

critérios,

distribuídos

entre

os

13

critérios

inicialmente

estabelecidos, sendo que 36 critérios foram citados para o meio físico, 31 para
o meio biótico, e 30 para o meio socioeconômico. Estes critérios foram
distribuídos conforme mostra o Gráfico 6.6.

Gráfico 6.6 – Critérios utilizados para justificar a AII
Fonte: Elaborado pelo Autor

Assim como em relação a AID, na AII não há uma homogeneidade em
relação aos critérios apresentados por subsistema avaliado, sendo que cada
subsistema, dependendo das características do empreendimento que diz
respeito, lista um determinado critério. Entretanto, um critério foi homogêneo
para todos os sub-sistema (meio físico, biótico, e socioeconômico), qual seja o
“Área de influência indireta do empreendimento”.
Para o meio físico, os critérios preponderantes foram “Área de
intervenção indireta do empreendimento” e “Bacia hidrográfica”, ambos citados
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em 11 dos EIAs avaliados. Já para o meio biótico, o critério preponderante foi
“Área de intervenção indireta do empreendimento”, citado em 09 dos EIAs
avaliados, seguido pelo critério “Bacia hidrográfica”, citado em 07 dos EIAs
avaliados. Finalmente, para o meio socioeconômico, o critério preponderante
foi “Limites administrativos”, citado em 12 dos EIAs avaliados, seguido pelo
critério “Área de influência indireta do empreendimento”, citado em 10 dos EIAs
avaliados. A Tabela 6.5

mostra a distribuição dos critérios por subsistema

considerado.
Tabela 6.5. Distribuição dos critérios por subsistema considerado para a AII
Subsistema
ID.

1
2
3
4

Critérios Preponderantes nos EIAs
Consultados

Meio
Físico

Meio
Biótico

Meio
Sócioeconômico

Total

Área de intervenção direta do
empreendimento
Área de intervenção indireta do
empreendimento
Drenagens próximas ao
empreendimento

0

0

0

0

11

9

10

30

2

1

0

3

Presença de Vegetação

0

3

0

3

Determinada faixa territorial ao longo
do empreendimento
Determinada área territorial no entorno
do empreendimento.
Limites Administrativos (Regiões de
Governo)

1

1

0

2

3

2

1

6

3

4

12

19

8

Bacia hidrográfica

11

7

2

20

9

Micro-bacias hidrográficas

0

0

0

0

2

1

2

5

2

2

2

6

0

0

0

0

1

1

1

3

36

31

30

97

5
6
7

10
11
12
13

Percepção/Experiência dos
profissionais envolvidos
Semelhança com outros
empreendimentos similares
Reuniões prévias (órgão de controle /
consultoria)
Outros
Total

Fonte: Elaborada pelo Autor.

133
Assim como realizado com a ADA e AID, convém listar de maneira
mais detalhada os critérios citados. A partir da extração das informações
contidas na Tabela 6.5, é possível observar a distribuição dos critérios, por
subsistema avaliado. Considerando que dos 97 critérios citados, 36 critérios
foram citados para o meio físico, 31 para o meio biótico, e 30 para o meio
socioeconômico, eles estão assim distribuídos:

¾ Meio Físico – AII (36 citações)
•

31% - Bacia hidrográfica, equivalente a 11 citações;

•

31% - Área de intervenção indireta do empreendimento, equivalente a
11 citações;

•

8% - Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 3 citações;

•

8% - Limites Administrativos, equivalente a 3 citações;

•

6% - Drenagens próximas ao empreendimento, equivalente a 2 citações;

•

6% - Percepção / experiência dos profissionais envolvidos, equivalente a
2 citações;

•

6% - Semelhança com outros empreendimentos, equivalente a 2
citações;

•

3% - Determinada faixa territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 1 citação; e

•

3% - Outros, equivalente a 1 citação.

¾ Meio Biótico – AII (31 citações)
•

29% - Área de intervenção indireta do empreendimento, equivalente a 9
citações;

•

23% - Bacia hidrográfica, equivalente a 7 citações;

•

13% - Limites administrativos, equivalente a 4 citações;
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•

10% - Presença de vegetação, equivalente a 3 citações;

•

6% - Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 2 citações;

•

6% - Semelhança com outros empreendimentos similares, equivalente a
2 citações;

•

3% - Drenagens próximas ao empreendimento, equivalente a 1 citação;

•

3% - Determinada faixa territorial ao longo do empreendimento,
equivalente a 1 citação;

•

3% - Percepção / experiência dos profissionais evolvidos, equivalente a
1 citação; e

•

3% - Outros, equivalente a 1 citação.

¾ Meio Socioeconômico – AII (30 citações)
•

40% - Limites administrativos, equivalente a 12 citações;

•

33% - Área de intervenção indireta do empreendimento, equivalente a
10 citações;

•

7% - Bacia hidrográfica, equivalente a 2 citações;

•

7% - Percepção / experiência dos profissionais envolvidos, equivalente a
2 citações;

•

7% - Semelhança com outros empreendimentos similares, equivalente a
2 citações;

•

3% - Determinada área territorial no entorno do empreendimento,
equivalente a 1 citação; e

•

3% - Outros, equivalente a 1 citação.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O presente trabalho foi desenvolvido a partir da obtenção de
informações das mais variadas fontes relacionadas à elaboração e aprovação
de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA), incluindo: análise de Termos de
Referencia (TR) de diferentes atividades, emitidos por diferentes órgãos
ambientais estaduais de controle; consulta a site, contato via e-mail e telefone,
e obtenção de questionários respondidos por técnicos dos órgãos ambientais
estaduais brasileiros que trabalham com Avaliação de Impacto Ambiental (AIA);
e análise de diversos EIAs de atividades distintas, elaborados por diferentes
empresas de consultoria ambiental. Os resultados obtidos foram avaliados de
maneira quantitativa e qualitativa.
Importa destacar que para o desenvolvimento do presente trabalho as
seguintes atividades foram desenvolvidas: levantamento minucioso da
legislação aplicada ao tema em tela; profundo levantamento de bibliografias
nacionais e internacionais; obtenção e avaliação de 65 (sessenta e cinco) TRs,
elaborados por 07 órgãos ambientais estaduais brasileiros, além dos TRs
sugeridos pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA; realização de contatos
telefônicos e trocas de e-mails com os técnicos dos órgãos ambientais
estaduais de controle e consultores ambientais; consulta ao site de todos os
órgãos ambientais estaduais; obtenção e avaliação de 29 (vinte e nove)
questionários respondidos por técnicos com diferentes formações (14 no total),
de diferentes órgãos ambientais de controle e consultores ambientais; e
avaliação, realizada pelo autor, da justificativa da delimitação de áreas de
influência de13 EIAs de diferentes atividades, elaborados por diferentes
empresas de consultoria ambiental.
Com base nos resultados obtidos e discussões efetuadas nos
capítulos anteriores, é possível obter as seguintes conclusões:
¾ Poucos TRs são disponibilizados pelos órgãos estaduais ambientais,
seja via seu site na internet, seja via e-mail, sendo recorrente a prática
da necessidade de formulação de solicitação específica para obtenção
de acesso ao material;
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¾ De maneira geral, os sites consultados disponibilizam pouco material,
pouco espaço, e divulgam poucas informações relacionadas à prática da
AIA;
¾ Com relação aos TRs avaliados, foi possível observar ausência de
conceituação e forma no estabelecimento das áreas de influência, uma
vez que, em muitos TRs, há apenas trechos transcritos de outros TRs;
¾ Na maioria dos casos, as áreas de influência nos TRs analisados foram
solicitadas pelos órgãos ambientais estaduais acompanhadas das
devidas justificativas técnicas e mapeamentos em escala adequada,
quando da apresentação do EIA;
¾ A maioria dos TRs analisados não correlaciona a atividade a ser
licenciada com as áreas de influência do projeto e o meio ambiente, o
que não vai ao encontro do entendimento geral estabelecido, ou seja, de
que o TR, ao ser emitido, deve correlacionar a atividade a ser licenciada
com as áreas de influência e o ambiente onde o empreendimento
pretende se instalar;
¾ Da forma como são construídos os TRs atualmente, a equipe técnica
que elabora o EIA fica quase que irrestritamente condicionada a
estabelecer os critérios para a delimitação da área de influência;
¾ Segundo técnicos de consultorias ambientais, no processo de
formulação do documento síntese que precede a emissão dos TRs,
geralmente há pouco tempo para discussão das áreas de influência do
projeto;
¾ Conhecedores da deficiência sobre a discussão das áreas de influência
em EIAs no momento de emissão do TR, uma série de aspectos foram
suscitados pelos técnicos que participam do processo de construção de
um EIA como motivadores de sua não observância, dentre eles aspectos
técnicos, administrativos, operacionais, e institucionais;
¾ Quanto a prática de estabelecer os impactos ambientais já no momento
da emissão do TR, como forma de subsidiar a área de influência desses
impactos, observa-se que os órgãos ambientais trabalham de diferentes
formas. Enquanto alguns estabelecem estes impactos os listaram estes
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impactos por sub-sistema (meio físico, biótico e socioeconômico) e por
fase do empreendimento (planejamento, implantação, operação, e, em
alguns casos, desinstalação);
¾ Dos 29 questionários respondidos, 38 % dos entrevistados entendem
que os critérios adotados para a delimitação das áreas de influência são
“bons”;os que entendem que os critérios utilizados são “regulares”
também perfazem o total de 38 %; os que entendem que são “ruins”
correspondem a 21 %; “ótimo” 3%; e “péssimo” não foi anotado. Dessa
forma destaca-se que existe uma variação que tende mais para o lado
negativo em relação a esta questão;
¾ Dos 29 questionários respondidos, 45 % dos entrevistados entendem
que os critérios para a delimitação da área de influência são discutidos e
justificados, quando da apresentação do EIA, de maneira “regular”; 28%
entendem que são “bons”; 17 % entendem que são “ruins”, e apenas 10
% entendem que são “ótimos”. Entretanto, mesmo quando considerados
bons, algumas justificativas são consideradas parciais, o que torna a
tendência da avaliação geral dessa questão negativa;
¾ Dos 29 questionários respondidos, 34 % e 28 %, respectivamente,
entendem ser “alta” e “muito alta” a necessidade de melhorar os critérios
adotados para delimitação das áreas de influência em EIAs. Esse
resultado apresenta que a maioria (60 %) dos entrevistados percebem a
necessidade de melhorar os critérios adotados;
¾ Dos 13 EIAs avaliados no presente trabalho, o principal critério listado
para a ADA, tanto no meio físico, como no meio biótico e no meio
socioeconômico

foi

a

“Área

de

intervenção

direta”,

citado

respectivamente em 13, 13 e 11 dos EIAs avaliados;
¾ Dos 13 EIAs avaliados, o principal critério listado para a AID no meio
físico e biótico foi a “Área de intervenção indireta do empreendimento”
citado em 8 EIAs avaliados, (no meio biótico o critério “Presença de
vegetação” também foi preponderante, com 7 citações); e no meio
socioeconômico o critério mais listado foi “Limites administrativos” e
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“Área de intervenção indireta do empreendimento”, com 9 e 8 citações
respectivamente; e
¾ Dos 13 EIAs avaliados, o principal critério listado para a AII no meio
físico foi “Bacia hidrográfica” e “Área de intervenção indireta do
empreendimento”, ambos com 11 citações nos EIAs avaliados; no meio
biótico foram “Área de intervenção indireta do empreendimento” e “Bacia
hidrográfica”, com 9 e 7 citações respectivamente; já no meio
socioeconômico foram “Limites administrativos”, seguido pelo “Área de
intervenção indireta do empreendimento” com 13 e 10 citações
respectivamente.
Com base nos resultados obtidos é possível concluir que é
imprescindível que o TR, em especial a determinação da área de influência,
salvo exceções já discutidas no presente trabalho, seja elaborado de modo
mais claro e individualizado, e que seja dispensada mais atenção e tempo para
sua elaboração, além de uma discussão com maior profundidade, tanto por
parte do proponente do projeto, como por parte dos órgãos ambientais. O TR
deve ser elaborado de acordo com as características de cada empreendimento,
correlacionando,

minimamente,

as

características

específicas

e

de

susceptibilidade do meio ambiente, os impactos ambientais esperados de cada
atividade, e as demandas sociais e demais fatores intervenientes do processo.
Neste

sentido,

convém

complementar

que,

dependendo

de

cada

empreendimento, caso a caso, a participação pública deve ser observada já no
momento da emissão do TR.
Iniciativas como a do Ministério de Meio Ambiente – MMA, que
realizou uma rodada de discussão com diferentes órgãos de controle, e
culminou em uma proposição de TR padrão para diferentes atividades, devem
ser exploradas e multiplicadas, sendo seus resultados extrapolados do âmbito
institucional, preferencialmente registrando-se as evoluções das tratativas da
questão; o trabalho deve contar com a participação dos principais interessados,
seja na esfera pública ou no âmbito privado. A extrapolação de resultados e
sugestão de registros dos marcos da evolução se justifica, por exemplo, pela
dificuldade na obtenção deste material junto ao MMA, visto que foi observado
que os técnicos do MMA que trabalharam no projeto não se encontram mais no
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órgão, o que dificultou, em muito, sua obtenção. Os resultados acabaram
sendo obtidos de maneira informal junto a um dos técnicos de um dos órgãos
estaduais que participaram da rodada de discussão do projeto.
Por ser iniciativa extremamente importante, e pioneira em relação à
discussão de padronização de emissão TRs para elaboração de EIA, sugere-se
verificar

situação

atual,

e

caso

necessário,

dar

prosseguimento

às

recomendações sugeridas no item “3 – Encaminhamentos” do Documento
denominado Sumário Executivo – Memória Sobre as Rodadas de Discussão de
Termos de Referência para Elaboração de EIA/Rima de Linhas de
Transmissão, Portos, Rodovias e Usinas Hidrelétricas (Anexo II), elaborado
pela Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente. Dentre outros o
documento sugere a criação de um grupo de trabalho para revisão da
Resolução Conama nº 01/86 e Resolução Conama n° e 237/97, uma vez que
durante as rodadas foram identificados várias questões que merecem reflexão
e discussão, dentre elas a necessidade de se rever a forma de definir os limites
da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto.
Com base nos questionários respondidos, onde foi observada uma
tendência de percepção negativa em relação aos vários aspectos avaliados,
entre eles: critérios atualmente utilizados para delimitação da área de influência
(38% ”bom”, 38 % “regular”, e 21 % “ruim”); justificativa/discussão destes
critérios no âmbito do EIA (45% “regular”, 28 % “bom”, e 17 % “ruim”);
suficiência para realização do diagnóstico e identificação de impactos
ambientais (41% e 42 %, respectivamente, “pouco suficiente”, 21 % e 10 %
“insuficiente”); necessidade de se melhorar os critérios (34 % “alta”, 28 %
“muito alta”, e 17 % “média”); é possível concluir, ainda, que os próprios
técnicos que trabalham com AIA entendem que o modelo atualmente utilizado
para estabelecimento das áreas de influência não é suficiente para responder
as demandas que um projeto deste nível possa acarretar, sendo, portanto,
imprescindível uma reformulação do modelo atual, seja com a melhoria e
aperfeiçoamento de critérios já utilizados, seja com a criação de novos critérios.
Convém salientar que a melhoria do modelo atual, seja com o
aperfeiçoamento de critérios já utilizados, ou com a criação de novos critérios,
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deve ser construída a partir de estudos de casos, monitoramento dos impactos
ambientais de empreendimentos já instalados, e minucioso debate de
especialistas de diferentes setores, incluindo as discussões cientificas, neste
caso representado por trabalhos acadêmicos de Universidades e instituições
científicas públicas e privadas. Iniciativas como as que defende que os EIAs de
barragens considerem também os ecossistemas marinhos onde os rios
afetados deságuam – que constitui um critério específico para determinação de
áreas de influência deste tipo de projeto – devem ser exploradas e
multiplicadas. Dessa forma, espera-se culminar em profunda melhoria da AIA,
com reflexo positivo na tomada de decisão em processos de licenciamento
ambiental envolvendo a elaboração de EIA, com conseqüente ganho para o
empreendedorismo nacional, para o meio ambiente e à sociedade como um
todo.
Por se tratar de matéria pouco discutida no âmbito acadêmico e no
campo profissional, o presente trabalho buscou ainda identificar e avaliar os
critérios técnicos adotados para fins de delimitação da área de influência em
EIAs de diferentes atividades econômicas. Entretanto, sugere-se a realização
de estudos adicionais, com o objetivo de identificar critérios específicos em
EIAs, por atividade desenvolvida (tipologia), considerando ainda características
específicas do meio ambiente (meio físico, biótico, e socioeconômico).
Com base na análise dos EIAs, onde foi constatado que a ADA é a
área de influência que tem a maior homogeneidade com relação aos critérios
estabelecidos, sendo o critério “Área de intervenção direta” o mais listado, com
50 %, 44,83 %, e 45,83 %, respectivamente para os compartimentos do meio
físico, biótico e socioeconômico; já a AID mostrou a maior heterogeneidade em
relação aos critérios, sendo 21,66% listando a “Área de intervenção indireta”
para o meio físico, 20,51 % e 17,95 % listando, respectivamente “área de
intervenção indireta” e “Presença de vegetação” para o meio biótico, e 31,03%
listando “Limites Administrativos” para o meio socioeconômico; e para a AII,
também muito heterogênea, 30,56 % e 30,56%, respectivamente, listaram a
“Bacia hidrográfica” e “Área de intervenção indireta” para o meio físico, 29,03 %
listaram “área de intervenção indireta” para o meio biótico, e 40,00 % listaram
os “Limites administrativos”; nota-se que importantes critérios não têm sido
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considerados quando do estabelecimento das áreas de influência. Dentre eles,
destacam-se: reuniões prévias com órgãos ambientais, participação pública
dos afetados pelo empreendimento, comparação de áreas de influência com
outros empreendimentos similares, impactos ambientais esperados pelo
empreendimento (seja em função da atividade, seja em função do meio
ambiente), entre outros.
Finalmente, é possível concluir pela necessidade imperativa da revisão
e atualização da Resolução Conama n° 01/86, ou criação de novos
instrumentos legais, de preferência de âmbito nacional, para a delimitação de
áreas de influência, que podem ser estabelecidos por força de leis, decretos ou
resoluções, ou mesmo por força de decisão de órgão ambiental competente. É
importante que este instrumento traga ordenamento à questão das áreas de
influência, estabelecendo, minimamente, os seguintes quesitos: padronizar as
nomenclaturas das áreas de influência utilizadas nos estudos; definir os
critérios mínimos para o estabelecimento da área de influência (incluindo os já
citados neste trabalho); prever a necessidade da discussão de critérios
específicos para o estabelecimento das áreas de influência, já no momento da
emissão do TR, considerando minimamente a susceptibilidade do meio
ambiente, as atividades a serem desenvolvidas, e os impactos ambientais
esperados; incentivar a construção, discussão,e análise crítica dos critérios
para estabelecimento de áreas de influência, seja no momento da emissão do
TR, ou durante a elaboração e avaliação do EIA; estabelecer a não aceitação,
por parte dos órgãos ambientais, de trabalhos cuja área de influência não
estejam dentro dos parâmetros estabelecidos e contemplando os critérios
mínimos estipulados; incentivar a criação de cadastros, matrizes integradas e
biblioteca de casos, com informações sobre atividades e respectivos impactos
ambientais; conceituar e definir área de influência de impacto ambiental e área
de influência do diagnóstico ambiental; e estabelecer condicionantes de revisão
da área de influência de impacto durante a elaboração do EIA, e após a
instalação e operação do empreendimento.
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ANEXOS
Anexo I – Ofício de solicitação de cópia de TR para elaboração de EIAs
protocolizados na CETESB.
Anexo II - Sumário Executivo – Memória Sobre as Rodadas de Discussão de
Termos de Referência para Elaboração de EIA/Rima de Linhas de
Transmissão, Portos, Rodovias e Usinas Hidrelétricas.
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Anexo I – Ofício de solicitação de cópia de TR para elaboração de EIAs
protocolizados na CETESB.
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Anexo II - Sumário Executivo – Memória Sobre as Rodadas de Discussão de
Termos de Referência para Elaboração de EIA/Rima de Linhas de
Transmissão, Portos, Rodovias e Usinas Hidrelétricas

Ministério do Meio Ambiente - MMA
Secretaria Executiva - SECEX
Departamento de Coordenação do SISNAMA - DSIS
Programa Nacional do Meio Ambiente II – PNMA II

SUMÁRIO EXECUTIVO

MEMÓRIA SOBRE AS RODADAS DE DISCUSSÃO DE TERMOS DE
REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA DE LINHAS DE
TRANSMISSÃO, PORTOS, RODOVIAS E USINAS HIDRELÉTRICAS.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15 de março a 05 de maio de 2010.
LOCAL: Sala de Reunião do Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA
PARTICIPANTES: Técnicos dos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
São Paulo e Tocantins, o IBAMA/DILIC, Ministério dos Transportes, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Ministério de Minas e Energia,
Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ANTAQ – Agência Nacional
de Transportes Aquaviários, e especialistas convidados.

1.

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA, direcionado ao fortalecimento do
processo de gestão ambiental no País, nos três níveis de governo, tem colaborado
com o aperfeiçoamento do licenciamento ambiental no país.
No âmbito das atividades que buscam esse objetivo, foram realizadas Rodadas de
Discussão de Normas para o licenciamento ambiental de empreendimentos, de
acordo com as prioridades advindas dos estados e Ibama.
Considerando que o Termo de Referência constitui um passo fundamental para que
os respectivos estudos ambientais alcancem o fim desejado e a qualidade esperada,
o órgão licenciador deve redigir, de tal forma que o empreendedor e os profissionais
que vão elaborar o Estudo Ambiental entendam o que está sendo solicitado.
Dessa forma, as rodadas tiveram como objetivo a discussão e proposição de
Termos de Referência Padrão para elaboração de EIA/RIMA das seguintes
tipologias: Rodovias, Portos, Linha de Transmissão e Usinas Hidrelétricas (UHE).
1

Para tanto, foram organizados grupos técnicos específicos para cada tipologia de
empreendimento que contou a participação de técnicos de órgãos estaduais de meio
ambiente - indicados pelos respectivos Secretários de Meio Ambiente, Ibama,
MMA/PNMA, e representantes de outras instituições governamentais e não
governamentais. Os grupos tiveram a coordenação técnica dos estados da Bahia,
Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Reuniram-se em Brasília,
separadamente em três momentos e conjuntamente em um momento para
discussão de temas comuns a todas as tipologias, onde todos técnicos, dos quatro
grupos, discutiram e consensaram a uniformização dos mesmos.
Participaram das rodadas os Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Tocantins, o IBAMA/DILIC, Ministério dos Transportes, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Ministério de Minas e Energia,
Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ANTAQ – Agência Nacional
de Transportes Aquaviários, e especialistas convidados.
Inicialmente o PNMA realizou levantamento de Termos de Referência das quatro
tipologias, junto aos estados e Ibama, com vistas à elaboração de um texto base
para discussão nos grupos. O conjunto de Termos de Referência foi disponibilizado
a todos os participantes das discussões.
Também, foram identificados, junto aos Oemas, setor produtivo e e empresas de
consultorias, problemas (gargalos, omissões, imprecisões, etc) em Termos de
Referência atualmente utilizados, bem como deficiências encontradas nos EIAs e
nos RIMAs em decorrência do conteúdo dos Termos de Referência.
Utilizando-se dos Termos de Referência disponibilizados pelos Oemas e Ibama, e
considerando a resolução Conama nº 01/86, os coordenadores dos grupos
elaboraram o Texto Base para discussão.
Durante as rodadas, considerando o conhecimento e a experiência dos técnicos,
foram discutidos e relacionados os impactos comumente decorrentes da
implantação de empreendimentos de cada tipologia específica, de forma que o
Termo de Referência contemple todos os requisitos necessários para o
levantamento e análise dos componentes ambientais existentes na área de
influência do projeto, e que o “diagnóstico ambiental” responda às questões
específicas e subsidie, com objetividade, as avaliações necessárias.
2.

DESTAQUES DA ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA
Avanços - Justificativas - Consensos



O TR não deve definir as metodologias ou listar possíveis metodologias a serem
utilizadas na elaboração do EIA/RIMA. As mesmas podem ser discutidas e definidas
em reunião entre o empreendedor, empresa responsável pela elaboração dos
estudos e o órgão licenciador.
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A questão da alternativa tecnológica deve ser apresentada como um dos aspectos
a serem avaliados junto com alternativa locacional, entendendo-se que a
conjunção das duas é o que determina a melhor opção. Verificou-se que a legislação
exige que haja alternativas locacionais e tecnológicas, mas não foi identificado
problema em serem apresentadas e avaliadas conjuntamente.



Na discussão de UHE foi proposto e aprovado trazer a discussão locacional e
tecnológica do inventário hidrelétrico para o EIA - uma síntese do capitulo de
alternativas de repartição de quedas, ficando com a seguinte redação:
o

Apresentar uma síntese da análise de alternativas de repartição de
quedas, dos estudos de inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica no
qual o aproveitamento está localizado. Descrever a divisão de queda
escolhida, na qual deve se considerar o mínimo de efeito negativo sobre
o meio ambiente associado ao uso múltiplo das águas, considerando a
legislação pertinente.

Também ficou acordado que complementarmente, no item Alternativas
Locacionais e Tecnológicas será solicitado:
o

Avaliar possíveis variantes do eixo e projeto em relação às fragilidades
socioambientais da área, tais como: zonas de importância para
conservação ou proteção da biodiversidade, áreas de pressão antrópica,
e aspectos geofisicos;

o

Apresentar uma síntese dos estudos de engenharia, realizados no
Inventário Hidrelétrico, que determinou a definição do arranjo de projeto
do APH, dando destaque para a localização, matérias primas
necessárias e tecnologia para a construção e operação.

o

Com base nos estudos de engenharia, realizados no Inventário
Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica e na Viabilidade Técnica e
Econômica, apresentar e justificar a tecnologia adotada para geração e
as alternativas de arranjo de projeto do aproveitamento, dando destaque
para a localização, matérias primas necessárias e tecnologia para a
construção e operação.



Na discussão sobre alternativas locacionais e tecnológicas é comum ser solicitado
no TR e constar no EIA/RIMA a abordagem sobre outras formas de geração de
energia e escolha do modal de transporte. No entanto, foi entendimento nos grupos
específicos que essas decisões não configuram alternativa locacional e tecnológica
e sim planejamento setorial que deve ser considerada etapa superada quando se
inicia o processo de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental não vai
substituir a falta de planejamento setorial.



Outra questão relativa à alternativa locacional é o caso de duplicação de rodovia em
paralelo ao eixo existente e dentro da faixa de domínio da mesma – considerado
inexistência de alternativa locacional. Porém, eventualmente pode ser necessária,
também, a execução de variantes de traçado em determinados trechos da rodovia.
Assim, foi acordado a seguinte redação:
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Apresentar alternativas de traçado e/ou de variantes de traçado...

O tema Escala foi bastante discutido, chegando-se as seguintes conclusões: (i)
definiu-se por utilizar o termo “escala adequada” no TR Referencial (Padrão); (ii) as
situações específicas deverão ser definidas caso a caso.
O órgão licenciador deverá separar escala de trabalho e de apresentação para o licenciamento ambiental interessa a escala de trabalho, considerando
a disponibilização dos formatos digitais, e definir a escala conforme
característica do empreendimento e do tema em mapeamento, podendo
utilizar diferentes escalas para analisar um mesmo empreendimento.



Na discussão sobre Linhas de Transmissão, concluiu-se pela não utilização da
“Área De Influencia Regional” – entendendo que a mesma é coincidente com área
de influência indireta - que deve abranger os impactos indiretos, não havendo
necessidade de incluir uma nova área de influência, e assim seguir a Resolução
Conama quanto as exigências de abordagem da área de influência “Definir os
limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto...”
Também, foi consenso a não utilização da Área Diretamente Afetada – ADA,
uma vez que as áreas onde ocorrem as interferências diretas para a
instalação de uma LT formam a área de influência direta, não existindo
justificativa para a separação e delimitação de AID e ADA .



O grupo de discussão de rodovias entendeu da mesma forma a questão sobre ADA
e AID, considerando que as duas áreas são coincidentes inclusive a abrangência
dos estudos.



No entanto, para UHE e Portos foi consenso, com justificativas bastantes
consistentes, a utilização de três áreas de influência: ADA, AID e AII.



Alguns itens, principalmente, do diagnóstico passaram por revisão de redação para
exclusão de duplicidade ou redundância, ou por serem orientações com intenção
didática, que por vezes se apresenta de forma complexa, dando margem a
interpretações e manifestações críticas.



Houve questionamentos quanto a utilidade/finalidade de certas informações
solicitadas nos TRs, que muitas vezes não são condizentes com a natureza da
atividade, ou extrapolam o alcance das responsabilidades e mesmo das
competências legais dos empreendedores, ou ainda, são incompatíveis com a etapa
do processo de licenciamento ambiental. Para a decisão de permanência ou
exclusão da solicitação dessas informações foi realizado o exercício de perguntas
dirigidas, com base nos impactos comumente decorrentes da implantação do
empreendimento específico relacionados pelo grupo. Assim, foram retirados aqueles
itens que não puderam responder às perguntas.
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Alguns aspectos no item diagnóstico foram retirados por serem característicos da
análise integrada, prognóstico, impactos recorrentes da tipologia e medidas
ambientais. No entanto, foram aproveitados na discussão e elaboração desses itens.



Ficou acordado que o TR somente listará aqueles programas ambientais básicos –
“obrigatórios”, comuns às diferentes tipologias, e que o detalhamento que vem
sendo exigido, para essa fase de Licença Prévia, deverá ser exigido na etapa de
Licença de Instalação, ocasião de elaboração do PBA – Plano Básico Ambiental.
Inclusive foi sugerido que o MMA realize rodada de discussão para elaboração de
Termo de Referência específico para PBA.



Foi bastante intensa a discussão com relação à prática de se solicitar a
apresentação, para aprovação do licenciador, de um plano de trabalho para
realização dos levantamentos de fauna e flora. Não houve consenso em manter
essa solicitação, mas sim a sugestão de se realizar uma discussão específica com
vistas a identificar a eficácia desse plano de trabalho, e se for o caso normatizá-lo
não só para o meio biótico, mas também para os meios físico e socioeconômico.



Grande avanço na discussão do TR de rodovias foi a inclusão, com a concordância
pacífica do MT/DNIT, do levantamento detalhado dos passivos ambientais
resultantes da implantação pretérita da rodovia em processo de licenciamento
ambiental de duplicação ou execução de melhorias que demandam EIA/RIMA.

3.

ENCAMINHAMENTOS
Entende-se que o resultado das rodadas de discussão dos termos de referência
para EIA/RIMA de rodovias, portos, UHE e linhas de transmissão, será recepcionado
como aprimoramento da política ambiental, e que o mesmo está validado, também,
pelo setor transportes e setor energia uma vez que estiveram representados nas
discussões e com participação bastante efetiva e colaborativa.
Os resultados das rodadas serão encaminhados à ABEMA - Associação Brasileira
de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, Órgãos Estaduais de Meio Ambiente Oemas, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Ibama e empreendedores, com vistas à adoção dos Termos de Referência nos
processos de licenciamentos ambientais.
Destaca-se que durante as discussões surgiram demandas que, por sugestão dos
técnicos, deveriam ser encaminhados à Secretaria Executiva do Ministério do Meio
Ambiente, Abema e Ibama para avaliação quanto à necessidade de providências
institucionais, como:



Discussão sobre a apresentação, para aprovação do órgão licenciador, de um plano
de trabalho para realização dos levantamentos de fauna e flora – meio biótico, bem
como para os meios físico e socioeconômico.



Elaboração de Termo de Referência para elaboração de Plano Básico Ambiental –
PBA.
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Definir normas e procedimentos (momentos, prazos...) para a participação dos
órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental - ICMBio, Funai,
Iphan, Fundação Palmares, ANA e Órgãos Estaduais de Recursos Hídricos, SPU.



Discutir com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sobre questões do
licenciamento ambiental de Linhas de Transmissão, tendo em vistas os problemas
identificados:



o

Incompatibilidade de prazos do processo de licenciamento ambiental e
do empreendedor junto à ANEEL;

o

Entendimento entre ANEEL e área ambiental para definir o “corredor
preferencial” a ser leiloado - como se dá a escolha do corredor? a
análise de alternativa locacional deveria ser conjunta na escolha do
corredor preferencial?

Criar um grupo de trabalho para revisão das Resoluções Conama nº 01/86e 237/97,
uma vez que durante as rodadas foram identificados várias questões que merecem
reflexão e discussão, como:

o

Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do
projeto;

o

Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto,
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se
localiza

o

O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes
atividades técnicas

o

Áreas de Influência;



Revisão da IN nº146/Ibama



Elaboração de Termo de Referência para Pequena Central Hidrelétrica – PCH.
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO MODELO
NOME:
FORMAÇÃO:
TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM AIA:
EMPRESA:
AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS EIA
Como você avalia os critérios adotados para a delimitação das áreas de influência dos
EIA propostos?
() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

() Péssimo

Comentários:
Como você avalia a justificativa e discussão destes critérios, no âmbito do EIA?
() Ótimo

() Bom

() Regular

() Ruim

() Péssimo

Comentários:
Em sua opinião, os critérios adotados para delimitar as áreas de influência, tal como são
estabelecidas atualmente, são suficientes para realizar o correto diagnóstico ambiental
de um EIA?
() Totalmente suficiente
() Suficiente () Parcialmente suficiente
Pouco suficiente
() InsuficienteComentários:

()

Em sua opinião, as áreas de influência tal como são estabelecidas atualmente, são
suficientes para identificar corretamente os impactos ambientais esperados decorrentes
da implantação de um empreendimento?
() Totalmente suficiente
() Suficiente () Parcialmente suficiente
Pouco suficiente
() Insuficiente

()

Comentários:
Em sua opinião, qual a necessidade de melhorar os critérios adotados para delimitação
das áreas de influência em EIA?
() Muito alta

() Alta

() Média

() Baixa

() Nula

Comentários:
Quanto é perceptível a diferença, nos EIA/Rimas que você analisou, entre a área de
influência de impacto ambiental e a área delimitada para a elaboração do diagnóstico
ambiental?
() Muito alta
Comentários:

() Alta

() Média

() Baixa

() Nula
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De maneira geral há representação em mapa ou figura ilustrativa das áreas de influência
estabelecidas para cada componente ambiental (meio físico, meio biótico, e meio sócioeconômico)?
() Sempre
Nunca

() Quase sempre

() as vezes

() Quase nunca

()

Comentários:

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS E SUGESTÕES
Este espaço é reservado a qualquer contribuição que entenda necessário, inclusive
sugestões de melhorias e/ou aperfeiçoamento deste questionário.
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ANÁLISE DE EIAS
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Qual o Título do Projeto?
O projeto se enquadra em que tipo de empreendimento:
() Geração de Energia;
() Complexos Industriais;
() Lazer e Urbanismo;
() Atividade Mineraria;
() Obras de infra-estrutura;
( ) Aterro Sanitário / Gerenciamento de Resíduos
() Outros. Qual (is)?
Comentários:
Apresentação do empreendedor:
Empresa de Consultoria Responsável pelo estudo?
Coordenadores e Responsáveis Principais
Coordenador:
Fone:
E-mail:
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AVALIAÇÃO DO EIA
O EIA possui área de influência:
( ) Sim

() Não

As áreas de influência do empreendimento possuem capítulo próprio na estrutura do
EIA/Rima?
( ) Sim

() Não

Existem diferentes áreas de influência para os meios físico, biótico, socioeconômico?
Sim ()

Não ()

Em parte ( )

Identificar a nomenclatura utilizada no EIA:Considerar:
ADA – Área Diretamente Afetada;
AID – Área de Influência Direta;
AII – Área de Influência Indireta;
AAR – Área de Abrangência Regional.
( ) ADA

( ) AID

( ) AII

( ) AAR

()Outras. Qual (is)?
Comentários.
Existe diferença entre área de influência de impacto ambiental e a área delimitada para a
elaboração do estudo?
Sim ( )
Comentários:

Não ()

Em parte ()
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ÁREA DIRETAMENTE AFETADA ADA
Qual a definição dada para ADA?
A AID está representada por meio de mapa ou figura ilustrativa?
( ) Sim

() Não

() Em partes.

A representação em mapa ou figura ilustrativa da ADA foi realizada para cada
componente ambiental (meio físico, biótico e socioeconômico)?
Sim ( )

Não ()

Em partes ()

Os critérios adotados estão satisfatoriamente discutidos?
() pouco
Comentários:

() razoável ()

(X) Muito
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Quais os principais critérios adotados para delimitação da ADA?
SUB SISTEMAS
CRITÉRIOS

ID.

1

Área de intervenção direta do empreendimento

2

Área de intervenção indireta do empreendimento

3

Drenagens próximas ao empreendimento

4

Presença de Vegetação

5
6

Determinada
faixa
territorial
ao
longo
do
empreendimento (especifico para empreendimentos
lineares) ex. rodovias, ferrovias, linhas de transmissão
Determinada área territorial no entorno do
empreendimento. (específico para empreendimentos
pontuais) ex. refinarias, destilarias, hidroelétricas, etc.

7

Limites Administrativos (Regiões de Governo)

8

Bacia hidrográfica

9

Micro-bacias hidrográficas

10 Percepção/Experiência dos profissionais envolvidos
11 Semelhança com outros empreendimentos similares
12 Reuniões prévias (órgão de controle / consultoria)
13 Outros. Quais?

MEIO
FÍSICO

MEIO
BIÓTICO

MEIO SOCIOECONÔMICO
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)
Qual a definição dada para AID?
A AID está representada por meio de mapa ou figura ilustrativa?
( ) Sim

() Não

() Em partes.

Comentários:
A representação em mapa ou figura ilustrativa da AID foi realizada para cada
componente ambiental (meio físico, biótico e socioeconômico)?
Sim ( )

Não ( )

Em partes ()

Os critérios adotados estão satisfatoriamente discutidos?
( ) pouco

() razoável ()

( ) Muito
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Quais os principais critérios adotados para delimitação da AID?
SUB SISTEMAS
CRITÉRIOS

ID.

1

Área de intervenção direta do empreendimento

2

Área de intervenção indireta do empreendimento

3

Drenagens próximas ao empreendimento

4

Presença de Vegetação

5
6

Determinada
faixa
territorial
ao
longo
do
empreendimento (especifico para empreendimentos
lineares) ex. rodovias, ferrovias, linhas de transmissão
Determinada área territorial no entorno do
empreendimento. (específico para empreendimentos
pontuais) ex. refinarias, destilarias, hidroelétricas, etc.

7

Limites Administrativos (Regiões de Governo)

8

Bacia hidrográfica

9

Micro-bacias hidrográficas

10 Percepção/Experiência dos profissionais envolvidos
11 Semelhança com outros empreendimentos similares
12 Reuniões prévias (órgão de controle / consultoria)
13 Outros. Quais?

MEIO
FÍSICO

MEIO
BIÓTICO

MEIO SOCIOECONÔMICO
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ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII)
Qual a definição dada para a AII?
A AII está representada por meio de mapa ou figura ilustrativa?
( ) Sim

() Não

() Em partes

Comentários:
Escala:

A representação em mapa ou figura ilustrativa da AII foi realizada para cada
componente ambiental (meio físico, biótico e socioeconômico)?
Sim ( )

Não ()

Em partes ()

Os critérios adotados estão satisfatoriamente discutidos?
() pouco
Comentários:

( ) razoável

( ) Muito
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Quais os principais critérios adotados para delimitação da AII?
SUB SISTEMAS
CRITÉRIOS

ID.

1

Área de intervenção direta do empreendimento

2

Área de intervenção indireta do empreendimento

3

Drenagens próximas ao empreendimento

4

Presença de Vegetação

5
6

Determinada
faixa
territorial
ao
longo
do
empreendimento (especifico para empreendimentos
lineares) ex. rodovias, ferrovias, linhas de transmissão
Determinada área territorial no entorno do
empreendimento. (específico para empreendimentos
pontuais) ex. refinarias, destilarias, hidroelétricas, etc.

7

Limites Administrativos (Regiões de Governo)

8

Bacia hidrográfica

9

Micro-bacias hidrográficas

10 Percepção/Experiência dos profissionais envolvidos
11 Semelhança com outros empreendimentos similares
12 Reuniões prévias (órgão de controle / consultoria)
13 Outros. Quais?

MEIO
FÍSICO

MEIO
BIÓTICO

MEIO SOCIOECONÔMICO
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OUTRAS. QUAL?
Qual a definição dada para ela?

A AII está representada por meio de mapa ou figura ilustrativa?
( ) Sim

() Não

() Em partes

A representação em mapa ou figura ilustrativa da área foi realizada para cada
componente ambiental (meio físico, biótico e socioeconômico)?
Sim ()

Não ()

Em partes ()

Comentários:

Os critérios adotados estão satisfatoriamente discutidos?
() pouco
Comentários:

( ) razoável

( ) Muito
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Quais os principais critérios adotados para delimitação desta área?
SUB SISTEMAS
CRITÉRIOS

ID.

1

Área de intervenção direta do empreendimento

2

Área de intervenção indireta do empreendimento

3

Drenagens próximas ao empreendimento

4

Presença de Vegetação

5
6

Determinada
faixa
territorial
ao
longo
do
empreendimento (especifico para empreendimentos
lineares) ex. rodovias, ferrovias, linhas de transmissão
Determinada área territorial no entorno do
empreendimento. (específico para empreendimentos
pontuais) ex. refinarias, destilarias, hidroelétricas, etc.

7

Limites Administrativos (Regiões de Governo)

8

Bacia hidrográfica

9

Micro-bacias hidrográficas

10 Percepção/Experiência dos profissionais envolvidos
11 Semelhança com outros empreendimentos similares
12 Reuniões prévias (órgão de controle / consultoria)
13 Outros. Quais?

MEIO
FÍSICO

MEIO
BIÓTICO

MEIO SOCIOECONÔMICO
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APÊNDICE III – CONTEÚDO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA
ANALISADOS
⇒

Instituto Estadual do Ambiente (INEA) - RJ
¾ Atividade: Parcelamento de Solo Residencial / Expansão de Terminal / Cais de
Atracação e Dragagem / Estaleiro e Canal de Acesso / Extração de Calcário
¾ Item no TR: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência
“Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência
do projeto, a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos.
Mapear as áreas de influência indireta e diretamente afetadas
considerando os planos, programas e projetos existentes na região,
detalhando os sítios de localização do projeto e de incidência direta
dos impactos”.

¾ Atividade: Ecoresort e Hotelaria
¾ Item no TR: Critérios para Elaboração
“Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência
do projeto, a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos.
Mapear as áreas de influência indireta e diretamente afetadas
considerando os planos (inclusive Plano Diretor, Plano de Manejo),
programas e projetos existentes na região, detalhando os sítios de
localização do projeto e de incidência direta dos impactos”.

¾ Atividade: Usina Termelétrica / Central de Tratamento de Resíduo /
Implantação de Rodovias / Usina Siderúrgica / Terminal de Embarque de
Minério
¾ Item no TR: Critérios para Elaboração
“Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência
do projeto, a serem direta ou indiretamente afetados pelos impactos,
com mapeamento em escala adequada os sítios de localização do
projeto e de incidência direta dos impactos, considerando a
proximidade com as áreas protegidas por legislação específica e
bacias hidrográficas completas”.

¾ Atividade: Pequena Central Hidrelétrica
¾ Item no TR:Critérios para Elaboração
“Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência
do projeto, a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, com
mapeamento em escala adequada, considerando a proximidade com as
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áreas protegidas por legislação específica e a bacia hidrográfica como
unidade territorial de ordenamento e gerenciamento de recursos
hídricos”.

¾ Atividade: Terminal Portuário e Implantação de Píer / Terminal de Minério de
Ferro
¾ Item no TR: Critérios para Elaboração
“Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência
do projeto, direta ou indiretamente afetada pelos impactos, com
mapeamento em escala adequada dos sítios de localização do projeto e
de incidência direta dos impactos, considerando a proximidade com as
áreas protegidas por legislação específica. Deverá ser considerado um
raio mínimo de 20 km dos sítios de implantação do projeto”.

¾ Atividade: Implantação de distrito Industrial e Corredor Logístico
¾ Item no TR:Critérios para Elaboração
“Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência
do projeto a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos
socioambientais e econômicos, com mapeamento em escala de
1:50.000. Deverá abranger, necessariamente, as áreas de interesse de
proteção da biodiversidade e de fragilidade e vulnerabilidade, de
Unidades de Conservação, de influência de potenciais fontes de
captação de água que estejam próximas a este limite, em escala de
1:10.000. Deverá também ser mencionada a possível influência dos
empreendimentos na dinâmica do desenvolvimento regional
(particularmente sobre o tráfego de veículos, pessoas e mercadorias, e
sua interferência com os fluxos turísticos), levando em consideração
os cenários A, B e C”.

¾ Atividade: Silvicultura
¾ Item no TR: Critérios para Elaboração
“Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência
do projeto, a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, com
mapeamento em escala compatível com os planos, programas e
projetos existentes na região, detalhando os sítios de localização do
projeto e de incidência direta dos impactos, considerando a
proximidade com as áreas protegidas por legislação específica. Deverá
ser considerado um raio mínimo de 10 km dos sítios de implantação
do projeto”.

⇒

Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) – PE.
¾ Atividade: Sistemas de Abastecimento de Água.
¾ Item no TR: Área de Influência do Empreendimento.
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“Apresentar os limites da área geográfica a ser direta e/ou
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência
do projeto. A área de influência deverá conter as áreas de incidência
dos impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas
variáveis enfocadas (fatores naturais e componentes culturais,
econômicos e sóciopolíticos)”.
“Deverá ser apresentado com clareza os critérios utilizados para a
definição das áreas de influência e incidência dos impactos e
mapeamento em escala apropriada das superfícies geográficas
referentes às variáveis estudadas”.

¾ Atividade: Implantação de Adutoras / Implantação de Projetos de
Carcinocultura / Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário / Gasoduto /
Linhas de Transmissão de Energia / Implantação de Marinas / Disposição Final
de Resíduos Sólidos Urbanos / Implantação de Rodovias / Termelétricas a Gás
Natural /
¾ Item no TR: Área de Influência do Empreendimento
“Apresentar os limites da área geográfica a ser direta e/ou
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência
do projeto. A área de influência deverá conter as áreas de incidência
dos impactos, abrangendo os contornos distintos para as diversas
variáveis enfocadas”.
“Deverá ser apresentada a justificativa da definição das áreas de
influência e incidência dos impactos, acompanhada de mapeamento”.

¾ Atividade: Implantação de Projetos de Irrigação
¾ Item no TR: Área de Influência do Empreendimento
“Apresentar os limites da área geográfica a ser diretamente atingida
(área necessária à implantação das obras propriamente ditas, bem
como aquelas que envolvem infra-estrutura de armazenamento,
distribuição de água, administração, residência dos envolvidos no
projeto ou entorno) e indiretamente (conjunto ou parte dos municípios
envolvidos, tendo como base a bacia hidrográfica abrangida dos
impactos, denominada área de influência do projeto). A área de
influência deverá conter as áreas de incidência dos impactos,
abrangendo os contornos distintos para as diversas variáveis
enfocadas”.
“Deverá ser apresentada a justificativa da definição das áreas de
influência e incidência dos impactos, acompanhada de mapeamento
com detalhamentos e limites em escalas coerentes e comparáveis entre
si”.

⇒

Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) - MG
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¾ Atividade: Usina de Açúcar ou Destilação de Álcool
¾ Item no TR: Área de Influência
“Área de influência de um empreendimento é a área geográfica a ser
direta ou indiretamente afetada pelos impactos ambientais decorrentes
da instalação e da operação desse empreendimento. Visando a uma
melhor abordagem e compreensão dos impactos ambientais, deverão
ser consideradas áreas diferenciadas para os impactos nos meios
físico, biótico e socioeconômico. Como base para diferenciação
deverão ser consideradas as diretrizes a seguir”:
“Área diretamente afetada relativa aos meios físico e biótico – ADAmfb: é a área sujeita aos impactos diretos da instalação e operação do
empreendimento, devendo ser consideradas na delimitação dessa área
todas as etapas de expansão do empreendimento, caso estejam
previstas. Deverão constar obrigatoriamente como ADA: a área do
canteiro de obras; as áreas de empréstimo; as áreas de bota-fora; as
vias de acesso específicas do empreendimento; toda a área útil do
empreendimento, tais como pátios, armazéns, tancagem, oficina, posto
de abastecimento, escritórios, cozinha, restaurante, sistemas de
tratamento, de armazenamento ou de disposição final de efluentes e
resíduos”.
“Área de influência relativa aos meios físico e biótico – AI-mfb: é a
área contida na sub-bacia hidrográfica na qual se insere o
empreendimento”.
“Área diretamente afetada relativa ao meio socioeconômico – ADAmse: compreende, além da própria área diretamente afetada com
relação aos meios físico e biótico (ADA-mfb – alínea "a") também as
áreas das propriedades rurais e das localidades urbanas — vilas,
povoados, etc. — próximas da área de inserção do empreendimento,
as quais poderão sofrer influência deste em decorrência de alteração
de uso e ocupação do solo; alteração de estrutura fundiária; perda de
ocupação pelas pessoas que atualmente trabalham nas terras a serem
adquiridas pelo empreendedor; absorção, pelo empreendimento, das
pessoas que atualmente trabalham nas terras a serem adquiridas pelo
empreendedor; interação com os trabalhadores do projeto inerente ao
empreendimento, nas fases de instalação ou de operação; incremento
de tráfego de veículos pesados nas fases de instalação ou de operação;
afluência de população em busca de oportunidades de emprego; outros
aspectos que os autores do ESTUDO AMBIENTAL julgarem
relevantes”.
“Área de influência relativa ao meio socioeconômico – AI-mse:
compreende obrigatoriamente o município em cujo território se insere
a ADA/mse, podendo incorporar outros municípios que porventura
recebam impactos diretas ou indiretos do empreendimento, como por
exemplo: municípios que possam ser alvo da fixação de residências de
empregados nas fases de instalação e de operação do
empreendimento; municípios que possam funcionar como referência
de apoio no roteiro viário para acesso ao empreendimento; municípios
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que possam ser alvo de fixação de residência e/ou de busca de novas
ocupações pelas pessoas que porventura sejam deslocadas de suas
residências ou ocupações, em decorrência da diminuição, desativação
ou alteração das atividades econômicas na área (ADA-mse); outros
aspectos que os autores do EIA julgarem relevantes”.

¾ Atividade: Sistema de Tratamento de Esgoto / Disposição Final de Resíduos
Sólidos / Sistemas de Drenagem
¾ Item no TR: Área de Influência
“Definição, justificativa e mapeamento, em escala adequada, da área
geográfica a ser afetada pelo projeto, considerando as bacias ou subbacias hidrográficas e a área atendida pelo empreendimento,
detalhando a área de incidência direta dos impactos”.

¾ Atividade: Loteamento do Solo para Fins Industriais / Loteamento do Solo para
Fins Industriais
¾ Item no TR: Diagnóstico Ambiental da Área de Influência
“Descrição e análise consubstanciada dos fatores ambientais físicos,
bióticos e sócio-econômicos e suas interações, de modo a caracterizar
a qualidade ambiental da área de influência e sua capacidade de
suporte antes da implantação do empreendimento. A delimitação da
área de influência deverá abranger o conjunto do território sujeito ao
impacto direto e/ou indireto do empreendimento, incluindo os critérios
para sua definição e seu mapeamento em escala adequada”.
“Por meio de levantamentos quantitativos e qualitativos, deverão ser
descritos os aspectos do meio natural e antrópico susceptíveis de
serem afetados por sua realização, expondo as relações e interações
entre os diversos componentes do ambiente e abordando as diferentes
formas de apropriação do meio pela população, tendo em vista valores
sociais, culturais e econômicos”.

¾ Atividade: Sistemas de Abastecimento de Água
¾ Item no TR: Área de Influência
“Definição, justificativa e mapeamento, em escala adequada, da área
geográfica a ser afetada pelo projeto, considerando as bacias ou subbacias hidrográficas e a área atendida pelo empreendimento,
detalhando a área de incidência direta dos impactos, incluindo, nos
casos de sistemas de captação, a Área de Proteção do Manancial”.

¾ Atividade: Repotenciação de CGHs e PCHs
¾ Item no TR: Área de Influência
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“O EIA deverá definir os limites das áreas que sofrerão influência,
direta ou indireta pelo empreendimento, considerando-se as
características dos meios físico, biótico e socioeconômico, bem como
o alcance dos seus impactos potenciais, dando ênfase à sua
proximidade com as áreas protegidas por legislação específica”.
“Para a definição do limite geográfico de cada uma das áreas devem
ser considerados, também, os fatores ambientais que compõem a
paisagem, os empreendimentos existentes, o uso e ocupação do solo,
programas e projetos previstos, em andamento ou já desenvolvidos na
região e aqueles que venham a impactar ou ser impactados pela
recapacitação e/ou repotenciação do empreendimento”.
“A definição preliminar dos limites das áreas de influência deve ser
devidamente justificada, observando-se que, para fatores ambientais
específicos, os seus limites podem ser diferentes e sujeitas à revisão
por parte do órgão ambiental licenciador, com base na identificação e
a abrangência dos impactos apontados pelo EIA”.
“As áreas geográficas a serem direta e indiretamente afetadas pelo
projeto deverão ser mapeadas em escala adequada”.
“ADA - Corresponde ao incremento da área de inundação do
reservatório na sua cota máxima normal de operação, o trecho afetado
pela vazão reduzida e áreas de apoio como canteiros de obras, acessos,
áreas de empréstimo e bota-fora, acrescido da área de preservação
permanente”.
“AID - Corresponde à área sujeita aos impactos diretos da
implantação e operação do empreendimento. Para os meios físico e
biótico deverá ser considerada desde o trecho de montante do
reservatório, e à jusante, até onde poderão ser observadas
interferências na qualidade da água e do regime hidrológico. A
definição da área sujeita aos impactos diretos da implantação e
operação do empreendimento com delimitação definida em função das
características socioeconômicas, físicas e biológicas dos sistemas a
serem estudados e das particularidades do empreendimento, bem
como as áreas contínuas de relevante importância ecológica, além das
situadas em trechos à jusante da barragem, em uma extensão a ser
definida pelo estudo”.
“AIA / AII - Área Indiretamente Afetada ou Área de Influência
Indireta Para o meio biótico e físico compreende a região localizada
no entorno do empreendimento considerando a área do reservatório e
o trecho de vazão reduzida, se existir. Normalmente esta área é
definida a partir da área a ser diretamente afetada (ADA),
apresentando como limite os divisores das principais drenagens das
vertentes voltadas para o reservatório a ser formado até o trecho de
vazão restituída, onde se verificarem as interferências do
empreendimento. Para a delimitação da área indiretamente afetada
para o meio socioeconômico deverá ser considerada a região não
incluída na AID com as quais a população da ADA e mesmo da AID
mantém algum tipo de vínculo ou dependência que será afetada pela
implantação do empreendimento”.
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¾ Atividade: Mineração de Áreas Cársticas
¾ Item no TR: Delimitação das Áreas de Influência do Empreendimento
“Deverão ser definidas, caracterizadas e justificadas as áreas de
influência direta e indireta do empreendimento, para os meios físico,
biótico e sócio-econômico, apresentando metodologia utilizada e
cartografia específica dimensionando as mesmas.”
“Área de Influência Direta (AID) - Compreende a Área Diretamente
Afetada e as Áreas de Entorno do empreendimento”.
“Área Diretamente Afetada (ADA): área sujeita aos impactos diretos
da implantação e operação do empreendimento”.
“Área de Entorno (AE): são as áreas potencialmente sujeitas aos
impactos diretos da implantação e operação do empreendimento. Seus
limites irão variar em função das particularidades de cada
empreendimento e das características sociais, econômicas, físicas e
biológicas dos sistemas a serem estudados, devendo contemplar o
limite da poligonal DNPM ou mesmo extrapolá-lo”.
“Área de Influência Indireta (AII) - É aquela potencialmente sujeita
aos impactos indiretos da implantação e operação do
empreendimento”.

¾ Atividade: Estabelecimentos e Complexos Penitenciários
¾ Item no TR: Diagnóstico ambiental da área de influência
“Descrição e análise dos fatores ambientais físicos, bióticos e sócioeconômicos e suas interações, de modo a caracterizar a qualidade
ambiental da área de influência, impactada direta e indiretamente, e
sua capacidade de suporte antes da implantação do empreendimento.
Descrição dos aspectos do meio natural e antrópico afetados pelo
empreendimento e suas relações e interações com o meio e com a
população envolvida, tendo em vista valores sociais, culturais e
econômicos”.

¾ Atividade: Atividades Gerais
¾ Item no TR: Área de Influência
“Apresentar os limites da área geográfica a ser afetada direta ou
indiretamente pelos impactos, denominada área de influência do
projeto. A área de influência deverá conter as áreas de incidência dos
impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis
enfocadas”.
“É necessário apresentar igualmente a justificativa da definição das
áreas de influência e incidência dos impactos, acompanhada de
mapeamento, em escala adequada”.
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⇒

Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) - ES
¾ Atividade: Condomínio Rural de Agro-Lazer
¾ Item no TR: Delimitação das Áreas de Influência
“Delimitar as áreas de influência do empreendimento, considerandoas, genericamente, como o espaço geográfico e ambiental afetado
pelas ações a serem desenvolvidas, tanto na fase de instalação quanto
na fase de operação do mesmo, sobre os meios físico, biótico e
socioeconômico”.
“Estas áreas serão delimitadas cartograficamente em escala adequada,
considerando”:
“Bacia hidrográfica na qual se localiza o empreendimento”;
“Dispersão dos poluentes atmosféricos, efluentes líquidos, resíduos
sólidos, ruídos e vibrações”;
“População atingida direta e indiretamente”;
“Vias de acesso”; e
“Cobertura vegetal, áreas de preservação permanente e unidades de
conservação”.

¾ Atividade: Instalação de Estaleiro
¾ Item no TR: Delimitação das Áreas de Influência
“Serão definidos e justificados os limites das áreas geográficas a
serem direta e indiretamente influenciadas pela atividade, os quais
serão apresentados em mapas georreferenciados, devidamente
legendados e em escalas adequadas”.
“Serão definidas duas Áreas de Influência”:
“Área de Influência Direta (AID): área sujeita aos impactos diretos da
atividade. A delimitação dessa área será em função das características
físicas, biológicas e socioeconômicas dos ecossistemas da região e das
características da atividade, e”;
“Área de Influência Indireta (AII): área real ou potencialmente
ameaçada pelos impactos indiretos da atividade, abrangendo os
ecossistemas e os meios físico e socioeconômico que poderão ser
impactados por alterações ocorridas na área de influência direta, assim
como áreas susceptíveis de serem impactadas por possíveis acidentes
decorrentes das atividades do empreendimento”.

¾ Atividade: Pavimentação de Rodovia
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¾ Item no TR: Delimitação da Área de Influência do Empreendimento
“As áreas de influência (direta e indireta), deverão ser definidas de tal
forma que abranjam a região afetada pelos impactos gerados, tanto na
etapa de construção quanto na etapa de operação da rodovia,
demarcando assim, os limites das áreas de estudos. As áreas de
influência deverão ser justificadas e apresentadas em base cartográfica
em escala adequada e compatível com o tipo de empreendimento e o
estudo desenvolvido”.
“A equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do estudo
deverá, em etapa de reconhecimento preliminar, definir estas áreas
com base na Resolução CONAMA 001/86. Nesta delimitação deverão
ser considerados”:
“Os tipos de atividades já existentes e aquelas a serem desenvolvidas
na região”;
“Os ecossistemas presentes”;
“As localidades que poderão sofrer alterações em decorrência da
implantação do empreendimento; e”
“Os fatores ambientais susceptíveis de sofrerem efeitos das atividades
a serem implementadas”.

¾ Atividade: Usina de Pelotização / Usina Siderúrgica
¾ Item no TR: Delimitação das Áreas de Influência
“A partir da definição do projeto, serão definidos e justificados os
limites das áreas geográficas de influência do empreendimento,
considerando-as genericamente como o espaço geográfico
potencialmente afetado, direta ou indiretamente, pelas ações a serem
desenvolvidas, tanto na fase de instalação, quanto da fase de operação
do mesmo, sobre os diferentes meios (físico, biótico e
socioeconômico)”.
“Estas áreas serão delimitadas cartograficamente em escala adequada,
considerando”:
“Bacia hidrográfica na qual se localiza o empreendimento”.
“Dispersão dos poluentes atmosféricos”.
“População direta e indiretamente envolvida”.
“Vias de acesso (infra-estrutura direta e indiretamente afetada)”.
“Transporte de matérias-primas, produtos, resíduos industriais
domésticos”.
“Cobertura vegetal e áreas de preservação permanente”.
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¾ Atividade: Usina Termelétrica
¾ Item no TR: Metodologia
“O procedimento técnico inicial para elaboração dos estudos de
impacto ambiental se refere à definição e apresentação dos limites da
área geográfica a ser direta e indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do empreendimento. Essa área deverá
ser estabelecida pela equipe responsável pela execução do estudo, a
partir de vistoria e reconhecimento da região e dos dados preliminares
colhidos, devendo compreender”:
“Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde às áreas a serem
ocupadas pelo empreendimento, àquelas que terão uso restrito à
implantação do empreendimento, incluindo-se aquelas destinadas à
instalação da infraestrutura necessária à sua implantação e operação,
bem como todas aquelas que terão sua função alterada para abrigar
especificamente o empreendimento; áreas onde são gerados os
aspectos ambientais inerentes ao empreendimento e que podem
receber impactos diretos ou indiretos associados a estes aspectos”.
“Área de Influência Direta (AID): área geográfica do entorno da
ADA, passível de ser afetada pelos impactos significativos positivos
ou negativos, diretos ou indiretos, decorrentes do empreendimento,
ainda que nesta área possam incidir outros impactos de menor
magnitude”.
“Área de Influência Indireta (AII): área geográfica passível de ser,
predominantemente, afetada pelos impactos não significativos
positivos ou negativos, diretos e indireto, decorrentes do
empreendimento”.
“Para o mapeamento das áreas de estudos, propõe-se a escala 1:25.000
para a AII e AID, e de 1:2.000 para a ADA”.

⇒

Instituto do Meio Ambiente (CRA) – BA

Atividade: Imobiliária e Turismo
Item no TR: Caracterização do Empreendimento e Área de Influência
“Apresentar e justificar as áreas de influência direta, indireta e
diretamente afetada do empreendimento, sua infra-estrutura básica
relacionadas aos meios físico, biótico e socioeconômico, realizado a
partir de informações primárias e/ou secundárias.”
“A delimitação das Áreas de Influência de um determinado projeto é
um dos requisitos legais e indispensáveis (Resolução Conama 01/86)
para avaliação de impactos ambientais e se constitui de grande
importância para o direcionamento da coleta de dados, voltada para o
diagnóstico ambiental.”
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“Apresentar os limites da área geográfica a ser direta e indiretamente
afetada pelos impactos, denominadas área de influência direta,
diretamente afetada e área de influência indireta do projeto,
considerando-se o alcance dos impactos nos meios físico, biótico e
socioeconômico (fatores naturais e componentes culturais,
econômicos e sociopolíticos, a nível local e regional). Deverão ser
apresentados com clareza os critérios e metodologias, devidamente
referenciados, utilizados para a definição das áreas de influência e
incidência dos impactos e delimitar em mapas georreferenciados as
áreas que serão afetadas diretamente (escala 1:2.000) e áreas que
sofrerão interferência de forma direta (escala 1:2.000) e de forma
indireta (escala 1:10.000) pelo empreendimento.”
“Dentre os vários elementos a serem considerados na definição da
Área de Influência, recomenda-se:”
“a) Meio Físico”
“Ocorrência e extensão de processos geomorfológicos ativos tais
como transporte eólico, deflação, deposição, e demais processos
erosivos e de assoreamento;”
“Interferência nos processos geomorfológicos e hidrológicos ativos, e
conseqüente mudança da qualidade das águas superficiais e do solo;”
“Afetação de processos geomorfológico-geológicos ativos tais como
transporte eólico, deflação, deposição, infiltração de águas pluviais.”
“Interferência nos processos hidrológicos e nos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, avaliando-se a extensão de processos de
alteração de qualidade de água, alteração no fluxo e nível destes
aqüíferos, incluindo possíveis processos de lixiviação de herbicidas,
agrotóxicos, etc.”
“Interferências decorrentes de alterações pertinentes à spray marinho,
microclima, etc.”
“Em relação à poluição sonora, levar em conta a identificação
qualiquantitativa dos ruídos decorrentes da implantação e operação do
empreendimento, estimando a área de influência da curva de ruído,
considerando as comunidades de entorno;”
“b) Meio Biótico”
“Extensão da vegetação nativa a ser afetada;”
“Afetação de áreas de reprodução, deslocamento, refúgio e
dessedentação da fauna, incluindo aves migratórias;”
“Fragmentação/conexão de áreas de vegetação e de corredores
ecológicos.”
“Modificação da Paisagem natural.”

177
“Afetação qualiquantitativa e ecológica da dinâmica dos ecossistemas
aquáticos;”
“c) Meio Socioeconômico”
“Interferência nos principais usos e ocupação do solo, incluindo
modificações nos sistemas fundiários locais e no livre acesso às áreas
e recursos de uso social/comunitário pelas comunidades tradicionais
(coleta, pastagem, pesca, etc.);”
“Áreas susceptíveis de serem submetidas a forte pressão migratória,
demográfica ou ocupacional em decorrência do empreendimento,
especialmente quando houver risco destes fluxos ameaçarem a
capacidade de absorção desses territórios em termos sustentáveis ou o
quotidiano das suas populações/comunidades;”
“Interferência em vias de acesso, especialmente nas que permitem os
principais fluxos de pessoas e bens essenciais à reprodução social e à
manutenção da vida normal das populações e comunidades locais;”
“Interferências nas estruturas produtivas ou alterações significativas
no entorno e nos recursos naturais (hídricos, bióticos, etc.) que são
essenciais à manutenção e reprodução das economias locais;”
“Relação de proximidade geográfica (das áreas de influência a serem
consideradas) com o empreendimento e possíveis interferências deste
nas áreas urbanas e de concentração de habitações rurais, incluindo as
questões pertinentes à segurança, à curva de ruído e outras alterações
significativas no cotidiano das populações;”
“Interferência nos serviços e nas infraestruturas públicas, urbanas e
rurais, essenciais às populações/comunidades locais;”
“Interferência em áreas e estruturas culturais, de lazer e turismo,
incluindo a afetação de bens, sítios e equipamentos de valor histórico,
cultural ou arqueológico;”
“Ocorrência de sítios de natureza ou valor cultural indigenista,
quilombola ou relacionados com outras comunidades tradicionais
locais nas proximidades do empreendimento, podendo estes sofrer
alterações ou efeitos negativos devido a esta proximidade;”
“Existência de conflitos, ou perspectiva de desencadeamento de
conflitos, pelo aumento da concorrência ou dos usos múltiplos da
água, da terra e dos espaços comunitários, públicos, culturais e de
lazer em decorrência do empreendimento.”

Atividade: Mineração e Adutora
Item no TR: Delimitação da Área de Influência
“A delimitação das Áreas de Influência de um determinado projeto é
um dos requisitos legais (Resolução Conama 01/86) para avaliação de
impactos ambientais e se constitui de grande importância para o
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direcionamento da coleta de dados, voltada para o diagnóstico
ambiental.”
“As Áreas de Influência são aquelas afetadas direta ou indiretamente
pelos impactos decorrentes do empreendimento, durante as suas fases
de planejamento, construção e operação. Normalmente, estas áreas
assumem tamanhos diferenciados dependendo da variável ambiental
considerada nos meios físico, biótico e antrópico.”
“Dentre os vários elementos a serem considerados na definição da
Área de Influência, recomenda-se:”
“a) Meio Físico”
“Ocorrência e extensão de processos erosivos e de assoreamento e
conseqüente mudança da qualidade das águas superficiais;”
“Interferência dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
avaliando-se a extensão de processos de alteração de qualidade de
água, alteração no fluxo e nível destes aqüíferos;”
“Contaminação dos recursos hídricos superficiais por sedimentos;
Zonas de instabilidade a fatores abióticos;”
“b) Meio Biótico”
“Ecossistema Terrestre:”
“Extensão da vegetação nativa a ser afetada”;
“Ocorrência das espécies vegetais, inclusive as endêmicas, da
Caatinga associadas à fauna local;”
“Ocorrência da fauna local, listando as espécies que constem da Lista
das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (Intrução
Normativa MMA n° 3, de 27 de maio de 2003);”
“Afetação de áreas de reprodução, deslocamento/migração, refúgio e
dessedentação da fauna.”
“Ecossistema Aquático”
“Afetação de características físico-química e liminológicas dos
principais rios, açudes, lagos e lagoas;”
“Afetação na composição quali-quantitativa e distribuição espacial das
espécies planctônicas, bentônicas e ictiofauna, no processo de adução
de água no Rio São Francisco;”
“c) Meio Socioeconômico”
“Interferência em vias de acesso;”
“Demandas que dependem da infra-estrutura social urbana e rural;
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Alterações na vida do cotidiano das populações relacionadas com o
espaço geográfico do empreendimento e os possíveis efeitos
produzidos por sua localização naquela área;”
“Afetação de bens e equipamentos de valor histórico, cultural,
arqueológico;”
“Interferência em áreas de lazer e turismo;”
“Proximidade de ocorrência de sítios de natureza arqueológica,
indigenista, quilombolas ou de outras comunidades tradicionais;
Interferência dos principais usos e ocupação do solo;”
“Afetação em áreas
tradicionais, e outros;”

produtivas

utilizadas

por

comunidades

“Capacidade do território na absorção dos fluxos migratórios;
Modificação do sistema fundiária;”
“Existência de conflitos pelos diversos usos da água;”
“Conflitos pela proximidade de moradia com barragem de rejeito.”
“Deste modo, serão identificadas e delimitadas cartograficamente, em
escala adequada ao detalhamento necessário à análise da questão, as
Áreas de intervenção (ou diretamente afetada), Influência Direta e
Indireta do empreendimento. Essa área deverá ser estabelecida no
Estudo de Impacto Ambiental a partir dos dados preliminares
colhidos, enfocando a bacia hidrográfica na qual o empreendimento
será inserido, contemplando empreendimentos associados, tanto
aqueles inventariados e propostos como aqueles em implantação e
operação, considerando os aspectos de sinergia e cumulativos dos
impactos de empreendimentos contíguos.”

Atividade: Aeroporto
Item no TR: Delimitação das Áreas de Intervenção e Influência do Influência
“A delimitação das Áreas de Influência de um determinado projeto é
um dos requisitos legais e indispensáveis (Resolução Conama 01/86)
para avaliação de impactos ambientais e se constitui de grande
importância para o direcionamento da coleta de dados, voltada para o
diagnóstico ambiental.”
“As Áreas de Influência são, portanto, aquelas afetadas direta ou
indiretamente pelos impactos decorrentes do empreendimento, Estas
áreas devem ser consideradas durante as suas fases de planejamento,
construção e operação. Normalmente, estas áreas assumem tamanhos
diferenciados dependendo da variável ambiental considerada nos
meios físico, biótico e antrópico.”
“Com base na caracterização do empreendimento, deverá ser definida
e justificada as áreas de intervenção e influência direta e indireta do
empreendimento. Na definição da área de influência direta e indireta
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devem ser consideradas as áreas abrangidas pelos Planos de
Zoneamento de Ruído, Zona de Proteção do Aeródromo e a área
abrangida pela Área de Segurança Aeroportuária, conforme Resolução
Conama n° 4, de 09 de outubro de 1995, bem como os efeitos
socioeconômicos decorrentes do empreendimento.”
“As áreas deverão ser demarcadas em base cartográfica, em escala
adequada, de acordo com o nível de detalhamento necessário,
considerando a localização do empreendimento.”
“Dentre os vários elementos a serem considerados na definição da
Área de Influência, recomenda-se:”
“a) Meio Físico”
“Ocorrência e extensão de processos geomorfológicos ativos tais
como transporte eólico, deflação, deposição, e demais processos
erosivos e de assoreamento;”
“Interferência nos processos geomorfológicos e hidrológicos ativos, e
conseqüente mudança da qualidade das águas superficiais e do solo;”
“Afetação de processos geomorfológico-geológicos ativos tais como
transporte eólico, deflação, deposição, infiltração de águas pluviais.”
“Interferência nos processos hidrológicos e nos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos, avaliando-se a extensão de processos de
alteração de qualidade de água, alteração no fluxo e nível destes
aqüíferos, incluindo possíveis processos de lixiviação de herbicidas,
agrotóxicos, etc.”
“Interferência na Qualidade do Ar resultante das emissões
atmosféricas e de particulados ocorridas durante as atividades;”
“Interferências decorrentes de alterações pertinentes à spray marinho,
microclima, etc”
“Em relação à poluição sonora, levar em conta a identificação
qualiquantitativa dos ruídos decorrentes da implantação e operação do
empreendimento, estimando a área de influência da curva de ruído,
considerando as comunidades de entorno;”
“b) Meio Biótico”
“Extensão da vegetação nativa a ser afetada;”
“Afetação de áreas de reprodução, deslocamento, refúgio e
dessedentação da fauna, incluindo aves migratórias;”
“Fragmentação/conexão de áreas de vegetação e de corredores
ecológicos.”
“Modificação da Paisagem natural.”

181
“Afetação qualiquantitativa e ecológica da dinâmica dos ecossistemas
aquáticos;”
“c)Meio Socioeconômico”
“Interferência nos principais usos e ocupação do solo, incluindo
modificações nos sistemas fundiários locais e no livre acesso às áreas
e recursos de uso social/comunitário pelas comunidades tradicionais
(coleta, pastagem, pesca, etc.);”
“Áreas susceptíveis de serem submetidas a forte pressão migratória,
demográfica ou ocupacional em decorrência do empreendimento,
especialmente quando houver risco destes fluxos ameaçarem a
capacidade de absorção desses territórios em termos sustentáveis ou o
quotidiano das suas populações/comunidades;”
“Interferência em vias de acesso, especialmente nas que permitem os
principais fluxos de pessoas e bens essenciais à reprodução social e à
manutenção da vida normal das populações e comunidades locais;”
“Interferências nas estruturas produtivas ou alterações significativas
no entorno e nos recursos naturais (hídricos, bióticos, etc.) que são
essenciais à manutenção e reprodução das economias locais;”
“Relação de proximidade geográfica (das áreas de influência a serem
consideradas) com o empreendimento e possíveis interferências deste
nas áreas urbanas e de concentração de habitações rurais, incluindo as
questões pertinentes à segurança, à curva de ruído e outras alterações
significativas no cotidiano das populações;”
“Interferência nos serviços e nas infraestruturas públicas, urbanas e
rurais, essenciais às populações/comunidades locais;”
“Interferência em áreas e estruturas culturais, de lazer e turismo,
incluindo a afetação de bens, sítios e equipamentos de valor histórico,
cultural ou arqueológico;”
“Ocorrência de sítios de natureza ou valor cultural indigenista,
quilombola ou relacionados com outras comunidades tradicionais
locais nas proximidades do empreendimento, podendo estes sofrer
alterações ou efeitos negativos devido a esta proximidade;”
“Existência de conflitos, ou perspectiva de desencadeamento de
conflitos, pelo aumento da concorrência ou dos usos múltiplos da
água, da terra e dos espaços comunitários, públicos, culturais e de
lazer em decorrência do empreendimento.”

⇒

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) - PR
¾ Atividade: Atividades Gerais (conceituação geral)
¾ Itens no TR: Área de Influência
“Item A - Definir os limites das áreas geográficas a serem direta e
indiretamente afetadas pelos impactos, denominada área de influência
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do empreendimento / atividade, considerando, em todos os casos, a
micro-bacia hidrográfica na qual se localiza”;
“Item B - Definir, justificar e mapear, em escala adequada, a área a ser
afetada pelo empreendimento / atividade, considerando as bacias ou
sub-bacias hidrográficas e a área atendida”.
“Nesse enfoque, devem ser considerados e avaliados”:
“Os limites da área geográfica onde as alterações ambientais podem e
devem ser decorrentes do empreendimento / atividade”;
“A área de influência destacando aquelas de incidência direta dos
impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis
enfocadas”;
“A área de influência e incidência dos impactos, devidamente definida
e justificada, acompanhada de mapeamento”.
“Para cada um dos fatores ambientais – meio físico, biótico e
socioeconômico – deverá se definida e caracterizada cada uma das
áreas de abrangência específica, assim definidas”:
“Área Diretamente Afetada – área que sofre diretamente as
intervenções de implantação e operação do empreendimento /
atividade,
considerando
alterações
físicas,
biológicas,
socioeconômicas e das particularidades da atividade”;
“Área de Influência Direta – área sujeita aos impactos diretos da
implantação e operação da atividade. A sua delimitação deverá ser
função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos
sistemas a serem executados e das características da atividade”;
“Área de Influência Indireta – área real ou potencialmente ameaçada
pelos impactos indiretos da implantação e operação da atividade,
abrangendo os ecossistemas e o sistema socioeconômico que podem
ser impactados por alterações ocorridas na área de influência da
atividade”.

⇒

Ministério do Meio Ambiente e Outros
¾ Atividade: Linha de Transmissão de Energia
¾ Itens no TR: Área de Influência
“O Estudo de Impacto Ambiental deverá definir os limites das áreas
que sofrerão influência, direta ou indireta, pelo empreendimento,
considerando-se as características dos meios físico, biótico e
socioeconômico, bem como o alcance dos impactos potenciais, dando
ênfase à sua proximidade com as áreas protegidas por legislação
específica”.
“Para a definição do limite geográfico de cada uma das áreas devem
ser considerados, também, os fatores ambientais que compõem a
paisagem; os empreendimentos existentes; o uso e ocupação do solo;
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programas e projetos previstos, em andamento ou já desenvolvidos na
região, bem como aqueles que venham a impactar ou ser impactados
pela implantação do empreendimento”.
“A definição dos limites das áreas de influência deve ser justificada,
observando-se que, para fatores ambientais específicos, os limites
podem ser diferentes e sujeitos à revisão com base na identificação e
abrangência dos impactos”.
“As áreas geográficas a serem direta e indiretamente afetadas pelo
projeto deverão ser mapeadas em escala adequada”.
“Área de Influência Direta (AID)”
“É a área cuja incidência dos impactos da implantação e operação do
empreendimento ocorre de forma direta sobre os recursos ambientais,
modificando a sua qualidade ou diminuindo seu potencial de
conservação ou aproveitamento. A rede de relações sociais,
econômicas e culturais a ser afetada durante todas as fases do
empreendimento deve ser considerada na sua delimitação. A área de
influência direta será delimitada, considerando-se”:
“O traçado da linha e sua faixa de servidão”;
“As áreas de implantação das sub-estações”;
“As áreas destinadas aos canteiros de obras”;
“As áreas de empréstimo e bota-fora”;
“As áreas onde serão abertos novos acessos”;
“Cidades e vilas residenciais que servirão como apoio logístico ao
empreendimento”;
“As particularidades do empreendimento, bem como as áreas
contínuas derelevante importância ecológica;”
“Outras áreas que sofrerão alterações decorrentes da ação direta do
empreendimento, a serem identificadas no decorrer dos estudos”.
“4.2. Área de Influência Indireta (AII)”
“É a área potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da
implantação e operaçãodo empreendimento, abrangendo os meios
físico, biótico e socioeconômico, incluindo osecossistemas e o sistema
socioeconômico que podem ser impactados por alterações
ocorridas na área de influência direta”.
“A delimitação da AII deve considerar, entre outros”:
“O alcance dos impactos associados às características
empreendimento”;
“As características urbano-regionais”;
“Os limites político-territoriais dos municípios atravessados”;
“Os municípios que serão beneficiados pelo projeto”.

¾ Atividade: Portos
¾ Itens no TR: Área de Influência

do
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“O Estudo de Impacto Ambiental deverá definir os limites das áreas
que sofrerãoinfluência, direta ou indireta, pelo empreendimento,
considerando as características dosmeios físico, biótico e
socioeconômico, bem como o alcance dos impactos potenciais,dando
ênfase à sua proximidade com as áreas protegidas por legislação
específica”.
“Para a definição do limite geográfico de cada uma das áreas devem
ser consideradostambém os fatores ambientais que compõem a
paisagem; os empreendimentosexistentes; o uso e ocupação do solo;
programas e projetos previstos, em andamento oujá desenvolvidos na
região, bem como aqueles que venham a impactar ou ser
impactadospela implantação do empreendimento”.
“A definição dos limites das áreas de influência deve ser justificada,
observando-se que,para fatores ambientais específicos, os limites
podem ser diferentes e sujeitos à revisãocom base na identificação e
abrangência dos impactos”.
“As áreas geográficas a serem direta e indiretamente afetadas pelo
projeto deverão sermapeadas em escala adequada”.
“4.1. Área Diretamente Afetada (ADA)”
“Área que sofre as intervenções diretas das atividades da implantação
e operação doempreendimento, considerando alterações físicas,
bióticas, socioeconômicas e dasparticularidades do empreendimento.
A ADA será delimitada em escala que melhorrepresente a área afetada
considerando-se”:
“Áreas contempladas pelo projeto”;
“Locais destinados às estruturas de apoio”;
“Acessos existentes e projetados”;
“Locais das obras de arte”;
“Áreas a serem desapropriadas e de realocação de população”;
“Áreas de empréstimo, jazidas e disposição final do material dragado;
Estruturas de proteção e acesso aquaviário ao porto”.
“4.2. Área de Influência Direta (AID)”
“É a área cuja incidência dos impactos da implantação e operação do
empreendimentoocorre de forma direta sobre os recursos ambientais,
modificando a sua qualidade oudiminuindo seu potencial de
conservação
ou
aproveitamento.
A
rede
de
relações
sociais,econômicas e culturais a ser afetada durante todas as fases do
empreendimento deve serconsiderada na sua delimitação. A área de
influência direta contempla além da ADA”:
“Áreas de domínio público, ecossistemas de preservação, áreas e bens
legalmenteprotegidos e recursos hídricos afetadas pelo projeto”;
“Sistema rodoviário, ferroviário e fluvial a ser utilizado para o
transporte deequipamentos, materiais e trabalhadores”;
“Comunidades e áreas de atividades (pesca, turismo e recreacional)
afetadas”;
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“Áreas sujeitas a alteração da qualidade ambiental (em especial do ar,
geração deruídos, vibração, resíduos e efluentes)”;
“Áreas sujeitas a alterações da dinâmica costeira, com indução de
processoserosivos e de assoreamento e modificações na linha de
costa”;
“Áreas destinadas a futuras expansões do projeto”.
“4.3. Área de Influência Indireta (AII)”
“É a área potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da
implantação e operaçãodo empreendimento, abrangendo os meios
físico, biótico e socioeconômico, incluindo osecossistemas e o sistema
socioeconômico que podem ser impactados por alterações
ocorridas na área de influência direta”.
“A delimitação da AII deve considerar, entre outros”:
“O alcance dos impactos associados às características
empreendimento”;
“As características urbano-regionais”;
“Os limites político-territoriais dos municípios atravessados”;
“Os municípios que serão beneficiados pelo projeto”.

do

¾ Atividade: Rodovia
¾ Itens no TR: Área de Influência
“O Estudo de Impacto Ambiental deverá definir os limites das áreas
que sofrerãoinfluência, direta ou indireta pelo empreendimento,
considerando-se as características dosmeios físico, biótico e
socioeconômico, bem como o alcance dos impactos potenciais,dando
ênfase à sua proximidade com as áreas protegidas por legislação
específica”.
“Para a definição do limite geográfico de cada uma das áreas devem
ser considerados,também, os fatores ambientais que compõem a
paisagem; os empreendimentosexistentes; o uso e ocupação do solo;
programas e projetos previstos, em andamento oujá desenvolvidos na
região, bem como aqueles que venham a impactar ou ser impactados
pela implantação do empreendimento”.
“A definição dos limites das áreas de influência deve ser justificada,
observando-se que,para fatores ambientais específicos, os limites
podem ser diferentes e sujeitos à revisãocom base na identificação e
abrangência dos impactos”.
“As áreas geográficas a serem direta e indiretamente afetadas pelo
projeto deverão sermapeadas em escala adequada”.
“4.1 Área de Influência Direta (AID)”
“É a área cuja incidência dos impactos da implantação e operação do
empreendimentoocorre de forma direta sobre os recursos ambientais,
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modificando a sua qualidade oudiminuindo seu potencial de
conservação
ou
aproveitamento.
A
rede
de
relações
sociais,econômicas e culturais a ser afetada durante todas as fases do
empreendimento deve serconsiderada na sua delimitação”.
“A área de influência direta será delimitada, considerando-se”:
“A faixa de domínio da rodovia”;
“As áreas destinadas aos canteiros de obras”;
“As áreas de empréstimo e bota-fora”;
“As áreas onde serão abertos novos acessos”;
“As áreas contínuas de relevante importância ecológica”;
“Cidades e vilas residenciais que servirão como apoio logístico ao
empreendimento,bem como as áreas das comunidades e propriedades
diretamente interceptadas(desapropriação, reassentamento)”;
“Outras áreas que sofrerão alterações decorrentes da ação direta
doempreendimento, a serem identificadas no decorrer dos estudos”.
“4.2 Área de Influência Indireta (AII)”
“É a área potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da
implantação e operaçãodo empreendimento, abrangendo os meios
físico, biótico e socioeconômico, incluindo osecossistemas e o sistema
socioeconômico que podem ser impactados por alteraçõesocorridas na
área de influência direta”.
“A delimitação da AII circunscreve a AID e deve considerar, entre
outros”:
“O alcance dos impactos associados às características do
empreendimento”;
“As micro bacias”;
“Os fragmentos e remanescentes florestais, UCs, Áreas prioritárias
paraconservação, área de vida para espécies protegidas, ameaçadas de
extinção,raras, endêmicas”;
“As características urbano-regionais”;
“Os limites político-territoriais dos municípios atravessados”;
“As possíveis alterações na dinâmica de uso e ocupação do solo, na
dinâmica dosnúcleos urbanos e na dinâmica do transportes regional”.

¾ Atividade: Usina Hidrelétrica
¾ Itens no TR: Área de Influência
“O Estudo de Impacto Ambiental deverá definir os limites das áreas
que sofrerãoinfluência, direta ou indireta pelo empreendimento,
considerando-se as características dosmeios físico, biótico e
socioeconômico, bem como o alcance dos impactos potenciais,dando
ênfase à sua proximidade com as áreas protegidas por legislação
específica”.
“Para a definição do limite geográfico de cada uma das áreas devem
ser considerados,também, os fatores ambientais que compõem a
paisagem; os empreendimentosexistentes; o uso e ocupação do solo;
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programas e projetos previstos, em andamento oujá desenvolvidos na
região, bem como aqueles que venham a impactar ou ser impactados
pela implantação do empreendimento”.
“A definição dos limites das áreas de influência deve ser justificada,
observando-se que,para fatores ambientais específicos, os limites
podem ser diferentes e sujeitos à revisãocom base na identificação e
abrangência dos impactos”.
“As áreas geográficas a serem direta e indiretamente afetadas pelo
projeto deverão sermapeadas em escala adequada”.
“4.1 Área Diretamente Afetada (ADA)”
“Corresponde à área de inundação do reservatório na sua cota máxima
normal deoperação( mais o trecho de vazão reduzida, se couber), bem
como as áreas ocupadascom infraestrutura pertencente ao
empreendimento e áreas de apoio como canteiros deobras, acessos,
áreas de empréstimo e bota-fora, acrescida da área de
preservaçãopermanente”.
“4.2 Área de influência direta (AID)”
“É a área cuja incidência dos impactos da implantação e operação do
empreendimentoocorre de forma direta sobre os recursos ambientais,
modificando a sua qualidade oudiminuindo seu potencial de
conservação ou aproveitamento. Observar além disso”:
“Para os meios físico e biótico, o trecho a montante e a jusante do
reservatório atéonde poderão ocorrer interferências na biota, na
qualidade da água e no regimehidrológico”;
“Para o meio socioeconômico, os municípios a montante com área
inundada, e ajusante os municípios e as comunidades diretamente
afetadas por alterações nosfatores socioeconômicos e culturais”;
“A rede de relações sociais, econômicas e culturais a ser afetada
durante todas asfases do empreendimento deve ser considerada na sua
delimitação”;
“As particularidades do empreendimento, bem como as áreas
contínuas derelevante importância ecológica, como lagoas marginais e
vegetaçãoremanescente contígua ao futuro reservatório”.
“4.3 Área de influência indireta (AII)”
“É a área potencialmente ameaçada pelos impactos indiretos da
implantação e operaçãodo empreendimento, abrangendo os meios
físico, biótico e socioeconômico, incluindo osecossistemas e o sistema
socioeconômico que podem ser impactados por alteraçõesocorridas na
área de influência direta”.
“Considerar para o meio socioeconômico, a área compreendida pelo
conjunto do territóriodos municípios que tenham áreas alagadas e
pelos municípios polarizadores, bem comoaqueles que dependem de
atividades pesqueiras e turísticas, ligadas aos recursoshídricos”.
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“A AII, para os meios físico e biótico deve adotar como critério a
configuração das baciashidrográficas laterais afluentes à AID.
Considerar outros fatores preponderantes dapaisagem para delimitar a
AII, tais como limites de fitofisionomias, áreas contínuasdesmatadas,
processos morfodinâmicos naturais (erosão, pedogênese e
outros),infraestruturas (estradas, canais), outros cursos d´água que
possam limitar a influência doempreendimento sobre os componentes
do meio biótico”.
“Para os componentes dos ecossistemas aquáticos a AII pode se
estender além da áreadefinida para o terrestre, tanto a jusante como a
montante do aproveitamento. Apresentare justificar tecnicamente
todos os critérios apresentados”.

⇒

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB / SP
¾ Atividade: Mineração
¾ Itens no TR: Área de Influência do Empreendimento
“No início do Estudo de Impacto Ambiental propriamente dito,
deverão ser definidos os limites da área geográfica a ser direta e
indiretamente afetada pelos impactos, denominada áreas de influência
do empreendimento. Essas áreas deverão ser estabelecidas a partir dos
dados preliminares colhidos, devendo enfocar os limites do
empreendimento (poligonais) e a sub-bacia hidrográfica na qual o
empreendimento será inserido. Como sugestão indicamos as seguintes
áreas de influência”:
“Área Diretamente Afetada – ADA – Configuração final da cava
propriamente dita, pilha de disposição de estéreis, barragem para
captação de água, bacias para decantação de finos, área para infraestrutura e de apoio logístico como acessos, beneficiamento e
instalações de apoio”.
“Área de Influência Direta – AID - área sujeita aos impactos diretos
da implantação e operação do empreendimento. A sua delimitação
deverá ser estabelecida em função dos limites das poligonais
aprovadas pelo DNPM, no tocante aos meios físico e biótico, bem
como em função das características sociais, econômicas, físicas e
biológicas dos sistemas a serem estudados, das particularidades do
empreendimento, e de outras áreas contínuas de relevante importância
ecológica”.
“Para os estudos socioeconômicos, será considerada como AID a
extensão territorial do município de Ribeirão Branco/SP”.
“Área de Influência Indireta – AII - é aquela real ou potencialmente
ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do
empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema sócioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área
de influência direta. Para os meios físico e biótico, será considerada
parte da sub-bacia hidrográfica em que o empreendimento se insere, a
ser definida pelo estudo. Para o meio sócio econômico, a área de
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influência indireta será compreendida pelo território do município de
Ribeirão Branco”.

¾ Atividade: Modernização de Refinaria
¾ Itens no TR: Área de Influência do Empreendimento
“Serão definidas três áreas de estudo, com níveis de abordagem
diferenciados, a saber”:
“Área de Influência Diretamente Afetada – AINDA”
“Corresponde ao terreno a ser efetivamente ocupado pelo
empreendimento, que abrange a área diretamente afetada pela
instalação das novas unidades e ampliação das existentes, ou seja, sua
fase de construção”.
“Para a AIDA será considerado para o meio biótico toda a flora e
fauna existente nesta área, para o meio sócio-econômico será
considerada a segurança e saúde dos trabalhadores e para o meiofísico os aspectos físicos do solo e subsolo, os corpos d’água
abastecedor (Rio Jaguari) e receptor de efluentes (Rio Atibaia) que
margeiam o terreno da REPLAN”.
“Área de Influência Direta – AID”
“Por tratar-se de empreendimento em operação, a delimitação da área
de estudo e o respectivo diagnóstico ambiental visam a
disponibilização das informações atuais da REPLAN através de dados
primários em sua grande maioria, coletados em 2005. Ou seja, a
situação anterior à instalação das unidades e ampliação das existentes,
para estruturar o diagnóstico da qualidade ambiental atual na área de
influência direta do empreendimento, e criar as condições para a
análise ambiental, prognosticando a qualidade ambiental futura com o
funcionamento das unidades”.
“Área de Influência Indireta”

¾ Atividade: Ampliação de Usina de Álcool e Cana de Açúcar
¾ Itens no TR: Área de Influência do Empreendimento
“As áreas de influências serão estabelecidas de acordo com o meio
atingido, tendoem vista as premissas”:
“Para o meio físico / biótico”
- “Área Diretamente Afetada – ADA, ou seja, a área na qual haverá
intervençãofísica direta do empreendimento, sendo considerada como
a área do parque industrial, áreas de produção agrícola e
empreendimentos correlatos”.
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- “Área de Influência Direta – AID, definida como a área na qual os
impactosDesta forma considerar-se-á a sub-bacia que contêm a área
industrial e oscanaviais”.
- “Área de Influência Indireta – AII, área na qual os impactos indiretos
sãosentidos, considerando-se composta pela maior bacia
hidrográfica”.
“Para o meio antrópico- Área Diretamente Afetada – ADA, ou seja, a
área nas quais serãodesenvolvidas atividades relacionadas às
operações industriais e deprodução agrícola do empreendimento,
incluindo as áreas potenciais deprodução agrícola, de propriedade da
empresa e as arrendadas (somentepara áreas já definidas ou em
processo de definição)”.
- “Área de Influência Direta – AID, definida como a área na qual estão
incluídostodos os municípios afetados pelos impactos das atividades a
seremdesenvolvidas pelo empreendimento”.
- “Área de Influência Indireta – AII, área na qual os impactos indiretos
sãosentidos, considerando-se composta pela porção territorial
correspondente àsRegiões Administrativas, nas quais ainda podem ser
sentidos impactosambientais decorrentes da implantação do
empreendimento”.

¾ Atividade: Central de Tratamento Final de Resíduos
¾ Itens no TR: Definição das Áreas de Influência do Empreendimento
“Visando atender ao exposto no inciso III do artigo 5.º da Resolução
CONAMAN.º 01 de 23 de setembro de 1986, que estabelece que o
Estudo de ImpactoAmbiental deverá "definir os limites da área
geográfica a ser direta ou indiretamenteafetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto, considerandoem todos os
casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza", deverão seradotadas
para efeitos do Diagnóstico Ambiental, em princípio, duas áreas
deinfluência do empreendimento, sendo que seus limites poderão
sofrer ajustesdurante o desenvolvimento dos trabalhos”.
“Área de Influência Indireta – AII”
-“Meio Físico e Biótico - Sub-bacia hidrográfica”
-“Meio Sócio Econômico – setores censitários abrangidos pelos
Municípiosde São Paulo e Mauá (Vetor Sudeste RMSP)”.
“Área de Influência Direta – AID”
- “A definir: área onde ocorrerão as intervenções físicas das obras até
ondealcançam impactos diretos relacionados à emissão de ruído e
odor,exploração de jazida de solos, tráfego, etc”.
- “Meio sócio-econômico: abrangerá a área diretamente atingida pelo
projetode relocação da estrada de Sapopemba”.
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¾ Atividade: Implantação de unidade de beneficiamento de cimento e ampliação
de mina de calcário
¾ Itens no TR: Áreas de Influência do Empreendimento
“O EIA/RIMA deve definir os limites da área geográfica a ser afetada
diretamente peloempreendimento e das áreas que sofrerão influência,
direta ou indireta de acordo com o IncisoIII do Artigo 5° da Resolução
CONAMA 01/86. A área de influência deverá conter as áreas
deincidência dos impactos, abrangendo os distintos contornos para as
diversas variáveisenfocadas”.
“Justificar a delimitação das áreas estudadas, discorrendo de forma
geral sobre as condiçõesfisiográficas, ecológicas e de ocupação
populacional, considerando a incidência dos impactos”.
“Para o atendimento a esse item do EIA/RIMA devem ser
considerados parâmetros como baciahidrográfica, uso e ocupação do
solo, ecossistemas predominantes, populações fragmentadas,e
indicadores mais relevantes para a conservação da biodiversidade
encontrada na região,onde devem ser desenvolvidos os estudos
ambientais”.
“Para cada um dos fatores ambientais – meio físico, biótico e
antrópico – deverá ser definida ecaracterizada cada uma das áreas de
abrangência específica - ADA, AID e AII”:
-“Área Diretamente Afetada (ADA) - área que sofre as intervenções
diretas dasatividades de implantação e operação do empreendimento,
considerando alteraçõesfísicas, bióticas, antrópicas e das
particularidades do empreendimento. Têm-se comoáreas de
intervenções diretas: a cava e o entorno necessário para sua
estabilidade, áreasdestinadas a bota-fora e estocagem, bacias de
sedimentação, áreas de apoio, vias deescoamento do minério, etc”.
-“Área de Influência Direta (AID) – área potencialmente sujeita aos
impactosdiretos da implantação e operação do empreendimento, além
da ADA. A sua delimitaçãodeve se dar em função das características
físicas, bióticas e antrópicas dos sistemas aserem afetados e das
características do empreendimento”.
- “Área de Influência Indireta (AII) – área real ou potencialmente
ameaçada pelosimpactos indiretos da implantação e operação do
empreendimento, sobre a qual haverárepercussão dos impactos mais
difusos da atividade, podendo ser bastante diferenciadapor tema, em
função da lógica espacial de propagação dos impactos no meio
biótico, físicoe antrópico”.

¾ Atividade: Ampliação de Terminal de Cargas
¾ Itens no TR: Áreas de influência do empreendimento
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“A apresentação das áreas de influência do empreendimento deverá
ser fundamentada por informações particularizadas, provenientes da
conjunção do cenário ambiental, da caracterização do
empreendimento, e da expectativa de impactos ambientais,
considerando-se o comportamento diferencial dos meios físicos,
biótico e socioeconômico”.

¾ Atividade: Loteamento
¾ Itens no TR: Delimitação das Áreas de influência
“A delimitação e definição das Áreas de Influência Direta (AID) e
Indireta (AII) devem obedecer a diretriz estabelecida no item III do
art. 5° da Resolução Conama 001/86, e levar em consideração as
características do empreendimento proposto”.
‘Essas áreas de influência devem constituir escalas para os estudos
locais, do entorno e regional, que consistirão em: diagnóstico
ambiental, avaliação dos impactos decorrentes da implantação e
ocupação do loteamento; e a formulação de medidas mitigadoras e
compensatórias. A delimitação dessas áreas deve serfeita com base na
abrangência dos recursos naturais diretamente afetados pelos impactos
e considerando a bacia hidrográfica onde se localiza”.
“Apresentar os critérios ecológicos, sociais econômicos utilizados
para a definição e delimitação dessas áreas”.
“Incluir neste item fotos aéreas recentes ou imagens de satélite com a
delimitação das Áreas de Influência Indireta, Direta e Diretamente
Afetada, e das Unidades de Conservação abrangidas na AII”.
“A Área Diretamente Afetada pelo empreendimento (ADA) deve
corresponder à área de implantação do loteamento. Como Área de
Influência Direta, entende-se: aquela que será afetada diretamente
pelo empreendimento, incluindo a área que drena para o loteamento e
seu entorno”

¾ Atividade: Ampliação de Aterro Sanitário
¾ Itens no TR: Delimitação das Áreas de influência direta e indireta
“Serão estabelecidas as áreas de influência do empreendimento, no
que se refere aos meios biótico, físico e socioeconômico, com
justificativas para as delimitações adotadas, face ao quadro ambiental
local e as características do projeto do empreendimento. No estudo em
pata, serão definidas três categorias de árias de influência a seguir
discriminadas”:
“Área Diretamente Afetada – ADA”
“Consiste no espaço finito estrito da implantação física do
empreendimento, isto é, onde se darão as intervenções no ambiente,
seja pela substituição dos usos atuais, seja pela alteração das feições
morfológicas, de vegetação e de outros fatores ambientais. Esta classe
de área de influência se aplica para os meios físico, e biótico e nem
sempre se aplica para o meio socioeconômico”.

193

“Área de Influência Direta – AID”
“Compreende o espaço onde as alterações nos fatores do meio
ambiente resultam diretamente dos processos e tarefas inerentes à
implantação, operação e desativação do empreendimento. Os limites
desta área irão variar de acordo com os aspectos ambientais
analisados, mas , para maior facilidade de representação cartográfica,
geralmente se define um perímetro para o meio físico, outro para o
meio biótico e um terceiro para o socioeconômico”.
“Área de Influência Indireta – AII”
“Abrange o espaço onde se desenvolverão os impactos indiretos da
instalação, operação e desativação do empreendimento, sendo de
definição mais precisa para o meio socioeconômico. Para os meios
físico e biótico, especialmente para o primeiro, sua delimitação não é
tão precisa, e, muitas vezes, restringe-se a um contexto regional ou da
bacia hidrográfica, quando aplicável”.
“Excluindo-se a Área Diretamente Afetada, cuja delimitação é
praticamente um molde do arranjo geral do projeto do
empreendimento, as demais áreas - AID e AII – serão definidas nos
itens introdutórios de cada tema do diagnóstico ambiental”.
“A delimitação das áreas de influência, quando possível, deverá ser
estabelecida sobre base cartográfica disponível, devendo subsidiar o
diagnóstico ambiental e a respectiva avaliação de impactos ambientais
de cada parâmetro ambiental a ser realizado no EIA/RIMA”.
Ps.Consta ainda no Parecer Técnico da CETESB.
“Áreas de Influência”
“AID – Considerar a área atingida pelos impactos diretos da
implantação e operação (ruído, odor, trafego, potencial de
contaminação nas drenagens, vulnerabilidade do(s) aqüífero(s)
presente(s), emissão de particulados, gases, etc)”;
“AII – Para o meio físico e biótico, adotar, no mínimo, a sub-bacia
hidrográfica”.

¾ Atividade: Centro de Gerenciamento de Resíduos
¾ Itens no TR: Áreas de Influência
Ps.Consta ainda no Parecer Técnico da CETESB.
“Conforme item 4.1 até do PT (pag. 63), incluindo”:
“AID – Considerar a área atingida pelos impactos diretos pela
operação e implantação (ruído, (ruído, odor, trafego, potencial de
contaminação nas drenagens secundárias da bacia Do Médio
Paranapanema – Turvo, a exemplo do córrego São Miguel, mais
próximo da área do empreendimento; vulnerabilidade do aqüífero
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Bauru, representados por sedimentos da Formação Adamantina,
emissão de particulados, gases, etc.)”;
“AII – Para o meio físico e biótico, adotar, no mínimo, a sub-bacia
hidrográfica”.

¾ Atividade: Nova Indústria Automobilística
¾ Itens no TR: Definição e Localização das Áreas de Influência
“As áreas de influência – AI do empreendimento, indicadas abaixo,
são definidas de acordo com a concordância e abrangência dos
impactos ambientais nas fases de implantação e operação, sendo
demarcadas, geograficamento, com base nos limites físicos, tais como:
avenidas, rodovias, cursos de água, limites de propriedades e
municípios, determinando assim”:
“Área Diretamente Afetada – ADA”;
“Área de Influência Direta – AID”;
“Área de Influência Indireta – AII”
“A apresentação das áreas de influência que serão adotadas no EIA,
serão fundamentadas em informações particularizadas provenientes da
conjunção do cenário ambiental, da caracterização do
empreendimento, e da expectativa de impactos ambientais,
ponderando-se o comportamento diferencial dos meios físicos, biótico
e socioeconômico”.
“Serão representados no EIA as delimitações das Áreas de Influência
– AI, através de plantas, em escalas compatíveis com a área abordada,
de forma a permitir uma perfeita interpretação gráfica”.
“Ressalta-se que para a delimitação precisa e fidedigna destas áreas é
necessária a realização de levantamentos detalhados de campo na área
de estudo, além de que, a caracterização da real influência do
empreendimento no cenário de inserção só poderá ser definida durante
a avaliação dos possíveis impactos decorrentes. Portanto, as definições
apresentadas no presente Plano de Trabalho, referentes a delimitação
das AI, estão suscetíveis a ajustes e alterações até a conclusão do
EIA”.
“Com isso, considera-se, preliminarmente”:
“Área Diretamente Afetada – ADA”
“Compreende-se a propriedade propriamente dita, ao norte da área
urbana de Piracicaba, próximo ao entroncamento das rodovias
Cornélio Pires (SP 127), e Deputado Laércio Corte (SP 147)”.
“Área de Influência Direta – AID”
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“Compreende todo o envoltório da ADA, sendo delimitada por uma
linha imaginária que engloba as áreas rurais e urbanas localizadas no
entorno próximo da propriedade, em um raio de 1 km a partir do
limite do terreno”.
“Para a análise dos aspectos socioeconômicos a AID deverá ser
constituída pelos municípios que sofrerão influência direta do
empreendimento, tais como: Piracicaba (sede do empreendimento) e
municípios que terão residências de funcionários”.
“Áreas de Influência – AII”
“Compreende o Município de Piracicaba, inserida na unidade de
gerenciadora
de
recursos hídricos
UGRHI
–
05
–
Piracicaba/Capivari/Jundiaí”.
“Para a análise dos aspectos a AII deverá ser constituída pela Região
Administrativa de Campinas”.

¾ Atividade: Complexo Empresarial Andaraguá
¾ Itens no TR: Definição das Áreas de Influência
“As informações a serem abordadas devem propiciar um diagnóstico
integrado (integração entre elementos do meio físico, biótico, e
socioeconômico) da área de influência do empreendimento, subsidiar
a elaboração do projeto urbanístico, a avaliação dos impactos que
podem ser causados pela implantação do empreendimento e a
formulação da medida mitigadora e de controle ambiental que devem
ser adotadas”.
“A definição das áreas de influência deve considerar a característica e
o porte do empreendimento e os atributos ambientais (meio físico,
biótico, e socioeconômico) da gleba, do seu entorno e da região. E,
devem constituir escalas para os estudos (local do entorno e regional)
que constituirão os diagnósticos”.
“Podem ser subdivididas em ADA (Área Diretamente Afetada) AID
(Área de Influência Direta), e AII (Área de Influência Indireta)”
“As áreas de influência devem contemplar as áreas de ruído
estabelecidas para a construção de aeródromos”

