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RESUMO

A Avaliação Ambiental Estratégica - AAE vem sendo disseminada como um
importante instrumento de apoio à tomada de decisão na concepção de
Políticas, Planos e Programas – PPPs. O grande diferencial da ferramenta é a
possibilidade de inserção, no início do processo, e a integração da variável
ambiental, em equilíbrio de forças às demais componentes, na esfera das
decisões

estratégicas

do

planejamento.

O

principal

instrumento

de

planejamento do setor de transportes no estado de São Paulo, Plano Diretor de
Desenvolvimento de Transportes – PDDT, não apresenta a internalização
sistemática da vertente ambiental em seu conteúdo técnico, prática recorrente
na história do planejamento no país. Dada a importância da matriz de
transportes no estado de São Paulo, e os impactos ambientais significativos
associados, esta pesquisa teve como principal objetivo identificar e discutir
oportunidades de melhorias advindas da aplicação da AAE às próximas
revisões do PDDT. Com essa finalidade, foram discutidas experiências e boas
práticas internacionais e identificados casos de aplicação no Brasil. Então,
foram selecionados três estudos de AAE realizados para o planejamento do
setor de transportes em diferentes regiões brasileiras. Pelo Critério de
Desempenho de AAE, desenvolvido pela Associação Internacional de
Avaliação de Impacto – IAIA, esses casos foram considerados sob duas
perspectivas: Análise de Conformidade da Estrutura e Análise de Conteúdo. A
partir dos resultados dessa análise, à luz das boas práticas internacionais e das
falhas e sucessos advindos dos estudos de caso nacionais são propostas
diretrizes para aplicação da AAE ao planejamento do setor de transportes
paulista, por meio das revisões ao PDDT.

Palavras Chaves: Impacto Ambiental; Critério de Desempenho da IAIA;
Planejamento no Setor de Transportes; AAE; Setor de Transportes no Brasil.

ABSTRACT

The Strategic Enviromental Assessment – SEA has been widespread as an
important tool to support decision making in designing Policies, Plans and
Programs - PPPs. This tool can enhance environmental pillar by inserting this
issue at the beginning of the decision process and integrating it in the balancing
to the others pillars in the sphere of strategic planning decisions. There´s a lack
o systematic internalization of environmental matters in the main instrument for
planning the transport sector in the state of São Paulo, Plano Diretor de
Desenvolvimento de Transportes – PDDT. This practice is also recurrent in the
country. Regarding to the importance of the transport matrix in the state of São
Paulo, and the related significant environmental impacts, this research identifies
and discusses opportunities for improvements arising from the application of
SEA to the forthcoming reviews of PDDT. With this purpose were discussed
experiences and international best practices and were identified cases of
applications in Brazil. We selected three SEA reports for planning the transport
sector in different Brazilian regions. By using the SEA Performance Criteria,
developed by the International Association for Impact Assessment - IAIA, these
cases were considered in two perspectives: Analysis of Compliance of the
structure and the Analysis of the Contents. Respecting to the international best
practices from SEA, the successes and failures arose from the case of studies
and finally the results from application of SEA Performance Criteria a set of
guidelines for application of SEA to the planning of the transport sector in the
state of São Paulo is proposed.

Key words: Enviromental Impact; Performance Criteria – IAIA; Transport
Planning; SEA; Transport sector in Brazil
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1.

INTRODUÇÃO

A matriz de transporte do estado de São Paulo, uma das mais utilizadas
no Brasil, exerce importante papel ao desenvolvimento econômico e social do
país, permitindo o escoamento e distribuição de produtos agrícolas, pecuários
e industriais, além de possibilitar a mobilidade de pessoas, garantindo o acesso
a bens e serviços. Todo o ciclo de vida dos modais componentes desta matriz
de transporte causa uma série de impactos ambientais significativos (BELLIA &
BIDONE, 1993).
Não obstante à inerência de geração de impactos ambientais por
empreendimentos de infraestrutura, a redução do potencial de causar impactos
pode advir da inserção da variável ambiental no planejamento dessa matriz.
A garantia da mobilidade desta matriz de forma equilibrada e sustentável
necessita de um planejamento eficaz na esfera governamental. Planejamento
“[...] é um meio sistemático de determinar o estágio em que você está, onde
deseja chegar e qual o melhor caminho para chegar lá [...]” (SIMONDS, 1991
apud SANTOS, 2004). Considerando essa premissa, o planejamento
contemplando o enfoque ambiental tenta equilibrar e conciliar as metas de
proteção ambiental, a necessidade da expansão urbana e a instalação de
infraestrutura de forma ordenada. Entretanto, frequentemente no planejamento
de políticas públicas, que deveria se basear na interdisciplinaridade e
integração de informação, não se verifica a busca por esse equilíbrio, por
exemplo: muitas diretrizes, planos, programas e projetos são definidos,
segundo SANTOS (2004), a partir de uma soma e não uma interação dos fatos.
Dessa forma, a ausência da variável ambiental durante o processo de
planejamento poderá comprometer a sustentabilidade das tomadas de decisão.
Atualmente, a principal ferramenta na gestão dos impactos ambientais
empregada no país, Avaliação de Impacto Ambiental - AIA, está estritamente
voltada à análise de projetos desde o seu planejamento até a operação do
empreendimento, e, portanto não contempla as fases anteriores do processo
decisório, referente ao estabelecimento de Políticas, Planos e Programas –
PPPs. A baixa inserção da variável ambiental em nível estratégico nas esferas
do planejamento vem causando inúmeros impactos socioambientais negativos
1

decorrentes

dos

efeitos

colaterais

de

políticas

públicas,

sejam

macroeconômicas ou setoriais, como a de transporte e de energia (SÁNCHEZ,
2008). O relatório da comissão Brundtland (WCED, 1987) já apontava esta
relação:
“[...] A capacidade de escolher políticas sustentáveis requer que as
dimensões ecológicas das políticas sejam consideradas ao mesmo
tempo em que as econômicas e outras dimensões – nas mesmas
agendas e nas mesmas instituições.”

Ademais, segundo Sánchez (2008), a AIA de projetos apresenta algumas
limitações, tais como: análise de empreendimentos individuais de modo
isolado, considerada insuficiente para garantir a sustentabilidade, já que não
considera os impactos cumulativos, indiretos e sinérgicos; a análise ambiental
dentro de um suporte delimitado acarretando em discussões restritas acerca de
alternativas tecnológicas e locacionais; e por fim, as dinâmicas mais integradas
não são analisadas de modo holístico.
Sánchez (2008) também ressalta que outra restrição das decisões
focadas em projetos individuais é o fato de muitos se originarem de órgãos ou
empresas especializados em determinada opção tecnológica, por exemplo: um
departamento governamental de estradas de rodagem não tem por missão
cotejar uma alternativa ferroviária, e não possui competência técnica para
formular este tipo de solução técnica. A partir disso, revela-se a necessidade
de discussão em outro nível decisório, no qual políticas de transporte devem
ser formuladas, discutidas e avaliadas, inclusive quanto aos seus efeitos
ambientais.
A percepção acerca da baixa consideração da variável ambiental na
esfera de planejamento conduziu ao desenvolvimento de uma ferramenta que
“deveria revestir de uma natureza estratégica, olhar para prazos longos,
abandonar os detalhes e garantir uma perspectiva abrangente, ou seja, mudar
de escala” (PARTIDÁRIO, 2006). Neste contexto, a Avaliação Ambiental
Estratégica - AAE tem sido proposta como uma ferramenta de tomada de
decisão ao planejamento (SÁNCHEZ, 2008). Dentre uma série de aspectos
positivos inerentes, se aplicada corretamente visa superar algumas limitações
de AIA e avaliar os impactos e os benefícios socioambientais de PPPs,
2

estabelecendo alternativas mais sustentáveis para embasar a tomada de
decisão.
A AAE também representa um importante instrumento de apoio ao
desenvolvimento sustentável, uma vez que a adoção da sustentabilidade
ambiental é fundamental para agregar o valor ambiental aos processos
decisórios sobre Políticas, Planos e Programas (OLIVEIRA et al. 2009).
Cabe ressaltar que, apesar da origem como uma ferramenta de avaliação
de impacto, a AAE tem um papel a desempenhar, facilitando o pensamento
estratégico e integrador na tomada de decisão (PARTIDÁRIO, 2007). Em
outras palavras, a AAE facilita a proatividade na aproximação das
considerações ambientais e de sustentabilidade nos estágios iniciais do
processo de tomada de decisão, de forma estratégica (TETLOW & HANUSCH,
2012).
Destacada a importância da AAE aplicada ao planejamento estratégico e
os impactos ambientais significativos associados a matriz de transportes,
seleciona-se como objeto desta pesquisa de mestrado o documento que
orienta o planejamento do setor no estado de São Paulo, denominado Plano
Diretor de Desenvolvimento de Transportes – PDDT Vivo 2000/2020. A partir
deste documento analisa-se a prática atual do planejamento sem o uso da AAE
e propõe-se a implementação desta ferramenta, frente aos benefícios
associados, para as revisões sucessivas do PDDT.
O relatório apresentado do PDDT Vivo – 2000/2020 foi elaborado no
âmbito da Secretaria Estadual de Logística e Transportes e compreende os
seguintes objetivos: Promoção dos Serviços de Qualidade; Promoção do
Desenvolvimento Sustentado, contribuindo para a redução da desigualdade
social, a geração de empregos e a valorização da qualidade ambiental;
Aumento da Competitividade Regional; Adoção das Propostas Factíveis, do
pronto de vista político-institucional como da perspectiva financeira (SÃO
PAULO, 2001).
Conciliando que o PDDT é o documento que norteia o planejamento da
matriz de transporte paulista e que se faz necessária a internalização da
variável ambiental no planejamento, por meio de um instrumento capaz de
3

avaliar de modo estratégico as PPPs e pautar as decisões em termos mais
sustentáveis, foram estabelecidas as seguintes perguntas norteadoras desta
pesquisa:
i.

O PDDT pode ser objeto de AAE nas suas revisões futuras?

ii.

A adoção da AAE no PDDT pode contribuir positivamente ao
planejamento em termos de redução de impactos significativos e
promoção da sustentabilidade?

iii.

As boas práticas internacionais e os casos de aplicação de AAE
ao planejamento de transportes no Brasil apontam caminhos para
o uso adequado do instrumento no contexto em estudo?

1.1

Objetivos
O objetivo geral da pesquisa consiste na identificação e discussão das

oportunidades de melhorias advindas da aplicação da Avaliação Ambiental
Estratégica à elaboração das revisões futuras do Plano Diretor de
Desenvolvimento de Transportes – PDDT do estado de São Paulo, de modo a
destacar o potencial do instrumento para a redução dos impactos ambientais e
promoção da sustentabilidade.
De modo a atingir o objetivo geral da pesquisa foram estabelecidos os
seguintes objetivos específicos:

a) Discutir o potencial do uso da AAE, seus benefícios e aspectos
positivos;
b) Contextualizar as boas práticas da AAE para o setor de planejamento
de transportes;
c) Analisar os estudos de caso selecionados, objetivando ressaltar as
falhas e oportunidades do uso da AAE no setor de transportes;
d) Analisar a inserção da variável ambiental no Plano Diretor de
Desenvolvimento de Transportes – PDDT Vivo 2000/2020, e;
e) Propor as possíveis contribuições da AAE na elaboração das
revisões futuras do PDDT Vivo.
4

1.2

Estrutura da Dissertação
De modo a responder às questões orientadoras da pesquisa e os

objetivos estabelecidos para sua consecução propõe-se como estrutura da
dissertação, os seguintes capítulos:
Capítulo 1 – Introdução: em que o problema da pesquisa e seu contexto
de inserção são apresentados, por meio da falta de adoção da AAE ao
planejamento da matriz de transporte do Estado de São Paulo, as perguntas
orientadoras e os objetivos de pesquisa.
Capítulo 2 - Avaliação Ambiental Estratégica: é apresentada breve
contextualização da AIA e suas limitações, sendo ainda discutida a inserção da
AAE e as características da ferramenta quanto a práticas metodológicas,
abordagem estratégica, limitações e benefícios.
Capítulo 3 – AAE e Planejamento de Transportes: a AAE é discutida no
setor de transportes, por meio de experiências internacionais e estudos de
casos levantados no Brasil.
Capítulo 4 – Procedimentos metodológicos: à luz da revisão bibliográfica
apresenta-se o método e as atividades para consecução da pesquisa.
Capítulo 5 – Análise das Boas Práticas de AAE no Planejamento de
Transportes: considerando os estudos de casos, neste capítulo apresentam-se
algumas considerações gerais sobre a aplicação do instrumento e a análise de
conformidade e conteúdo, a partir dos Critérios de Desempenho da IAIA
(2002).
Capítulo 6 – Diretrizes para Realização da AAE do PDDT: apresenta-se a
discussão das contribuições advindas das experiências internacionais e da
análise dos estudos de caso, a fim de propor diretrizes para aplicação da AAE
à próxima revisão do PDDT, bem como, se adaptadas, a outras iniciativas de
planejamento do setor de transportes no país.
Capítulo 7 – Conclusões: os principais resultados da pesquisa e algumas
recomendações são apresentados neste capítulo.
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2.

AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Este capítulo se inicia com uma breve descrição do processo de
Avaliação de Impacto Ambiental - AIA, instrumento percursor da AAE. O
instrumento AAE é contextualizado, destacando sua origem, benefícios e
limitações, e a situação atual do uso da ferramenta no Brasil e no mundo, com
destaque ao setor de transportes.

2.1

Avaliação de Impacto Ambiental: surgimento e disseminação

A Avaliação de Impacto Ambiental - AIA surge em um contexto marcado
pela pressão sobre os recursos naturais em relação às diversas formas de
desenvolvimento e o consequente desafio de gestão dos impactos ambientais
relacionados.
Em meio à consolidação do conceito de impacto ambiental, a AIA é
proposta no final da década de 1960, como instrumento de apoio à inserção da
variável ambiental na tomada de decisão, visando à busca por respostas aos
problemas ambientais, sendo definida como:
“[...]Um processo sistemático de avaliação e documentação de
informações sobre as potencialidades, capacidades e funções dos
sistemas e recursos naturais, com vistas, em geral, a facilitar o
planejamento do desenvolvimento sustentável e a tomada de decisão e,
em particular, antecipar e administrar os efeitos adversos e as
consequências de iniciativas ou propostas” (SADLER; VERHEEM, 1996).

Os princípios que nortearam a elaboração deste instrumento foram
baseados na democracia. O instrumento preconiza a garantia de acesso da
sociedade à informação de caráter ambiental, possibilitando a participação no
processo de tomada de decisão, concomitante ao uso do conhecimento
científico, das questões ambientais, orientando de forma mais adequada os
tomadores de decisão. Nos Estados Unidos, a National Enviromental Policy Act
– NEPA (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), determinou a adoção da
AIA, obrigatória e de caráter prévio às tomadas de decisões que pudessem
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impactar o meio ambiente (SÁNCHEZ, 2006). Inicialmente foi concebida como
uma estratégica política, pela qual, segundo Bailey e Dixon (1999), possibilitou
os meios efetivos para a institucionalização de uma nova forma de abordar o
meio ambiente, “uma reforma ambiental”, na burocracia do governo americano.
Teixeira (2008) ressalta que os desafios em torno da tomada de decisão estão
nos conflitos de interesse individual pelo uso dos recursos naturais que se
antepõem aos interesses coletivos, além da relação entre custos da gestão
ambiental versus a provisão de serviços básicos que garantam a qualidade de
vida.
Segundo Cadwell (1977 apud SÁNCHEZ, 2006) para que esta nova
política fosse eficaz eram necessários dois enfoques: primeiramente deveria
ser estabelecido fundamento substantivo, no caso legislações, e em segundo,
definição de meios para ação. Entretanto, apesar da NEPA prever a
obrigatoriedade da AIA, não havia mecanismos de implementação claros e
simplificados. De modo a garantir que os objetivos da NEPA fossem
alcançados, o Conselho de Qualidade Ambiental dos Estados Unidos publicou,
em 1º de agosto de 1973, as diretrizes para a elaboração e apresentação do
Enviromental Impact Statement (EIS) ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA).
Após sua criação, a adoção da AIA começou a se expandir, primeiro para
os países desenvolvidos, ex-colônias britânicas, Nova Zelândia, Canadá e
Austrália, até se consolidar na Europa em 1985, por meio da EC Directive
85/337 (THÉRIVEL et al. 1992).
A Rio 92, por meio do Princípio 17 da Agenda 21, serviu de estímulo à
disseminação da AIA, logo após a Conferência em 1992.
Atualmente, de acordo com Morgan (2011), dos 193 países membros das
Nações Unidas, 191 apresentam legislação nacional para AIA ou assinaram
algum instrumento jurídico que remete seu uso.
A AIA consiste em um processo apresentado por meio de duas vertentes:
técnico-científica e politica-institucional (MOREIRA, 1989). Segundo Teixeira
(2008) a aplicação do instrumento restringiu os objetivos previstos na sua
concepção,

que

contemplavam

o

planejamento,

consolidando-o

como

ferramenta para a decisão sobre a viabilidade ambiental de projetos de
desenvolvimento.
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2.1.1

Avaliação de Impacto Ambiental: propósitos e limitações

A AIA é considerada um dos instrumentos de gestão ambiental mais
conhecidos e utilizados no mundo. Seu emprego permite que os impactos
ambientais de um empreendimento sejam identificados e avaliados, de modo a
demonstrar sua viabilidade ambiental.
A promulgação da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal 6.938
de 31/08/81, marca a introdução formal de AIA no Brasil, apesar de alguns
conceitos estarem inseridos em dispositivos legais de abrangência mais
restritos anteriormente empregados no país (MONOSOWKI, 1989).
O Decreto 88.351/83 (substituído pelo Decreto 99.274/90) vinculou a AIA
ao processo de licenciamento ambiental conduzido pelo poder público,
disciplinado pela Resolução Conama 001/86. Na Resolução Conama 237/97
está claramente estabelecida a emissão da Licença Prévia - LP à apresentação
de um Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Portanto, no Brasil, a AIA está
subordinada ao licenciamento ambiental, sendo aplicada às atividades que
possam

causar

significativo

impacto

ambiental,

cuja

aprovação

fica

condicionada à apreciação de um EIA (GALLARDO, 2004).
Dessa forma, o processo de AIA, consiste no “[...] instrumento utilizado
para descrever, classificar e propor medidas para minimizar os impactos
ambientais decorrentes de um projeto de engenharia, de obras ou atividades
humanas” (GALLARDO, 2004).
Sánchez (1993) define o processo de AIA como “[...] um conjunto de
procedimento concatenados de maneira lógica, com a finalidade de analisar a
viabilidade ambiental de projetos, planos e programas, e aumentar uma
decisão a respeito”. Sendo assim, o processo de AIA é dividido em três
grandes etapas: i) Etapa Inicial: consiste na análise da proposta do projeto e a
definição se ocorrerá um Licenciamento ambiental simplificado ou Completo; ii)
Análise Detalhada: compreende a preparação do EIA, sua análise e a decisão
iii) Etapa Pós-aprovação: corresponde à fase de acompanhamento das
medidas propostas nos EIAs, ou a gestão ambiental do empreendimento.
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Segundo a Associação Internacional de Avaliação de Impactos – IAIA
(1999), principal associação mundial para AIA, os principais objetivos do
processo de 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;



Promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as
oportunidades de gestão dos recursos.

Sánchez (1993) ressalta que a eficácia deste instrumento dependerá da
execução de quatro papéis complementares: i) auxílio nas decisões; ii)
contribuição à concepção e planejamento de projetos; iii) negociação social; iv)
gestão ambiental. Para Souza (2000), a AIA no Brasil pode ser vista em muitos
casos como um “[...] processo técnico e burocrático, não produzindo os efeitos
desejados em termos ambientais nem atingindo seus objetivos, o que resultaria
na perda de sua credibilidade tanto política como social”.
Teixeira (2008) destaca as limitações do processo de AIA dividindo em
três esferas, sendo:


Quanto

ao

propósito

da

AIA:

“O

EIA

não

considera

adequadamente os impactos cumulativos causados por uma
série de projetos1” (João, 2007);


Quanto aos requisitos técnicos e administrativos: ausência de
bases legais e normativas capazes de lidar com os processos de
revisão, tomada de decisão e de follow up (acompanhamento)
das condicionantes sugeridas. Além do que “as falhas das
primeiras etapas do EIA influenciam as etapas posteriores,

1

Cabe destacar que para algumas tipologias de empreendimento é realizada a avaliação de
impactos cumulativos existentes. Com relação aos impactos cumulativos futuros a ferramenta
vem sendo pouco explorada.
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sendo que a mitigação de impacto e sua compensação são
direcionadas sobre as definições prévias realizadas durante o
diagnóstico ambiental do projeto” (Ministério Público Federal,
2004), e;


Quanto ao sistema de tomada de decisão: A participação
popular somente durante as audiências limita a integração das
demandas sociais, com pequenas considerações das diferenças
na percepção ambiental (ALSHUWAIKHAT, 2004).

Outra limitação também de acordo com Teixeira (2008) é a falta de
integração da AIA ao processo de planejamento de projetos seja pelos
empreendedores ou pelas autoridades governamentais. Bitar et al. (2011)
reconhecem essa limitação no desenvolvimento dos projetos de engenharia
dissociados da AIA. Os autores exemplificam a demanda pela realização de
estudos geológicos-geotécnicos na confecção de projetos e essa mesma
competência sendo executada por outra equipe em momento posterior, com a
finalidade de avaliar os impactos sobre o meio físico.
O Quadro 1 sintetiza as principais lacunas de AIA descritas por Teixeira
(2008) quanto aos aspectos normativos e procedimentais, institucionais,
técnicos e legais.
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Aspectos

Normativos e
Procedimentais

Institucionais

Técnicos

Legais

Principais Lacunas
A falta de regulamentação apropriada: padrões de qualidade ambiental,
critérios de avaliação e de revisão de estudos, procedimentos específicos
para avaliação ambiental por setor econômico;
Procedimento de avaliação ambiental de licenciamento ambiental
desconectados do contexto de proposição e planejamento de projetos e
não ajustados a outros instrumentos de gestão ambiental, em particular a
monitoração e a auditoria ambiental.
A falta de revisão e adequação dos procedimentos de avaliação ambiental
vis-à-vis à demanda de uso de recursos ambientais pela nova dinâmica
de investimentos no País.
A fragilidade das instituições ambientais, que experimentam problemas de
recursos humanos, técnicos e financeiros, para fazer valer os requisitos
da prática de AIA e do licenciamento ambiental.
Superposição de competências e falta de coordenação das instituições
responsáveis por outros instrumentos que são parte do processo de
licenciamento, por exemplo: concessão de outorgas e de autorização à
supressão de vegetação.
A baixa qualidade técnica dos termos de referência dos estudos
ambientais e por consequência dos próprios estudos; a pouca capacidade
instalada em técnicas de previsão de impactos ambientais; a ineficiência
dos procedimentos de comunicação social e participação do público; a
falta de verificação dos cumprimentos das condições de licenças
concedidas e da avaliação contínua da mitigação de impactos.
A “judicialização” da tomada de decisão do licenciamento.
Poucas normas específicas e claras (o que possibilita a intervenção
contínua do Ministério Público).

Quadro 1 - Principais lacunas de AIA no Brasil
Fonte: Teixeira (2008)

Segundo Morgan (2011), alcançar uma mudança significativa na prática,
melhorando a qualidade do processo de AIA, muitas vezes, significa superar
perspectivas burocráticas e profissionais enraizadas. Tal aprimoramento pode
ser muito difícil sem uma reforma radical dos procedimentos institucionais. Este
autor ainda ressalta que há uma grande diferença entre as boas práticas
da literatura e aplicação real no processo de AIA; as más consequências do
uso da ferramenta (atrasos, decisões “pobres”, aumento de custo aos
preponentes, etc) tendem a ser atribuídas ao processo de AIA, e não aos
próprios envolvidos no processo.
Devido ao fato da AIA estar estritamente voltada para análise de projetos
houve a necessidade de uma proposição de uma ferramenta capaz de atuar
estrategicamente nas diferentes esferas da tomada de decisão relativas a
PPPs: a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE.
Os dois instrumentos possuem a avaliação de impactos como raiz
comum, entretanto o que diferencia é o objeto de avaliação e a utilização de
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metodologias próprias, assim como também o processo de decisão a que se
vinculam. De acordo com Partidário (2007), enquanto a AAE lida com elevado
nível de incertezas na elaboração de estratégias em longo prazo, a AIA se
encarrega de propostas e medidas concretas e objetivas para execução de
projetos, conforme apresentado no Quadro 2.
Diferenças fundamentais entre AAE e AIA
AAE

AIA

A perspectiva é estratégica e de longo prazo.

A perspectiva é de execução e de curto e
médio prazo.
O processo é discreto, motivado por
propostas concretas e intervenção.
O projeto de intervenção tem que ser
conhecido com o nível pormenor adequado.
A definição do que se pretende fazer é
relativamente precisa e os dados são
razoavelmente disponíveis ou podem ser
recolhidos em campo.
O seguimento da AIA faz-se através da
construção e exploração do projeto.

O processo é cíclico e contínuo.
Não se procura saber o futuro, o objetivo é
ajudar a construir um futuro desejável.
A definição do que se pretende fazer é vaga,
a incerteza é enorme e os dados são sempre
muito insuficientes.
O seguimento acompanhamento da AAE fazse através da preparação e desenvolvimento
de políticas, planos, programas e projetos.
A estratégia pode nunca vir a ser
concretizada uma vez que as ações previstas
em planos e programas podem nunca ser
executadas.

Os projetos sujeitos a AIA são executados,
uma vez assegurada a sua viabilidade
ambiental.

Quadro 2 - Diferenças fundamentais entre AAE e AIA
Fonte: PARTIDÁRIO (2007)

Partidário (2007) considera que o essencial em AAE é a capacidade em
ajudar a refletir sobre as oportunidades e riscos de optar por determinadas
direções de desenvolvimento no futuro. Diferente da AIA em que se assumem
resultados esperados como altamente prováveis, possibilitando avaliar os
impactos e propor medidas de minimização ou compensação.
Considera-se a AAE uma ferramenta utilizada para inserção da variável
ambiental nas esferas de planejamento. Destaca-se então que a AAE não
substitui a AIA, uma vez que os objetos a que se destinam são distintos, e
capazes de contribuir à inserção da variável ambiental nos processos de
tomada de decisão, sendo a AAE aplicada no âmbito de Políticas, Planos e
Programas – PPPs e a AIA a projetos.
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2.1.2

AAE: Origens, Definições e Objetos

A Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, de certo modo, foi citada pela
primeira vez no texto da NEPA em 1969. Entretanto, muitos autores não
consideram esse o marco inicial do instrumento, uma vez que somente houve a
definição conceitual do uso da avaliação de impacto para PPPs. Segundo
Oliveira et al. (2009), naquele momento “o nível de resposta e a ênfase dada à
construção do Estudo de Impacto Ambiental - EIA desviaram o foco
especificamente para a avaliação de projetos federais”.
Na década de 90, devido às limitações da AIA, principalmente para PPPs,
partiu do Canadá a iniciativa de se elaborar procedimentos para avaliação de
impactos cumulativos acrescentando uma visão mais estratégica à tradicional
AIA. Assim a AAE começou a ser desenvolvida (Ross et al, 2006).
Cabe introduzir, brevemente, a definição Políticas, Planos e Programas PPPs, uma vez que são objetos da AAE.
O conceito Políticas, Planos e Programas pode variar de acordo com o
país, e a diferença na utilização de cada termo frequentemente não é uniforme.
De forma geral, segundo Wood e Djeddour (1992), o conceito de PPP pode ser
definido como:
“Uma política pode ser considerada uma inspiração e orientação para a
implementação de um plano, tido como um conjunto de coordenadas e
objetivos cronometrados, e um programa sendo como um conjunto de
projetos em uma área particular”.

De acordo com Thérivel & Partidário (1996), é oportuno ressaltar que uma
PPP frequentemente define a estrutura de outra PPP, que por sua vez podem
influenciar projetos, seguindo uma hierarquização. No Quadro 3 são
apresentadas as características desses conceitos.
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PROJETO

PROGRAMA

PLANO

POLÍTICA

Definição

Finalidade

Responsáveis

Estabelecer as ações gerais
que irão definir os planos,
programas e, por último, os
projetos.

Estado em suas esferas
de poder.

Soma de programas que
visualizam objetivos comuns.
Dispõe as ações
programáticas em uma
sequência temporal de acordo
com a racionalidade técnica
das mesmas e as prioridades
de atendimento
Conjunto de projetos que
atendem os mesmos
objetivos.

Ordena os objetivos gerais e
específicos.

Secretarias de
Planejamento ou seus
equivalentes
pertencentes ao setor
público

Estabelece prioridades da
intervenção, identifica e
ordena os projetos, define o
âmbito institucional e aloca
os recursos a serem
utilizados

“Empreendimento planejado
que consiste em um conjunto
de atividades interrelacionadas e coordenadas
para alcançar objetivos
específicos dentro dos limites
de um orçamento e de um
período de tempo de dados”
(ONU, 1984)

É a unidade mais operativa
dentro do processo de
planejamento e constitui o
elo final de tal processo.
Orientado à produção de
determinados bens ou
prestação de serviços
específicos.

Organizações
predominantemente
públicas. Existem
também instituições
privadas que operam
dentro das diretrizes
traçadas pelos órgãos de
planejamento.
Setor público ou privado.

Arte ou ciência de
organização, direção e
administração de Nação ou
Estado (MICHAELIS, 2006).

Duração
Geralmente
estabelecida no
início de um
mandato de
governo,
podendo ter
continuidade em
gestões futuras.
Em geral de 1 a
20 anos.

Um a cinco anos
no geral, com
exceções.

Entre um e três
anos. Pode ter
duração maior ,
quando parte de
um programa.

Quadro 3 - Definição de Políticas, Planos, Programas e Projetos
Fonte: Adaptado de Cohen e Franco (2008)

Nessa concepção de PPP, o âmbito de aplicação da AAE compreende
(Teixeira, 2008):

 Tratados internacionais;
 Propostas de legislações nacionais, estaduais e locais;
 Políticas econômicas, orçamentos nacionais, planos fiscais;
 Planos Plurianuais de Investimentos;
 Políticas Globais e Setoriais;
 Planejamento físico de uso do solo;
 Planejamento dos recursos hídricos;
 Políticas e planejamento setorial;
 Planejamento de gestão de recursos naturais e de ecossistemas.
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Há uma vasta lista de definição para o termo AAE. O conceito definido por
Sadler e Verheem (1996), que na visão de Oliveira et al (2009) possui uma
ideia mais conservadora, ressalta a necessidade do caráter estratégico do
instrumento e o enfoque de planejamento e gestão, considerando:
“A AAE [...] um processo sistemático para avaliação das consequências
ambientais de políticas, planos ou programas propostos, a fim de garantir
que estejam totalmente incluídas e apropriadas antes da tomada de decisão
juntamente com as considerações econômicas e sociais” (Sadler e
Verheem, 1996).

Partidário (2007) define a AAE ressaltando seu caráter estratégico, e
inserindo a ferramenta no contexto do desenvolvimento sustentável. Segundo a
autora, este é um discurso que apesar de ser uma das bases na conceituação
da AAE, não foi posto plenamente em prática.
“A Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é um instrumento de avaliação
de impactos de natureza estratégica cujo objetivo é facilitar a integração
ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos de estratégias de ação
no quadro de um desenvolvimento sustentável (PARTIDÁRIO, 2007)”.

De acordo com Oliveira et al (2009), os fatores que compõem a AAE são:
a natureza estratégica definida pelas instâncias de decisão a que se aplica, ou
seja, PPPs; caráter integrador da incorporação do conceito de sustentabilidade
tornando o instrumento mais abrangente e uma referência mais flexível
(DALAL-CLAYTON E SADLER, 2005), e; por fim, o status político que amplia a
dimensão e abrangência do instrumento para os aspectos ambientais,
econômicos e sociais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002).
Desde a primeira menção à AAE, em 1969, a avaliação ambiental de
PPPs tem sido introduzida no quadro legal de governos nacionais,
organizações internacionais e de desenvolvimento em diversos países.
Segundo Tetlow e Hanusch (2012), o fato da adoção generalizada nos
países da União Européia dos procedimentos da AAE, contribuiu para o
aumento da compreensão da relação entre desenvolvimento e meio ambiente.
A comparação do contexto da AAE nos países que possuem essa
ferramenta há mais de dez anos é apresentada no Quadro 4.
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Considerando que até o ano de 2001, menos de 20 países possuíam
meios formais para a AAE de PPPs, a AAE teve essa disseminação acelerada
devido a três importantes gatilhos (TETLOW E HANUSCH, 2012): (1) o Banco
Mundial e outras agências de fomento estimulando a prática da AAE no
contexto do desenvolvimento de cooperações; (2) a adoção da Diretiva
Europeia e (3) a adoção e negociação do Protocolo da AAE na Convenção de
Espoo, relativa à Avaliação de Impactos Ambientais Transfronteriços.
A adoção do conceito de sustentabilidade ao instrumento de Avaliação
Ambiental tornou-se uma importante alternativa para agregar o valor ambiental
ao processo decisório sobre PPPs. Segundo Oliveira et al. (2009) o limite
ambiental, expresso pela capacidade de suporte, tomará o lugar do limite
econômico que é representado, simplesmente, por menor custo e maior retorno
econômico em curto prazo.
Esta nova abordagem, determinada pela Conferência Rio-92 juntamente
com as recomendações do Relatório Nosso Futuro Comum (1987), configurou
a necessidade da integração dos aspectos sociais, ambientais e econômicos,
determinando o contexto da sustentabilidade para a proposição da AAE (BINA,
2003).
De acordo com Agra Filho (2001), a AAE promove uma visão ambiental
mais ampla e facilita uma cadeia de ações ambientalmente orientadas para o
desenvolvimento sustentável; quando aplicada sistematicamente pode tornarse um vetor de transição da agenda convencional de proteção ambiental para a
agenda da sustentabilidade.
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País

Aplicação

Enfoque

Estatuto Legal do Instrumento

Guia de Orientação

na

 Planos;
 Programas.

Obrigatória à aplicação da AAE,
com previsão legal para todos os
procedimentos,
inclusive
os
específicos.

Guia do Conselho de
Qualidade Ambiental .

Nova
Zelândia

AAE prevista na Lei da
Gestão de Recursos
em 1991.

 Políticas;
 Planos;
 Programas.

Não
havia
regulamentação
acerca
da
AAE,
somente era vinculada
à atuação das LPA*.

 Políticas;
 Planos;
 Programas.

AAE
prevista
no
Cabinet Directive, ou
Diretiva do Gabinete
de junho de 1990.

 Políticas;
 Programas
do
Gabinete.

Obrigatória, sem ser explícito.
Apesar de ser definido pelo
governo central, conta com alta
discricionariedade regional e local
pelo LGA*.
Obrigatória, a partir do Protocolo
de AAE para alguns planos e
programas, sendo incorporada a
análise
de
sustentabilidade
quando
associado
ao
planejamento espacial/ uso do
solo local e regional. Sua
aplicação com alto grau de
discricionariedade delegada à
administração das LPA* indica
uma exigência mais aparente que
real.
Obrigatória e orientada por
diretrizes. A discricionariedade
existe, apesar do detalhamento
da CEEA*, com intenção de
contemplar
os
impactos
cumulativos
das
avaliações
regionais. Os departamentos são
estimulados a produzir seus
próprios procedimentos ajustados
às diretrizes.

Orientação
não
estatutária emitida pelo
Ministério
do
Meio
Ambiente.

Reino
Unido

Ambiental, com referência ao
EIA. Utiliza instrumento de
avaliação de impacto social –
(SAI), e outros que irão
subsidiar os três pilares.
Sustentabilidade com respaldo
da
obrigatoriedade
da
participação local e ambiental,
pela importância e enfoque que
vincula impacto e recursos.
Sustentabilidade,
utilizando
instrumentos de avaliação de
impacto social e na saúde, tais
como SAI* e HIA*.

EUA

Canadá

Regulamentação
AAE
prevista
NEPA, 1970.

Ambiental. Em âmbito federal, e
atua nas áreas protegidas de
responsabilidade federal, como
as zonas costeiras e norte. No
planejamento territorial e das
províncias a AAE é mais
informal.

Guia para regulamentar a
Avaliação de Impacto
(2003); Regulamentação
da Avaliação Ambiental
de Planos e Programas,
2004;
e
Avaliação
Ambiental
Estratégica:
Guia para Autoridades de
Planejamento.

Orientações
incentivam
aplicação flexível.

*LPA: Local Planning Authorities; SAI: Social Impact Assessment; HIA: Health Impact Assessment; LGA: Local Goverment Act; CEEA: Canadian
Environmental Assessment Agency
Quadro 4 - Comparação da situação atual e regulamentação da AAE entre os países que já possuem essa ferramenta há mais de dez anos
Fonte: Adaptada de Oliveira et al. (2009); Thérivel e Partidário (1996)
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Os principais objetivos de AAE, segundo Partidário (2007), são:



Contribuir para um processo de decisão ambiental e sustentável;



Melhorar a qualidade de Políticas, Planos e Programas;



Fortalecer e facilitar a AIA de projetos;



Promover novas formas de tomar decisão.

Com relação aos principais objetivos, é necessário reconhecer que a
participação pública durante as fases da AAE poderá dificultar a AIA de
projetos, uma vez que poderão surgir problemas não levantados, assim como a
elaboração de uma agenda para uma população que não estava envolvida no
processo. Também deverão ser consideradas as dificuldades de participação
pública, podendo gerar as seguintes desvantagens: possibilidade de criar
confusão quando da explanação de ponto de vista distinto; chance de haver
informação errônea entre os participantes, que podem ter um conhecimento
limitado sobre as questões em jogo; incerteza dos resultados; e, finalmente,
atrasos e aumento de custos (CANTER, 1998 apud Costa et al 2009).
O papel e os objetivos da AAE variam de acordo com o planejamento e o
contexto do processo de decisão ao qual está vinculada (TETLOW E
HANUSCH, 2012).
Segundo Thérivel e Partidário (1996), a AAE se diferencia de:



AIA de projetos de grandes escalas: uma vez que a AIA lida com
localização determinada e normalmente envolve somente uma
atividade, e portanto não é estratégica;



“Integração” na tomada de decisão de PPP: apesar de
incorporar as questões ambientais no processo de tomada de
decisão de PPP, não envolve os estágios do processo formal de
Avaliação Ambiental, principalmente na avaliação de alternativas
baseadas em objetivos e critérios ambientais;



“Avaliações ambientais”, e análise de custo-benefício: não
lidam com os efeitos futuros das PPP, não consideram uma série
de componentes ambientais, e /ou não resultam de um relatório; e
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Diversos planos de gestão integrada que lidam com impactos
ambientais em um ecossistema ou recurso natural específico,
mas não diretamente com tomadas de decisão sobre o
planejamento de alternativas e o desenvolvimento de opções que
poderiam alterar os resultados ambientais.

2.1.3

AAE de base estratégica
Oliveira et al. (2009), a partir do levantamento sobre AAE, define duas

abordagens para o instrumento:
a) “Uma conceituação mais dirigida à obtenção de resultados em
relação

aos

impactos

cumulativos,

como

um

complemento

importante aos EIAs, que apresentam clara limitação e resultados
pouco consistentes neste sentido”. Sendo considerada uma
conceituação mais técnica e de resultado mais específico (LEE E
WALSH, 1992; WOOD E DJEDDOUR, 1992; THÉRIVEL, 2004;
VERHEEM E TONK, 2000).
b) “Uma conceituação mais dirigida para a gestão e para o
planejamento com uma visão mais ampla do processo e
contribuindo para a inserção da variável ambiental no processo
decisório de maneira ampla” (SADLER E VERHEEM, 1996;
PARTIDÁRIO, 1999; PARTIDÁRIO E CLARK, 2000; THÉRIVEL,
2004; DALAL-CLAYTON E SADLER, 2005).

Teixeira (2008) também descreve essas duas abordagens: uma ligada à
prática da AIA voltada para projetos, com a metodologia de AIA aplicada a
PPPs; e a segunda voltada para política e planejamento estratégico, pela qual
se busca uma nova metodologia baseada em uma abordagem estratégica.
Partidário (2006) demonstra estas duas abordagens da AAE na Figura 1.
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Mesma metodologia
Nova ideia

AIA

AAE de base AIA
AAE
Nova metodologia

AAE de base estratégica

Figura 1 - Diagrama ilustrando os dois tipos de abordagens encontradas na
literatura acerca da metodologia de AAE.
Fonte: Partidário (2006)

Segundo Partidário (2007), a abordagem estratégica presente em AAE
possui três objetivos muito concretos:
1.

Assegurar a integração de considerações ambientais, sociais e
econômicas nos processos de planejamento, de programação e de
elaboração de política;

2.

Detectar oportunidades e riscos, avaliar e comparar opções
alternativas

de

desenvolvimento,

enquanto

estas

ainda

se

encontram em discussão;
3.

Contribuir para o estabelecimento de contextos de desenvolvimento
mais adequados a futuras propostas de desenvolvimento.

Visando melhorar a influência em um processo de decisão, a AAE de
abordagem estratégica deve incorporar um comportamento de continuidade, o
que leva ao conceito de ciclo de decisão (PARTIDÁRIO, 2007). Segundo esta
autora, este conceito está ligado à noção de continuidade, em que as tomadas
de decisões estratégicas são realizadas sucessivamente ao longo do processo
de planejamento e preparação de programas. Por meio da definição de uma
visão de grandes objetivos, metas e indicadores voltados para a abordagem
estratégica, a AAE atua sobre o processo de concepção e elaboração de PPPs
e não sobre o seu resultado, facilitando a integração das questões de ambiente
e sustentabilidade (Figura 2).

20

Figura 2 - AAE: Integração das questões de ambiente e
sustentabilidade no processo de decisão
Fonte: Partidário (2007)

Teixeira (2008) destaca alguns resultados esperados com uma AAE de
base estratégica:
1.

Uma estratégia institucional e de comunicação que visa criar o
espaço sócio-político necessário à decisão estratégica e à AAE;

2.

O quadro de referência estratégico, definido por macro objetivos
globais de ambiente e sustentabilidade, que estabelece o referencial
para integração e avaliação;

3.

Os fatores críticos para a decisão que vão dar estrutura, foco e
conteúdo à integração e à avaliação em AAE;

4.

A sugestão em tempo real de situações ou iniciativas que
assegurem a integração proativas das questões ambientais e de
sustentabilidade;

5.

Uma avaliação dos riscos e oportunidades da estratégia de
desenvolvimento, apoiada na avaliação comparada de grandes
opções estratégicas;

6.

Diretrizes para planejamento, gestão, monitoramento e avaliação;

7.

Um programa de acompanhamento efetivo que mantenha a
abordagem e que permita validar as escolhas feitas.

Entretanto, é necessário reconhecer que a AAE de base estratégica
possui algumas restrições, uma vez que os limites entre o processo de
avaliação técnica e a tomada de decisão não são claros (PARTIDÁRIO, 2000).
A AAE deverá ser aplicada para influenciar uma decisão estratégica, e não
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após a tomada de decisão, segundo Partidário (2007) é necessário conhecer o
ciclo de planejamento e a tomada de decisão do setor de desenvolvimento
envolvido, assim como identificar o momento de se abordar a variável
ambiental. Dessa forma, o processo de avaliação ambiental será executado de
forma integrada, subsidiando as etapas de tomada de decisão.
Cabe ressaltar que, no desenvolvimento desta pesquisa, serão utilizados
os princípios e fundamentos que seguem a linha da AAE de base estratégica,
também denominada proativa.

2.1.4

Metodologia e Boas Práticas da AAE

Os procedimentos técnicos e metodológicos para elaboração da AAE,
definidos pela Diretiva da União Europeia 2001/42/EC (EUROPEAN UNION,
2001), compreendem as seguintes etapas sequenciais básicas.

1º Seleção de propostas de decisão estratégica (screening);
2º Estabelecimento dos prazos (timing);
3º Definição do conteúdo da avaliação (scoping);
4º Avaliação dos impactos estratégicos’
5º Documentação e informação;
6º Revisão;
7º Decisão e;
8º Acompanhamento da implementação da decisão estratégica;

Segundo Fabbro (2010), a partir da Figura 3 é possível observar que a
inserção das etapas da AAE na estrutura do processo decisório permite
garantir vincular a variável ambiental neste contexto. O autor ressalta a
importância da contribuição mútua entre as informações geradas na tomada de
decisão estratégica e na AAE, assim como “[...] durante as etapas de definição
de formas alternativas de alcançar a resolução dos problemas para a tomada
de decisão, que coincide com a identificação de alternativas mais sustentáveis
[...]”.
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AAE

Tomada de Decisão Estratégica

Identificar objetivos e indicadores da
AAE; Incluir questões ambientais e de
sustentabilidade.

Identificar objetivos da ação estratégica

Descrever a base de referência
ambiental; Identificar as áreas
problemas; Identificar conexões com
outras ações estratégicas.

Definir objetivos da ação. Formas
alternativas de alcançar a
resolução dos problemas.

Identificar alternativas (mais)

sustentáveis.
Estabelecer o conteúdo a ser
considerado, com consulta pública.

Escolha da melhor alternativa.
Detalhamento das instruções.

Prever e avaliar impacto(s) da(s) alternativas.

Refinar a
instruções.

alternativa

escolhida

Revisão da alternativa escolhida.

e

Mitigar impacto da(s) alternativa(s)
escolhidas/ documentar.

Participação pública antes da decisão.

Finalizar o relatório de AAE.
Estabelecer diretrizes de
implementação.

Decisão formal e divulgação.

Implementar e monitorar a ação
estratégica.

Monitoramento dos impactos das
ações.

* As setas apresentadas sinalizam o sentido da agregação da informação, e de como
estes dados contribuem para as etapas posteriores.

Figura 3 - Ligações entre AAE e tomada de decisão estratégica
Fonte: FABBRO (2010) baseado em Oliveira (2008)

Sendo assim, a AAE deverá contribuir na identificação da melhor opção
estratégia de ação, por meio da expansão do foco do tomador de decisão,
incluindo as questões relacionadas a sustentabilidade ambiental.
Atualmente, segundo Sánchez (2008), há um crescente interesse na
articulação da AAE com outros instrumentos utilizados no processo de tomada
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de decisão. As possíveis vantagens, conforme este autor, dessa articulação
são as seguintes:


Permitir a seleção de projetos potencialmente viáveis para
avaliação individual posterior;



Possibilitar discutir e “resolver” questões estratégicas relativas
à justificativa e à localização de projetos;



Auxiliar na análise de impactos cumulativos (devidos a diversos
projetos similares ou a diferentes projetos em uma mesma
região);



Permitir que a AIA de projetos seja dirigida para questões
locais e para medidas mitigadoras individualizadas;



Facilitar a aprovação de projetos decorrentes ou associados
aos PPPs.

Com o objetivo de promover o bom desempenho dos processos de AAE,
a Associação Internacional de Avaliação de Impacto – IAIA (2002) desenvolveu
uma lista de critérios, Quadro 5, com vistas a: incorporar a abordagem da
sustentabilidade ao processo; viabilizar a escolha das melhores alternativas e
garantir um processo democrático na tomada de decisão. Estes critérios
resultaram da aplicação prática de casos e experiências nos países membros
da IAIA e constituídos por meio de um debate contínuo ao longo de três anos,
nas Seções de Avaliação Ambiental Estratégica dos congressos anuais da
IAIA.
Segundo Teixeira (2008), os Critérios de Desempenho da IAIA, quando
aplicados permitem melhorar a credibilidade das decisões e aumentar a
eficiência do processo de AAE diminuindo os custos e o tempo de duração.
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Critérios
Integração (estar
integrado ao
processo de
PPP)
Dirigida à
sustentabilidade
Com foco

Verificável

Participativa

Interativa

Observações
1. Assegura uma avaliação ambiental apropriada de todas as decisões
estratégicas relevantes para se atingir um desenvolvimento
sustentável.
2. Dirige-se à inter-relação dos aspectos biofísicos, sociais e
econômicos.
3. Encontra-se ligado às políticas dos setores e das regiões
(transfronteiriças) relevantes e, quando apropriado, à AIA e ao
processo de decisão sobre projetos.
4. Facilita a identificação de opções de desenvolvimento e de propostas
alternativas mais sustentáveis.
5. Fornece informação suficiente, confiável e utilizável para o
desenvolvimento do planejamento e processo de tomada de decisão.
6. Concentra-se em questões chave do desenvolvimento sustentável.
7. É ajustado às características do processo de tomada de decisão.
8. É eficaz em termos de custo e tempo.
9. É da responsabilidade das autoridades competentes às decisões
estratégicas a tomar.
10. É conduzido com profissionalismo, rigor, equidade, imparcialidade e
equilíbrio.
11. É sujeito à verificação e controles independentes.
12. Documenta e justifica de que modo às questões relativas à
sustentabilidade foram tidas em conta no processo de decisão.
13. Informa e envolve o público interessado e afetado, assim como os
órgãos governamentais, ao longo de todo o processo de decisão.
14. Considera explicitamente os seus contributos e preocupações na
documentação e na tomada de decisão.
15. Apresenta requisitos de informação claros e facilmente
compreensíveis, e assegura o acesso a toda informação relevante.
16. Assegura a disponibilidade dos resultados da avaliação o mais cedo
possível, de forma a influenciar o processo de decisão e inspirar
futuras ações de planejamento.
17. Fornece informação suficiente acerca dos impactos reais da
implementação de uma decisão estratégica, a fim de avaliar se essa
decisão deve ser corrigida, assim como para fornecer uma base para
futuras decisões.

Quadro 5 - Critério de Desempenho de estudos de AAE
Fonte: IAIA (2002)

Partidário (2006), no Quadro 6, listou um conjunto de princípios de boas
práticas voltadas à eficácia da AAE.
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Quadro de Política






Estratégias de sustentabilidade.
Objetivos definidos e suas respectivas metas, incorporados os planos de ação para o
desenvolvimento sustentável.
Relacionamento entre a AAE e os mecanismos de tomada de decisão.
Critérios e mecanismos para avaliar a significância dos impactos ambientais.
Sistemas abertos e verificáveis.

Institucionais





Quadro institucional.
Estrutura organizacional.
Definição de responsabilidades e meios de verificação.
Quadro de regulamentação, quando necessário.

Procedimentos

















Integração com processos de desenvolvimento de PPP.
Foco nos elementos de políticas/estratégias fundamentais.
Definição do tipo de PPP a que se aplica o instrumento.
Definição de quando se deve fazer uso da AAE.
Foco nas questões fundamentais.
Âmbito abrangente de intervenção.
Âmbito compatível com a importância dos prováveis impactos.
Identificação e comparação das opções igualmente válidas.
Integração de fatores físicos, ecológicos, socioeconômicos, institucionais e políticos.
Envolvimento público.
Objetivos e termos de referência claramente identificados.
Diretrizes claras que permitam a aplicação da AAE.
Abordagens metodológicas simples.
Relatórios sobre avaliações e decisões acessíveis ao público.
Monitoramento e avaliação da implementação das decisões avaliadas.
Revisão independente de processo e dos relatórios de avaliação ambiental.

Quadro 6 - Princípios das Boas Práticas de AAE
Fonte: Partidário (2006)

Tratando-se da AAE de base estratégica, importante ressaltar que sejam
estabelecidos os objetivos de desenvolvimento sustentável que serão utilizados
como referência no processo de avaliação dentro do contexto da política,
caracterizando assim uma estrutura integrada de política de sustentabilidade.
Também devem ser definidas as questões de caráter estratégico e suas
possíveis implicações. Teixeira (2008) ainda ressalta que “[...] a despeito da
incerteza pertinente ao processo de AAE, o foco de sua aplicação deve ser
sempre o conjunto de temas estratégicos que podem influenciar a tomada de
decisão”. Segundo a autora, a natureza política da AAE e seu propósito de se
integrar às bases institucionais, determinam o contexto político da tomada de
decisão.
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2.1.5

Limitações e Benefícios da AAE

A AAE possui algumas limitações técnicas e processuais. Devido ao fato
de ser aplicada em escala mais regional e considerar várias alternativas, há a
necessidade da coleta e análise de dados diversificados, tornando seu uso
complexo. Thérivel e Partidário (1996) consideram que em muitos países a
disponibilidade de dados, principalmente na área ambiental, é limitada e
frequentemente defasada. A AAE precisa lidar com informações diferentes
daquelas no nível de projeto de AIA. Há um alto nível de incerteza associado,
diferente da AIA de projetos. Na AAE há incertezas nos resultados da
implantação de uma PPP, assim como nas condições futuras ambientais,
econômicas e sociais, pois o cenário e suas variáveis são muito mais
complexos e com contornos difusos que as de um projeto de engenharia.
Em relação às limitações processuais, Thérivel e Partidário (1996) levam
em conta que as PPPs geralmente são nebulosas, não lineares, complexas e
interativas, o que dificulta compreender quando a AAE deverá ser aplicada, e
qual conteúdo da PPP está sendo avaliado.
A partir do Quadro 7, elaborado por Dalal-Clayton e Sadler (2005), é
possível destacar que apesar das limitações da aplicação desta ferramenta, a
AAE enseja diversos benefícios, principalmente, no que diz respeito à redução
no tempo de futuras análises ambientais, e futuros gastos. A AAE favorece
uma boa governança no processo de planejamento e tomada de decisão.
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Limitações e Dificuldades
 Pouco interesse de muitas agências de
governo em submeter políticas e planos de
planejamento às avaliações, reforçado pelo
medo de perder o controle, poder e a
influência na abertura de tais processos.
 Apreciação limitada do potencial de utilidade
de avaliações em nível decisório anterior ao
de projetos pela equipe técnica sênior (em
ambos
os
governos
e
agências
financiadoras)
e
dúvidas
sobre
a
consistência dos resultados.
 Falta de recurso para estudos considerados
“não essenciais” na fase inicial na
preparação de programas de assistência.
 AAE irá incrementar significativamente os
custos, e irá aumentar a carga de trabalho
das agências.
 Preocupação que a AAE irá aumentar o
tempo para a tomada de decisão ou atraso
no desenvolvimento.
 Ausência de orientações claras e métodos
concluídos e testados.
 Não há linhas claras na prestação de contas
e responsabilidades na realização da AAE.
 Falta de especialistas na abordagem em
AAE tanto nas agências e países
beneficiários.
 Necessidade de treinamento e contratação
de equipe para este fim.

Benefícios
 AAE
é
transparente,
o
processo
participatório contribui na realização de
uma boa governança; promove relações
interinstitucionais de maneira a definir
prioridades; garante a informação, equilibra
o processo de tomada de decisão, reforça
a responsabilidade e constrói confiança no
público.
 Investimento na AAE no início pode
economizar tempo e futuras despesas para
reverter consequências de más decisões.
 É provável que os custos da AAE diminuam
ao longo do tempo conforme for
institucionalizada (assim como o custo da
AIA reduziu conforme se tornou rotineira).
 Quando aplicada apropriadamente e no
início, a AAE é integrada ao processo de
tomada de decisão
 Os princípios, métodos e guia de
orientação da AAE são de uso
internacional, podendo servir de referência
 Instrumentos legais internacionais para a
AAE e a experiência prática de como
operar os sistemas nacionais podem ser
considerados.
 Investimento
na
conscientização
e
capacitação em AAE poderão desenvolver
habilidades e competências.
 Investimento em treinamentos pode
melhorar os processos de tomadas de
decisão, eliminando o tempo perdido
utilizado para consertar futuros problemas,
além de promover um desenvolvimento
sustentável.

Quadro 7 - Limitações x Benefícios do uso da ferramenta
Fonte: Adaptado de Dalal-Clayton e Sadler (2005)

Jones (2005) ressalta que uma AAE participativa, ou seja, na qual há a
participação da sociedade, não somente servirá para informar sobre os
impactos ambientais das decisões estratégicas tomadas, reduzindo os riscos,
mas também contribuirá para evitar atrasos em sua execução.
Por outro lado, as metodologias de AAE propostas não oferecem uma
reflexão consistente sobre a problemática da participação. Apesar de citarem o
termo participação pública, não são evidenciados os passos metodológicos ou
as diretrizes para a implementação de um processo participativo mais
democrático e engajado em decisões reais (COSTA et al, 2009).
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“Há uma diferença fundamental entre passar pelo ritual de participação
em branco e ter o real poder necessário para afetar o resultado do processo”
(ARNSTEIN, 1969). Associado a essa premissa, considera-se que de um lado,
há uma resistência de distribuição do poder e, do outro, uma deficiência na
base do conhecimento, juntamente à dificuldade de organização dos cidadãos
representativos. Para mudar este cenário, a autora considera que informar os
cidadãos sobre os seus direitos, responsabilidades e opções pode ser o passo
mais importante em direção à participação cidadã legítima.
Costa et al (2009) levanta que a participação é reforçada apenas como
consulta pública, que não cria envolvimento ou co-autoria de decisões,
questionando o dogma conferido à AAE quanto à participação. Por isso,
considera que apesar dos novos discursos quanto à AAE ser um processo
mais participativo comparado à AIA, se os “velhos” instrumentos de
participação pública, aplicados no processo de AIA, continuarem sendo
utilizados, não será possível uma evolução na forma de instrumentos que
permitam operacionalizar uma nova intenção.
Com base na prática de AAE, Tetlow e Hanusch (2012) tem algumas
recomendações:


A AAE deveria se tornar mais estratégica focando nas atividades
de planejamento;



A AAE deveria se tornar mais integrada no desenvolvimento das
PPPs e tomada de decisão, devendo ser mais claro no que diz a
integração, levando ao aumento da efetividade do instrumento;



A AAE deveria se tornar mais flexível, e consideravelmente mais
explícita, informando como esta ferramenta poderá ser adaptada
ao objetivo proposto, agregando valor em qualquer contexto
específico. Isto é ainda mais pertinente em períodos de recessão;



A AAE deveria enfrentar os desafios globais e desenvolver
ferramentas para melhor integrar os limites ambientais e mudança
climática, e;



A AAE deveria reconhecer que os benefícios não aparecerão até
em curto prazo.
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A AAE vem sendo utilizada, principalmente, para suprir algumas
limitações do processo de AIA, no âmbito das PPPs, por meio da sua
capacidade de integração e visão estratégica ao lidar com formulação de
alternativas e tomadas de decisão.
Importante ressaltar que para garantir que os objetivos da AAE sejam
alcançados é necessário atender os princípios de responsabilização, de
participação e de transparência, além do acompanhamento de todo o processo
de preparação, execução e revisão das etapas de planejamento de modo a
influenciar a formulação de estratégias de ação e a tomada de decisão
(PARTIDÁRIO, 2007).
Dessa forma, apesar de algumas limitações associadas, se houver uma
boa compreensão da abordagem estratégica no enfoque ambiental nos
processos de formulação de PPPs, o propósito da AAE será atendido.

2.2

AAE no Brasil

No Brasil, a tomada de decisão dos projetos ocorre sempre associada a
uma política pública mais ampla, da qual decorrerá a proposição dos planos e
dos programas de desenvolvimento. Teixeira (2008) ressalta que apesar da
prática de planejamento ser recente, os governos definem estratégias e metas
de desenvolvimento. Cabe destacar que, o setor de hidrelétricas possui um
histórico de planejamento mais antigo. Os primeiros estudos ambientais
elaborados na década de 70, anteriormente à legislação que instituiu a AIA no
Brasil, são referentes a esse setor (SOUZA, 2009). Em geral, pode-se
considerar que a variável ambiental não tem sido utilizada de forma adequada
no planejamento nacional, uma vez que os problemas e “gargalos” do
licenciamento ambiental sugerem falhas na formulação dessas estratégias e
metas, anteriores ao nível de projeto de engenharia.
As primeiras iniciativas estratégicas de planejamento no Brasil remetem
ao início dos anos 1990. A primeira experiência em AAE no Brasil, em 1994, é
referente à construção do gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL) para qual se
utilizou a AIA juntamente com a avaliação de impactos cumulativos. Outro
30

estudo, de cunho de planejamento, refere-se ao EIA do Programa de
Corredores de Ônibus da Prefeitura de São Paulo que procurou integrar os
diversos projetos de corredores de transporte coletivo.
A primeira tentativa de institucionalizar a AAE no país ocorreu em 1994,
no Estado de São Paulo, resultado de um trabalho realizado pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente – Consema na reformulação dos procedimentos de
AIA. Este trabalho foi aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente - SMA e
foram criadas uma comissão e uma resolução. Entretanto não houve
resultados práticos e o documento permaneceu engavetado.
Posteriormente, segundo Sánchez (2008), um estudo do Ministério do
Meio Ambiente, recomendou que a AAE no Brasil fosse implementada por meio
de legislação, mas sem atrelar a elaboração de estudos de AAE ao
licenciamento ambiental. Na sequência, o MMA organizou seminários de
capacitação sobre AAE, para funcionários de órgãos federais e estaduais,
visando internalizar o conceito de AAE no planejamento dos projetos de
grandes vultos, incluídos no Cadastro de Programas e Ações do Plano
Plurianual e nos Orçamentos da União. O curso de capacitação foi aplicado no
Pantanal (2006-2007), ministrado pela Universidade de Brasília e a
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Importante ressaltar, o Acórdão 464/2004, decisão do TCU, que
recomenda a adoção da AAE na elaboração do Plano Plurianual e no
planejamento de Políticas, Planos e Programas Setoriais (SÁNCHEZ, 2008).
Outra iniciativa neste âmbito foi o Projeto de Lei 2072/2003, apresentado à
Câmara dos Deputados, que propõe alteração da Lei 6938/81, da Política
Nacional do Meio Ambiente, introduzindo a obrigatoriedade AAE de PPPs, mas
no momento encontra-se arquivado. Atualmente, visando também a alteração
da Lei no 6.938/81, a fim de dispor sobre a AAE de PPPs encontra-se
aguardando Parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC), o Projeto de Lei nº 261/2011.
A Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC, instituída pela SMA
do Estado de São Paulo, por meio da Lei nº 13.798 de 09 de janeiro de 2009,
também levanta a necessidade da AAE para PPPs, no que se refere às
mudanças climáticas, informando que:
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“Artigo 8º - A Avaliação Ambiental Estratégica do processo de
desenvolvimento setorial deve [...] analisar de forma sistemática as
consequências ambientais de políticas, planos e programas públicos e
2

privados frente aos desafios das mudanças climáticas [...]” .

.
Em 2012, vinculado ao Decreto 55.947/2010, que dispõe sobre a PEMC,
a SMA do Estado de São Paulo publicou a Resolução SMA nº 05 de 19 de
janeiro de 2012. Esta Resolução dispõe sobre a organização dos trabalhos
referentes ao cumprimento da PEMC, e atribui à Coordenadoria de
Planejamento Ambiental da SMA a elaboração de AAE do planejamento do
setor 3 . A Figura 4 apresenta os instrumentos regulatórios e legislativos
principais para a AIA no Brasil.

2

De acordo com o questionário aplicado, Milton Xavier, assessor de Planejamento da
Secretaria Estadual de Logística e Transportes, informa que o Plano Diretor de Logística e
Transportes – PDLT 2030, em desenvolvimento, foi indicado como “o principal instrumento
para elaboração dos estudos de alternativas para o atingimento das metas ambientais do setor
de transportes da PEMC”.
3

Recentemente, a Secretaria Estadual de Logística e Transportes foi indicada para
desempenhar a função de coordenação do Grupo de Transportes do Comitê Executivo da
PEMC, este sobre a coordenação da Casa Civil, dados obtido na aplicação do questionário
(Anexo I). Para dar funcionalidade operacional na elaboração dos estudos ambientais ao nível
dos projetos, foi criada a Comissão Ambiental da Secretaria de Logística e Transportes– a
CASLT, que integra representantes de todas as entidades vinculadas à SLT sob sua
coordenação.
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Figura 4 - Instrumentos regulatórios e legislativos para a avaliação de impacto ambiental no Brasil
Fonte: Pellin, et al (2011)

Dessa forma, pode-se considerar que a experiência da AAE no Brasil
pode ser dividida em dois momentos distintos. Primeiramente, segundo
Teixeira (2008), envolve iniciativas voluntárias, pontuais ou sendo parte dos
requisitos para a concessão de financiamento externo, no caso de projetos de
infraestrutura, desvinculadas de um sistema de AAE. O segundo momento está
relacionado a tentativa do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do
Planejamento em definir um sistema de AAE no Brasil.
No Brasil houve um aumento de casos de aplicação de AAE nos últimos
anos. O Quadro 8 apresenta as experiências em AAE no Brasil entre os anos
de 1997 e 2010.
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Ano

Projeto

1994

Gasoduto Brasil-Bolívia

2002

Bacia do Rio Chopin

2002

Bacia Araguaia-Tocantins

2002

Plano Decenal Indicativo 20032012
Bacia do rio Areia

2002

Bacia de Camamu-Almada (2002-2003)-BA

2002

2004
2004
2004

PRODETUR- SUL (2004)
Rodoanel-SP
AAE do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de
Manaus -PROSAMIM

Setor
Energia
Gás Natural
Energia
Elétrica
Energia
Elétrica
Energia
Elétrica
Energia Elétrica
Petróleo
(upstream)

Escala
Federal
Estadual - PR
Federal
Federal
Estadual - PR
Estadual - BA

Turismo

Federal

Transportes

Estadual -SP

Saneamento

Estadual - AM
Federal

2005

Complexo do Rio Madeira

Energia
Elétrica

2005

Programa de Eletrificação Rural do Noroeste de Minas
Gerais

Energia Elétrica

2005

Bacia do Alto Paraguai

Desenvolvimento
Regional

Estadual MG
Centro-Oeste
Paraguai

Portuário e Industrial

Estadual - CE

Meio Ambiente

Estadual - AP

Turismo

Federal

2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008

Complexo Industrial – Portuário do Pecém-CIPP e
Área de Influência
Programa de Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana
do Amapá – GEA-BID
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo
Sustentável na Costa Norte
Programa Rodoviário de Minas Gerais
Programa de Geração Hidrelétrica em Minas Gerais –
PGHMG
Sub-bacia do Rio Verde
AAE do COMPERJ
Pólo Industrial e de Serviços de Anchieta
Programa Brasília Integrada GDF/BID
Bioma Caatinga
AAE Extremo Sul
Polo Minero-Industrial de Corumbá e Influências sobre
a Planície Pantaneira

Energia Elétrica
Petróleo
Minero-Industrial
Transportes
Meio Ambiente
Indústria e Energia

Estadual MG
Estadual MG
Estadual - MS
Estadual - RJ
Estadual - ES
Estadual - DF
Nordeste
Estadual - BA

Minero-industrial

Estadual - MS

Transportes
Energia Elétrica

2009

Plano Direto do Arco Metropolitano

Energia

Estadual - RJ

2009

Complexo Industrial e Portuário do Açu
Planejamento Ambiental Estratégico das atividades
Portuárias, Industriais, Navais e Offshore no Litoral
Paulista – PINO

Portuária e Industrial

Estadual - RJ

Portuária e Industrial

Estadual - SP

2010

Quadro 8 - Exemplos de experiências em AAE no Brasil: de 1997 a 2010
Fonte: Adaptado de Teixeira (2008); Opperman (2012)

As motivações para o uso da AAE no Brasil estão relacionada com os

seguintes fatores, de acordo com Teixeira (2008):


Antecipação e resolução de conflitos ligados às questões de uso
racional dos recursos ambientais;
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Facilitação

da

informação

e

à

condução

dos

processos

de

licenciamento, além do aumento da objetividade e da redução de custos
dos estudos de impacto ambiental; e


Contribuição para a sustentabilidade do desenvolvimento.

Lemos (2011) destaca que nos países em desenvolvimento as
experiências de AAE estão frequentemente associadas a programas de
investimento de agências bi e multilaterais de desenvolvimento que incentivam
ou exigem avaliações ambientais estratégicas de suas ações de financiamento.
Apesar do aumento do número de experiências de AAE e considerando o
caráter voluntário, ainda há a ocorrência de impactos socioambientais
negativos decorrentes dos efeitos colaterais das inúmeras políticas públicas,
sejam elas políticas macroeconômicas, sejam políticas setoriais, como as de
transportes e de energia. Sánchez (2008) ressalta que as políticas de
incentivos fiscais ou subsídios econômicos, que não incluam salvaguardas
ambientais, são uma das principais responsáveis pela degradação ambiental.
Um caso levantado pelo autor, neste cenário, foi a política de apoio à produção
de carvão mineral, que vigorou até o início da década de 90, causando uma
série de problemas de contaminação de solos, de águas superficiais e
subterrânea, a diminuição da produção agrícola e piscícola e diversos outros
impactos, incluindo danos à saúde humana.
O contexto externo que a AAE apresenta no Brasil é semelhante a
situação de muitos países emergentes, no qual as pressões externas,
exercidas principalmente pelas duas principais instituições seja o Banco
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, “ignoram” a
necessidade de uma formalização jurídico-institucional do instrumento, assim
como o estabelecimento de regras claras e a capacitação de pessoal
(TACHARD et al. 2007). Dessa forma, a política internacional para os países
que ainda não adotam a AAE e que se submetem às exigências dos órgãos de
fomentos, visando recursos financeiros para o seu desenvolvimento, distorcem
seu real objetivo. Cabe destacar que a pressão externa para inserção da AAE
no Brasil, para atendimento de uma demanda prioritariamente econômica, não
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invalida seu caráter inovador e mobilizador; no entanto pode desvirtuar os
propósitos do instrumento (PELLIN et al, 2011).
A pressão externa associada à fragilidade conceitual, a ausência de
informações sobre o ambiente e à falta de integração desses países
emergentes pode tornar o uso da AAE mais um “entrave” ao desenvolvimento e
não desenvolver os princípios do uso deste instrumento que consiste na
inserção de valores ambientais no processo de planejamento e tomada de
decisão referente às PPPs (Oliveira et al, 2009). Segundo Pellin et al (2011), a
interferência dessas instituições de financiamento externo têm contribuído
pouco no desenvolvimento de modelos próprios que considerem as
características, demandas, experiências, forças e limitações do país, e muitas
vezes os estudos chamados de “AAE” são utilizados como instrumento de
pressão por parte dos organismos financiadores em favor da aprovação de
projetos polêmicos.
Já o cenário interno que o Brasil apresenta é caracterizado pelas
decisões baseadas na centralização dos poderes políticos e econômicos o que
posteriormente reflete no ambiente e nas desigualdades sociais. Oliveira et al
(2009) levanta que:
“Há muito mais pressão para o enfraquecimento das estruturas ambientais
(em especial em decisões que envolvem alto valor econômico e também em
temas estratégicos do governo) do que para o fortalecimento do valor
ambiental ainda não incorporado [...] o que inegavelmente a área ambiental
ressente de maior representatividade nas diferentes instâncias de decisão.”

Dalal-Clayton e Sadler (2005) consideram que diante do cenário da
prática da AAE no Brasil, é necessário que a construção e implementação
deste instrumento ocorra em um processo evolutivo. Uma vez implementada
sem um respaldo conceitual bem elaborado, a AAE poderá se tornar um
elemento isolado no processo decisório, o que frequentemente ocorre no
processo de licenciamento ambiental.
No contexto técnico/operacional, o que se encontra são os órgãos
ambientais como o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos que compõem o
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Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA dependentes de recursos e
com uma atuação limitada pelas políticas do governo (Oliveira et al, 2009).
A mudança desse cenário, ou seja, o fraco desempenho da participação,
é considerado o desafio de incorporar a AAE no processo de tomada de
decisão, apontado por diversos autores:
“A superação das dificuldades que a AAE apresenta depende de
capacitação e incremento do corpo técnico ligado aos órgãos ambientais,
definição de mecanismo legais e institucionais, de informação e divulgação
e também, no caso brasileiro, de atenção em relação ao vínculo e à
abordagem que se dará ao instrumento (THÉRIVEL 2004; PARTIDÁRIO,
1996; SADLER E VERHEEM, 1996; PARTIDÁRIO, 2007; TEIXEIRA, 2008)”.

A implementação da AAE no Brasil carece de discussões entre as partes
interessadas acerca dos conceitos e meios adequados para sua aplicação.
Além do mais, a participação da sociedade desde a fase de concepção do
planejamento é de extrema importância, uma vez que se objetiva à criação de
uma ferramenta condizente com a realidade do país e não que se sobreponha
aos seus interesses.
Visando à adequação da AAE às características do planejamento no
Brasil é necessário garantir determinadas condições como:



Caráter estratégico, distinguindo-se do EIA, apesar da gênese
comum:



Garantir o valor ambiental, sua significância e referência;



Integrar considerações ambientais no desenvolvimento de PPPs,
no planejamento e nas decisões;



Ser flexível a ponto de possibilitar ajustes e, ao mesmo tempo,
suficientemente resistente para refletir princípios e elementos
essenciais

que

garantam

sua

qualidade

e

resultados,

minimizando a possiblidade de distorção (Oliveira et al. 2009).
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Os procedimentos de elaboração da AAE irão depender de uma
formalização, atendendo aos objetivos da PNMA, e deverá contemplar alguns
pontos importantes como os destacados no Quadro 9.

Categoria
Conceitual/contextual
(o quê/ por que)

Instrumental/
metodológica
(como/onde)

Institucional/
processual
(quem/quando)

Legal/política
(responsabilidade/
alcance)

Objetivo a ser detalhado

Conceito a observar

Como tornar a AAE mais clara,
garantindo
o
conceito,
seu
enfoque,
abrangência
e
abordagem?
Como congregar instrumentos,
métodos específicos e informações
necessárias para os diferentes
tipos de impactos para se chegar
às alternativas ambientalmente
desejáveis?
Como montar uma estrutura
adequada para representar a
integração
necessária?
Quem
implementa – atores, direitos,
competências
e
responsabilidades? Há pessoas
capazes? Quais as competências?
Como garantir a ênfase? Como
aferir os resultados no ambiente?
Como garantir que o ambiente não
esteja perdendo no processo de
decisão
e
como
e
quem
responsabilizar?

Sustentabilidade, estratégia,
ambiente,
integração
e
significância.
Capacidade de suporte e
flexibilidade.

Integração
integração
participação

horizontal,
vertical
e

Processo
decisório
discricionariedade

e

Quadro 9 - Conteúdo essencial de uma AAE
Fonte: Oliveira, et al. (2009)

A adoção deste novo instrumento requer o que já se estabelece quase
como um clichê: vontade política, compromisso e comprometimento com suas
definições e objetivos e participação da sociedade. (Oliveira, et al. 2009)
Dessa forma, pode-se considerar que eficácia da AAE será alcançada
quando conseguir influenciar realmente as tomadas de decisões e facilitar a
integração de PPPs nas diferentes esferas do governo. A AAE também deverá
atender aos dois principais objetivos: “[...] identificar antecipadamente as
consequências das PPPs a fim de evitar, atenuar ou compensar impactos
adversos, e; influenciar diretamente o desenho de novas PPPs, ajudando a
formular as opções estratégicas” (SÁNCHEZ, 2008).
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3.

AAE E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES

Neste capítulo são apresentadas as experiências de AAE elaboradas para
o setor de transportes, em dois contextos: casos internacionais e nacionais.
Será exemplificado o uso da ferramenta de AAE no cenário internacional, a
partir de dois estudos realizados por Fischer (2004 e 2006). Estes estudos
analisaram a AAE aplicada à formulação de Política de Transportes em três
localidades distintas; e o desenvolvimento de um guia para aplicação da AAE
para o setor de transportes, em países europeus.
No cenário nacional foram selecionados três estudos de caso de AAE
aplicados para o setor de transportes do Brasil.

3.1

AAE para transportes: Experiências Internacionais

Os membros da União Europeia possuem como requerimento formal a
aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica, baseado na Diretiva Europeia
2001/42/EC. Essa Diretiva é bem abrangente, pois estabelece que todos os
planos e programas preparados por autoridades nacionais, regionais e locais,
sujeitos à apreciação legislativa, regulatória ou administrativa das áreas de
agricultura,

silvicultura,

pesca,

energia,

indústria,

resíduos,

água,

telecomunicações, turismo e planejamento territorial devem ser submetidos à
avaliação ambiental (LEMOS, 2011). Para isso, uma importante meta da
diretiva é contribuir para o desenvolvimento de um grau mínimo de consistência
e padrão de qualidade na elaboração da AAE, evitando uma distorção nas
práticas entre os estados membros da União Europeia (FISCHER, 2006).
Considerando a Política de Transportes, Fischer (2004) ressalta que a
prática da AAE deveria agir em prol do desenvolvimento sustentável,
considerando metas de longo prazo e objetivos globais Entretanto, o autor
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ressalta que não está claro se o uso dessa ferramenta para transporte tem
alcançado este nível de tomada de decisão.
Tal consideração é tecida após um estudo comparativo, no qual é
analisada a formulação de AAE para Política de Transportes nas cidades de
Liverpool (Merseyside), Amsterdam (Regional Body of Amsterdan, ROA) e
Berlin, em dois momentos: 1997 e 2002. As três regiões foram escolhidas por
Fischer (2004) após um levantamento inicial dos estados membros da União
Europeia que possuíam experiência em avaliação estratégica neste setor.
A partir da experiência de AIA na tomada de decisões, e visando
identificar o nível como os elementos da AAE estavam sendo inseridos na
prática do planejamento estratégico do setor de transportes, em 1997, o estudo
levantou 214 autoridades locais, regionais e nacionais das três regiões
escolhidas,

com

as

quais

foram

realizadas

entrevistas

e

aplicados

questionários sobre 114 PPPs existentes e relacionadas (FISCHER, 2004).
Como resultado observou-se que essas três localidades aplicavam a AAE
aos três níveis decisórios, ou seja, a AAE focada em Políticas (Policy-SEA),
Planos (Plan-SEA), e Programas (Programme-SEA). Considerando-se que os
benefícios da AAE são potencializados se a ferramenta é aplicada em todos os
níveis decisórios, conclui-se que já em 1997, existia a aplicação de boas
práticas da AAE nessas regiões.
Na Figura 5, FISCHER (2004) aponta as principais atividades para o
planejamento relacionadas aos três níveis decisórios.
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Níveis de Decisão

POLÍTICA

PLANO

PROGRAMA

Escala hierárquica

Atividades
 Considerar cenários políticos;
 Considerar qualquer opção que
poderá contribuir para atingir os
objetivos previamente definidos;
 Considerar as medidas regulatórias,
fiscais e econômicas e as alternativas
intermodais;
 Considerar um conjunto de impactos
ambientais e socioeconômicos sob
perspectiva cumulativa e intersetorial;
 Aperfeiçoar as opções políticas e
objetivos;
 Identificar alternativas espaciais;
 Focar nos impactos ambientais;

 Comparar projetos ou projetos
alternativos com base em qualquer
análise de custo-benefício ou análise
multicritério;
 Avaliar os impactos ambientais e
socioeconômicos considerando a
mesma ferramenta.

Retroalimentação possível entre níveis decisórios

Figura 5 - Levantamento das atividades nos três níveis de decisão
Fonte: Adaptado de FISCHER (2004)

Após cinco anos da primeira fase do estudo (FISCHER, 2004), em 2002,
o autor reavaliou as boas práticas na elaboração de políticas de transportes,
nas mesmas três regiões anteriormente estudadas em 1997. Para esta análise
foram utilizados documentos sobre a política de transportes e entrevistas com
tomadores de decisão, planejadores e outros interessados envolvidos no
processo.
Apesar de encontrar uma consistência em termos de desempenho das
políticas e procedimentos de planejamento em Liverpool e em menor grau, em
Berlim, o mesmo não se verificou em Amsterdam. As mudanças políticas em
nível de província, e ocorridas em Amsterdam, assim como os reflexos das
mudanças nacionais, demonstraram que os governantes reduziram o foco com
relação à inserção da sustentabilidade ao setor de transportes em comparação
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ao ano de 1997. As mudanças políticas ocorridas nas outras duas regiões
também influenciaram o cenário encontrado em 2002, entretanto se
comparadas com Amsterdam foram consideradas de menor magnitude
(FISCHER, 2004).
Em relação à inserção da sustentabilidade na tomada de decisão, o
estudo de Fischer (2004) indicou que, se a formulação de políticas está
relacionada apenas com a agenda política, os objetivos e metas de
sustentabilidade ficam suscetíveis ao longo do tempo. Isso corrobora também a
baixa inserção das partes interessadas no processo de tomada de decisão.
Para que a efetividade da AAE seja garantida, a ferramenta deve ser aplicada
em situações “menos politizadas”, em que priorize, desde o início do processo,
a participação de vários stakeholders (parte interessada), e não somente seja
uma decisão de gabinete de políticos. Isso proporcionará que a decisão seja
em prol da sustentabilidade.
Experiências adquiridas durante a década de 90 mostraram que a
avaliação ambiental em nível de política era possível de ser aplicada. No
entanto, em 2002, as três regiões selecionadas em graus diferentes tinham
abandonado a prática existente ou a intenção de avaliar suas políticas de
transporte, afastando-se de uma possibilidade de formalizar as políticas
submetidas à AAE.
Com base nestas constatações, Fischer (2004) ressalta a importância da
formalização da AAE, uma vez percebida a dificuldade em desenvolver um
processo de AAE na esfera de decisões de políticas.
Dessa forma, Fischer (2006) propôs um guia de orientação para
elaboração da AAE, assim como um meio de avaliar a prática existente. O
Quadro 10 sintetiza a proposição de AAE para o setor de transporte, baseado
na evidência advinda de sistemas de planejamento de transportes do norte e
oeste de países europeus, além das pesquisas documentais e contribuições de
outros autores na área. Este trabalho ainda se apoia na evidência empírica que
uma AAE conduzida de modo normativo e sistemático poderá garantir a
eficácia no planejamento de transportes de modo sustentável. Neste estudo,
FISCHER (2006) considera três elementos fundamentais para a formação da
base do quadro geral de AAE:
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A extensão espacial dos impactos: global, regional e local;



Os níveis administrativos da tomada de decisão: nacional,
regional e local;



Os níveis hierárquicos de tomada de decisões, considerados a
espinha dorsal da estrutura: Políticas, Planos de Corredor, Planos
de Rede, Programas e Projetos.

Da análise do Quadro 10 depreende-se que a AAE ainda necessita definir
alguns aspectos que possam facilitar a implementação nos quadros políticos
integrados aos três níveis de decisão. Há a necessidade do fortalecimento de
um modelo de base de estudo de AAE, possibilitando um produto com
qualidade, ao mesmo tempo adaptado à situação real do local e ao nível
decisório em análise. Também é necessária a elaboração de diretrizes
específicas, assim como mecanismos eficazes para controle da qualidade dos
estudos de AAE e sua efetividade na prática.
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Características/

- AAE

Políticas de Transportes

Abrangência

Tipos de impacto a
serem considerados
(indicadores)

Objetivos


Visão;



Objetiva;



Políticas de
Ajustes;

Tarefas

Foco

Papel dos diferentes
níveis administrativos

 Consumo de energia
e CO2;
 Ocupação de terras,
e;
 Outros indicadores
possíveis
incluem:
NOx e / ou SO2, CH4,
N2O.

 Análise da situação atual;
 Levantar os objetivos econômicos, sociais e ambientais
existentes e as metas para o setor de transportes;
Todas as opções
 Identificar diferentes cenários de desenvolvimento (por
políticas que possam
exemplo: econômico e espacial);
conduzir ao
 Identificar as diferentes opções de políticas, que poderão
cumprimento das metas
lidar com as metas e objetivos;
e objetivos políticos
 Avaliação das opções à luz de cenários, indicando tradeglobais
offs para alcançar os objetivos e metas;
 Monitorar o desenvolvimento real;
 Ajustar as políticas regularmente.

Somente será eficaz se
as administrações
cooperarem
estreitamente
(diferentes setores e
níveis); analisando
também as devidas
responsabilidades.

 Consumo de energia
e CO2
 Fragmentação
e
Biodiversidade;
 Fragmentação
de
propriedade de terra,
e;
 Outros
indicadores
possíveis
incluem:
NOx e / ou SO2, CH4,
N2O.

 Análise da situação atual;
 Identificação das opções de desenvolvimento intermodal,
segundo as necessidades identificadas nas políticas dos
Planos da rede;
 Avaliação de impactos em diferentes opções,
possibilitando atingir os objetivos e metas e indicação de
possíveis trade-offs;
 Feedback para as Políticas;
 Monitorar o desenvolvimento real, e;
 Ajustar os Planos de Rede regularmente.

Opções de
desenvolvimento de
infraestruturas
nacionais ou regionais
que levam a projetos
específicos

Somente será eficaz se
os responsáveis
administrativos pelas
diferentes
infraestruturas de
transporte cooperarem
estreitamente.

Alternativas espaciais
dentro de corredores

Dependerá dos níveis
superiores; se a visão/
política e aspectos da
rede estiverem
totalmente cobertos,
uma administração
poderá ser o ator
principal.

Identificar projetos
prioritários

Uma administração
poderá ser o ator
principal

Concepção de Projetos

Uma administração
poderá ser o ator
principal

Estabelecer e avaliar
Planos de Redes - AAE

soluções

de

rede

intermodal (com base
nas

Políticas

transporte).

de

Opções

de

desenvolvimento

de

infraestruturas

nacionais ou regionais
que levam a projetos

Corredor - AAE

Planos de

específicos.
e
as  Fragmentação
Biodiversidade;
necessidades
 Ocupação de terra;
concretas da rede dos  Emissões nocivas, e;
 Outros
indicadores
corredores
de
possíveis incluem: o
ruído
e
impacto
transportes.
visual
 Danos
ambientais
concretos traduzidos
Identificação
de
em fatores;
projetos prioritários.
 Análise multi-critério
ou Análise custobenefícios
Avaliar

 Análise da situação atual;
 Análise dos impactos potenciais das opções
preferenciais;
 Feedback para as Políticas e Planos de Rede;
 Monitorar o desenvolvimento real;

 Análise da situação atual;
 Identificar projetos prioritários, utilizando análise
Programas
multicriterial ou análise custo-benefício;
– AAE
 Monitorar o desenvolvimento real;
 Ajuste regular dos programas;
Feedback dos níveis anteriores.
 Análise da situação atual;
Lidar com questões
 Otimização da concepção de projetos, em termos de
Projetos
Impactos localizados.
objetivos políticos e metas (avaliação de projeto);
específicas do projeto.
 Monitorar o desenvolvimento real;
 Feedback dos níveis anteriores
Quadro 10 - Encadeamento sistemático e alocação de tarefas dos níveis de tomada de decisão frente à AAE
Fonte: Adaptado de FISCHER (2006)
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3.2

AAE para Transportes: Experiência no Brasil

No Brasil, a AAE de modo geral é pouco utilizada. Na prática, o maior
motivador para sua execução vem sendo o atendimento a termos de
financiamento de bancos internacionais ou até mesmo, a superação de
“entraves” do licenciamento ambiental.
Em conformidade ao preconizado por Fischer (2006), a prática de
planejamento e de avaliação existente precisa ser analisada, para o
desenvolvimento de orientação para proposição de AAE ao setor de
transportes paulista.
De modo a propor o uso da AAE nas próximas revisões do PDDT, foram
selecionados três casos nacionais de aplicação de AAE para o setor de
transportes, encontrados por meio da revisão bibliográfica. Os casos
selecionados são discutidos e posteriormente analisados quanto às boas
práticas da AAE.
3.2.1

AAE – Programa Rodoviário de Minas Gerais - PMRG

Os dados descritos foram extraídos do Programa Rodoviário de Minas
Gerais – PMRG, formulado pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas SETOP e Departamento de Estradas de Rodagem - DER/MG (MINAS
GERAIS, 2007). O programa visa a adequação da malha rodoviária mineira à
evolução da demanda e transporte, até o horizonte de 2016. Para isso, foram
consideradas as políticas e prioridades do Governo para o setor, objetivando
atender as diretrizes expressas no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado – PMDI, o qual orienta a elaboração quadrienal do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG e as diretrizes e leis orçamentárias anuais.,
além de atender
Neste

contexto,

um

dos

“Projetos

Estruturadores”

destinados

a

concretizar as políticas, objetivos prioritários e iniciativas estratégicas do PMDI
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consiste na “Gestão Ambiental MG Século XXI”, em que uma das ações prevê
a elaboração da AAE do PRMG.
O PRMG é um programa de obras rodoviárias de características técnicas
e tipologias diversas, compreendendo 195 trechos que totalizam cerca de 14
mil quilômetros de extensão, com a seguinte distribuição, segundo a extensão
e jurisdição: federais (8.051,5 km - 57,10%), estaduais (3.314,9 km - 23,62%),
municipais (2.059,20 km – 14,63%), e mistas (647,0 km - 4,61%).
O estudo de AAE do PRMG tem como objetivo geral definir as estratégias
e as bases para uma tomada de decisão ambientalmente sustentável sobre o
conjunto de iniciativas contidas no Programa, de modo a atender a demanda
de expansão e melhoramento da rede rodoviária no Estado de Minas Gerais.
Visando contemplar este objetivo, o estudo está estruturado em 13
capítulos, sendo:


Capítulo 1: Fundamentação teórica da Avaliação Ambiental Estratégica;



Capítulo 2: Conceitos e elementos técnicos da avaliação ambiental
estratégica (AAE), com o objetivo de criar um entendimento comum
sobre o tema;



Capítulo 3: Apresentação de informações fundamentais e referenciais às
tarefas analíticas da AAE do Programa, no âmbito do Estado de Minas
Gerais, como a situação atual da infraestrutura de transporte nos modais
rodoviário, ferroviário e aeroviário, com destaque ao atendimento à
população;



Capítulo 4: Inserção do PRMG no quadro de políticas de transporte do
Governo Federal e, sobretudo, considerando os critérios e análises dos
impactos estratégicos do Programa e as Políticas e Planos de
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais expressos no Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI e no Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG;



Capítulo 5: Apresentação das competências e responsabilidades
envolvidas na implementação do PRMG, nos níveis federal, estadual e
municipal aplicável ao Programa com vistas ao controle dos impactos
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estratégicos,

além

da

possibilidade

de

complementação

dos

regulamentos em vigor.


Capítulo 6: Detalhamento da região de estudo, na qual insere o PRMG.
Definiu-se como área de influência estratégica, todo o território estadual
e como área de influência direta, as Regiões de Planejamento do Estado
de Minas Gerais, utilizadas para fins de planejamento e ações
governamentais;



Capítulo 7: Descrição dos principais aspectos ambientais físicos, bióticos
e socioeconômicos da área de influência delimitada, considerando a
avaliação de sensibilidade ambiental de cada região e os efeitos pela
implementação do PRMG;



Capítulo 8: Apresentação em nível macro de atuação do estado, os
órgãos

e

instituições

públicas

e

privadas

que,

potencialmente

apresentam interesses congruentes com as intervenções propostas pelo
PRMG,

objetivando

desenvolver

um

processo

de

planejamento

participativo;


Capítulo 9: Levantamento dos principais planos, programas e projetos
planejados ou em implementação do estado, sob responsabilidade dos
governos federal e estadual. Considerou-se prioritária como fonte de
informação os Planos Plurianuais (PPA) federal e estadual, e também
foram registradas algumas iniciativas não governamentais em torno de
programas e projetos relevantes para a gestão ambiental regional ou
local;



Capítulo

10:

Elaboração

de

cenários

de

referência

e

de

Desenvolvimento da Área de Estudo com a finalidade de estabelecer
uma base de comparação comum para a avaliação das alternativas de
intervenção propostas;


Capítulo 11: Identificação dos benefícios socioeconômicos associados
às intervenções propostas, com o objetivo de indicar os efeitos positivos
desses empreendimentos sobre a base social e econômica de cada
região de planejamento;



Capítulo 12: Apresentação da avaliação dos impactos ambientais e de
riscos nos cenários de desenvolvimento e as propostas de medidas de
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controle e compensatórias, além de alternativas mais eficientes em torno
da gestão do risco ambiental;


Capítulo 13: Apresentação das orientações que subsidiam a tomada de
decisão, para isso são abordados: os aspectos estratégicos em torno
das questões resultantes da avaliação de impactos e riscos ambientais;
a definição de matriz de decisão e; as análises dos principais aspectos
que interagem com o ambiente pela decisão de implantar ou não o
empreendimento, com base nas alternativas propostas.

Cabe ressaltar que, considerando um programa rodoviário a ser
implantado em todo o território do estado há um grande interesse na obtenção
de financiamento externo. O estudo do PRMG ressalta a consideração não
apenas das peculiaridades do planejamento do setor de transporte, mas
também das tendências de desenvolvimento a serem acentuadas por sua
implementação.
Apesar do estudo de AAE possuir um viés de avaliação de impacto
ambiental, a fim de orientar o processo de licenciamento ambiental, ao mesmo
tempo identifica os impactos ambientais estratégicos das intervenções
propostas, segundo o porte e o potencial do poluidor. Esta medida contribui
para o avanço da antecipação dos impactos negativos, possibilitando a
reformulação de intervenções planejadas, contribuindo para a redução de
eventuais conflitos. Teixeira (2008) destaca que a representação da análise
integrada do índice de benefício socioeconômico e do índice ambiental em uma
matriz de decisão é um fator que contribui para uma nova postura setorial para
o encaminhamento das questões ambientais frente os objetivos do PRMG.
A discussão acerca da sustentabilidade foi desenvolvida por meio da
elaboração de cenários de desenvolvimento, para isso foram desenvolvidos o
cenário tendencial - 2016 e um cenário de referência I – conquista de um
melhor futuro, baseando-se nos seguintes pilares: prosperidade econômica,
melhoria social, conservação do meio ambiente e revigoramento político do
Estado de Minas Gerais.
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Em relação à participação pública, de acordo com o estudo de AAE, estão
previstas discussões dos resultados da AAE com a sociedade civil e grupos de
interesse em todo o estado de Minas Gerais, por meio do processo de consulta
pública no âmbito do COPAM (Comitê de Política Ambiental).
Por fim, cabe salientar que durante o desenvolvimento da AAE do PRMG,
o Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ (Instituto
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro) avaliou e validou, de forma
independente, os resultados de cada etapa.

AAE – Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal –
Brasília Integrada

3.2.2

Os dados descritos foram extraídos do Relatório de Avaliação Ambiental
Estratégica – RAAE do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
(DISTRITO FEDERAL, 2010), formulado pela Secretaria de Estado de
Transportes do Distrito Federal.
O Programa de Transporte Urbano do DF - Brasília Integrada tem como
objetivo geral promover a mobilidade no DF. Para isso são propostas ações
focadas na melhoria operacional de transporte, construções e melhorias no
sistema viário urbano e rodoviário do Distrito Federal
O Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica visa o atendimento às
exigências do BID, sendo parte do conjunto de estudos e avaliações do
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal – Programa Brasília,
objetivando uma análise integrada da dimensão ambiental no processo de
tomada de decisão. Dessa forma, a avaliação ambiental do programa objetiva
assegurar que as soluções apresentadas demonstrem a resolução dos reais
problemas de transporte do Distrito Federal.
Os objetivos da avaliação ambiental elaborada neste estudo foram:


Apresentar ferramentas que propiciem ao GDF incorporar os
aspectos socioambientais na formulação de uma política integral de
transporte urbano;
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Identificar os impactos estratégicos

que

podem derivar da

implantação das intervenções físicas do Programa;


Entender,

a

partir

de

uma

visão

das

vulnerabilidades ambientais, as relações

potencialidades
entre

e

os diferentes

componentes, com a efetiva resolução dos problemas ambientais já
instalados na área do Programa;


Identificar momentos críticos, os benefícios e riscos socioambientais,
de modo a poder preveni-los e/ou mitigá-los;



Assegurar que as questões socioambientais sejam avaliadas no
processo de decisão;



Caracterizar o contexto legal e institucional em que se insere o
Programa;



Prover mecanismos de controle social e divulgação das informações
sobre o Programa.

O RAAE – Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica foi dividido de
acordo com os seguintes itens, visando atender o Termo de Referência do BID:


Sumário Executivo;



Parte I: Avaliação global do programa – Apresentação dos elementos
estruturadores, tais como: caracterização da gestão de transportes; a
concepção, sob a qual o Programa se ancora; os agentes
institucionais intervenientes na gestão dos transportes e da gestão
urbana e ambiental; os macros benefícios, além da identificação da
correlação entre as ações propostas pelos componentes com os
problemas que pretende enfrentar. Esse procedimento permite
avaliar a eficiência e eficácia do programa frente aos desafios da
gestão de transportes urbanos do Distrito Federal e seu Entorno;



Parte II: Avaliação Ambiental dos componentes do Programa –
Caracterização ambiental da área de intervenção do Programa
Brasília Integrada, onde são levantadas as potencialidades e
fragilidades ambientais do território, com o objetivo de identificar os
atributos ambientais estratégicos que deverão ser protegidos. Essa
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parte também expressa os resultados da avaliação de impacto das
obras da amostra representativa do Programa, apontando os
aspectos positivos e negativos associados à paisagem urbana e ao
ambiente natural (meio físico biótico e ambiente socioeconômico). A
identificação dos impactos permite a definição

de medidas

mitigadoras e compensatórias, que subsidiarão o Plano de Gestão
Ambiental e Social capaz de funcionar como instrumento de apoio ao
processo de tomada de decisão na promoção da sustentabilidade
urbana do Distrito Federal;


Parte III: Plano de Gestão Ambiental e Social – Propõe o Sistema de
Gestão

Socioambiental,

sua

estrutura

de

organização

e

competências para implementação. O PGAS é composto do
Programa de Medidas Mitigadoras e Compensatórias, do Programa
de

Educação

Ambiental;

do

Programa

de

Fortalecimento

Institucional; do Programa de Monitoramento; do Programa de
Reassentamento e Indenizações e do Manual Ambiental de
Construção, e;


Parte IV: Resultado da Consulta Pública – O RAAE prevê a
incorporação das contribuições das audiências públicas à medida
que forem, ressaltando que os atores relevantes são oriundos da
esfera federal e distrital do governo, da sociedade civil e do setor
produtivo.



Anexos – O Relatório apresenta os seguintes anexos:
I- Marco Institucional da Gestão Ambiental no Distrito Federal;
II- Avaliação Ambiental das obras da amostra representativa do
Programa;
III- Avaliação Social, e;
IV- Manual Ambiental de Construção.

A avaliação ambiental dos diversos componentes do Programa, de forma
global, foi considerada positiva no estudo, tendo sido constatados efeitos
benéficos potenciais da requalificação urbana das áreas de influência dos
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corredores, com melhoria da qualidade do ar e sonora do ambiente urbano. A
caracterização dos passivos ambientais em cursos d’água também foi
identificada como oportunidade para recuperação futura dessas áreas
degradadas com melhoria na qualidade da água.
Visando avaliar a sustentabilidade das decisões propostas, o estudo
propõe como procedimento metodológico, a utilização do instrumento de Matriz
PEIR – Pressão, Estado, Impacto e Resposta4, da seguinte forma:



Estado: considerado a situação atual de prestação do serviço de
transporte público coletivo, a caracterização da paisagem urbana e
da qualidade ambiental dos corredores;



Pressão: as condições que geram este estado, relacionadas à
gestão do sistema de transporte e aos marcos institucionais legais;



Resposta; as propostas apresentadas pelo programa;



Impacto: os impactos destas respostas sobre a prestação dos
serviços de transporte público coletivo, a paisagem urbana e a
qualidade ambiental. Em abordagem qualitativa foram destacados
os aspectos positivos e negativos frente à situação de estado
inicial.

Na escolha das alternativas propostas foi realizada uma análise integrada
da natureza econômica, financeira, operacional juntamente aos respectivos
impactos ambientais.
Após a escolha da alternativa mais adequada, o estudo apresenta todos
os custos necessários, primeiramente, para o desenvolvimento de condições
necessárias para que o Governo do Distrito Federal possa assumir e
desempenhar as funções de gerenciamento e execução das intervenções
previstas, assim como também realizar os Programas de Compensação dos
Impactos Socioambientais.
4

A Matriz PEIR (Pressão-Estado-Impacto-Resposta) surgiu como instrumento de avaliação da
sustentabilidade, sendo adotada pelos países da OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) desde a década de 1980, e mais recentemente pelo PNUMA
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) nos relatórios GEO – Global Enviroment
Outlook.
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Por fim, a fim de apresentar o resultado do estudo e iniciar um debate
sobre as intervenções propostas, foi realizada uma consulta pública. Para isso,
foram reunidos conselheiros e técnicos integrantes do Governo do Distrito
Federal e componentes de organizações sociais e instituições de pesquisa.

AAE – Programa Rodoanel

3.2.3

O Rodoanel Mário Covas é uma rodovia Classe “O”, ou seja, possui alto
padrão técnico e controle total de acessos às áreas lindeiras, com o objetivo de
interconectar dez grandes eixos rodoviários radiais principais que atravessam a
Região

Metropolitana de São

Paulo (RMSP): rodovias

Bandeirantes,

Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Imigrantes,
Anchieta, Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias.
A proposição de construir um anel rodoviário na Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP) surgiu na década de 70 e visava ordenar o tráfego, por
meio da separação dos fluxos internos, e dessa forma aliviar a sobrecarga do
sistema viário metropolitano, estruturar o transporte de passageiros e cargas, e
permitir a integração intermodal do transporte por meio de sua articulação com
o Ferroanel Sul e com os Centros Logísticos Integrados (CLI). Por razões de
ordem econômico-financeira (obtenção de financiamento e de recursos
orçamentário

para

execução)

e

também

ambientais

(dificuldade

de

licenciamento ambiental), o projeto foi subdividido em quatro trechos (Norte,
Oeste, Sul e Leste), que seriam construídos de maneira independente
(MAGRINI E SÁNCHEZ, 2007). Em 1998, a Licença de Instalação do trecho
Oeste foi expedida, mas, para os demais trechos o licenciamento ambiental foi
condicionada à preparação de EIA para a totalidade da obra e não mais a cada
trecho. De acordo com os autores, um EIA para os três trechos foi apresentado
em 2002, mas, face às dificuldades de aprovação, foi retirado da análise.
Segundo Sánchez e Silva-Sánchez (2006), devido ao potencial de recusa
do projeto, a Secretaria dos Transportes, juntamente à DERSA decidiram por
uma revisão de seus planos e estratégias. Assim, a AAE emergiu como uma
solução potencial, no qual seria possível definir as diretrizes para futuros
projetos, discutir alternativas de localização e, conforme acordado com a
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Secretaria Estadual de Meio Ambiente, definir os Termos de Referência para
os próximos Estudos de Impactos Ambientais – EIA. Para tanto, o projeto do
anel rodoviário foi renomeado para Programa Rodoanel, visando a elaboração
da AAE.
De acordo com a FESPSP (2004), o objetivo da AAE foi avaliar de forma
ordenada a magnitude e importância relativa dos efeitos e inter-relações
estratégicas entre o Programa Rodoanel e meio ambiente, considerando
também a sustentabilidade socioambiental do Programa.
Entretanto, o estudo de AAE do Rodoanel ressalta que não se tratava de
uma avaliação da sustentabilidade global, ou uma proposição de uma eventual
reorientação das políticas públicas metropolitanas, mas sim de uma avaliação
do empreendimento em uma estratégia de inserção sócio-urbano-ambiental,
como um programa de transporte articulado a outros programas setoriais, que
visa assegurar a adequada inserção do Rodoanel no contexto metropolitano e
ambiental, conforme determinado pelo Conselho Estadual de Meio AmbienteConsema, em sua Deliberação 44/97. Também foi ressaltada a ausência de
uma metodologia rígida estabelecida para a elaboração do estudo, e sim a
utilização de análises qualitativas e quantitativas por meio de técnicas de
projeção e modelos de simulação para descrição de situações futuras, com e
sem a continuidade de implantação do projeto.
Por fim, visando atender os objetivos proposto, a AAE do Rodoanel foi
dividida da seguinte forma:


Capítulo 1: Descrição do empreendimento no contexto atual de
planejamento regional de transportes;



Capítulo 2: Apresentação das questões socioambientais estratégicas
associadas ao Rodoanel;



Capítulo 3: Abordagem da metodologia adotada para a AAE, definida
para responder às questões estratégicas que emergem da implantação
de uma rodovia perimetral na RMSP;



Capítulo 4: Apresentação de uma síntese do contexto socioambiental da
RMSP de São Paulo;

54



Capítulo

5:

Avaliação

estratégica

do

empreendimento,

com

a

identificação e análise dos efeitos potenciais na RMSP relacionados à
implementação do Rodoanel;


Capítulo 6: Abordagem da viabilidade da implantação do Rodoanel por
trechos, indicando a propriedade, a flexibilidade de implantação e a
independência entre eles;



Capítulo 7: Apresentação das diretrizes para o desenvolvimento do
projeto rodoviário na forma de diretrizes de traçado e de inserção
urbano-ambiental

para

os

novos

trechos

e

diretrizes

para

desenvolvimento dos respectivos EIAs;


Capítulo 8: Apresentação das recomendações para a Gestão do
Programa Rodoanel, identificando as ações de responsabilidade do
empreendedor e as ações articuladas de políticas públicas, e propostas
para a gestão do programa e para constituição de um Sistema de
Gestão Ambiental do empreendimento rodoviário;



Capítulo 9: Apresentação das conclusões finais da AAE.

Cabe ressaltar que apesar do estudo atender ao Consema, possibilitando
a obtenção das Licenças Ambientais dos demais trechos do Rodoanel
Metropolitano de São Paulo, a AAE foi objeto de várias críticas.
Sánchez e Silva-Sánchez (2006) ressaltam que os efeitos da rodovia no
tráfego, qualidade do ar, água e vegetação, assim como uso do solo foi
somente citado nos anexos. Os autores também criticam a conclusão do
estudo, no qual informa que os efeitos da expansão urbana na RMSP
causados pelo Rodoanel são insignificantes, assim como a implantação do
Rodoanel seria benéfica para o desenvolvimento local, atraindo apenas
iniciativas adequadamente planejadas e de acordo com as legislações de
proteção de recursos hídricos.
O estudo de AAE foi elaborado após a conclusão da execução do Trecho
Oeste do RODOANEL, ou seja, a decisão do planejamento já estava tomada.
Teixeira (2008) considera que a intenção da realização da AAE foi de
referendar a validação de decisão de implementar o Rodoanel, como melhor
solução para os problemas de transportes e tráfego de veículos na RMSP.
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Dessa forma, o estudo não discute as implicações ambientais de outras
possíveis opções tecnológicas (outros modais) para lidar com esses
problemas.
O Programa Rodoanel merece o crédito de efetivamente introduzir um
longo debate sobre a AAE em São Paulo, a partir de uma iniciativa voluntária
(SÁNCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ, 2006). Entretanto, para garantir a efetividade
da AAE, o estudo deveria ter sido elaborado na instância mais estratégica de
planejamento, ou seja, anteriormente a execução do Trecho Oeste do
RODOANEL, no qual deveria ser considerada parte constituinte do “programa”
ou “empreendimento” submetido à análise.
Apesar das críticas levantadas, importante salientar que o estudo de AAE
utilizou a elaboração de dois cenários distintos: RMSP sem o Programa
Rodoanel e a RMSP com o Programa Rodoanel, levantando os fatores
intervenientes das questões socioambientais. Dessa forma, contribuiu para
revelar aspectos das dimensões socioeconômica, ambiental, de organização
territorial e político-institucional.
O estudo também realizou uma análise de macro-traçados para os
trechos Norte, Sul e Leste, considerando as intervenções e impactos
envolvidos em cada uma das alternativas. A principal contribuição desta
análise, segundo o relatório de AAE, foi a proposta de alternativa de traçado
para o Trecho Norte, desenvolvendo o potencial do Rodoanel enquanto
barreira à expansão urbana, ou seja, utilizar a implementação deste traçado
para reverter o processo de ocupação irregular da encosta sul da Serra da
Cantareira.
Entretanto, assim como os demais estudos de AAE apresentados,
durante sua elaboração não houve participação pública. As audiências públicas
foram realizadas somente durante o processo de licenciamento ambiental de
cada trecho, como previsto na legislação.

56

4.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No universo de análise referente à aplicação da AAE, o setor de
transportes foi considerado o objeto principal a ser analisado, tendo como foco
central da pesquisa o Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes –
PDDT Vivo 2000/2020 do estado de São Paulo.
O arcabouço teórico à pesquisa, assim como a base conceitual deste
estudo foi constituído por meio da revisão bibliográfica e levantamento do
estágio atual do conhecimento sobre o instrumento de AAE, de modo a
formular as questões orientadoras da pesquisa. O método adotado caracterizase como uma pesquisa qualitativa exploratória.
A partir dessa revisão foram selecionados e analisados três estudos de
casos de AAE aplicadas ao setor de transportes no país, de modo a propor a
utilização desta ferramenta de planejamento para as revisões sucessivas
futuras do PDDT do estado de São Paulo. De acordo com Yin (2005), a
utilização de estudos de caso é caracterizada por investigar fenômenos atuais,
inseridos em um contexto real, quando os limites entre o fenômeno estudado e
o contexto da pesquisa não se apresentam muito claros. A inserção desses
estudos de caso na estratégia da pesquisa visa considerar contribuição do
conhecimento de fenômenos individuais para o objetivo geral estabelecido.
Para análise dos estudos de caso e, visando responder as questões
norteadoras do estudo e os objetivos delineados, o método indutivo foi
escolhido, uma vez que possibilita o desenvolvimento de enunciados gerais
sobre as observações acumuladas de casos específicos permitindo, neste
caso, a proposição de contribuições para as próximas revisões do PDDT.
Segundo Vargas (1985), a hipótese numa pesquisa indutiva determinará o
campo onde serão procurados os dados de observação com os quais serão
formadas as premissas do raciocínio indutivo. Raciocínio similar é válido
quando são propostas perguntas que a pesquisa deve responder. Importante
ressaltar, que na realidade, a indução não é um raciocínio único: ela
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compreende um conjunto de procedimentos, uns empíricos, outros lógicos e
outros intuitivos.
Entretanto, deve-se considerar que a dedução e a indução não são
métodos isolados de raciocínio e pesquisa, sendo separados somente para
efeito de estudo e didática. De acordo com Oliveira (2001), a conclusão
estabelecida pela indução pode servir de princípio – premissa maior – para a
dedução, mas a conclusão da dedução pode também servir de princípio da
indução seguinte – premissa menor –, e assim sucessivamente.
Sendo assim, considerando que “ao contrário da indução, o método
dedutivo

procura

transformar

enunciados

complexos,

universais,

em

particulares [...]” (OLIVEIRA, 2001), este raciocínio foi utilizado para a definição
do procedimento metodológico para a análise dos estudos de casos. A partir do
levantamento bibliográfico acerca das boas práticas de AAE, foi selecionado o
Critério de Desempenho da IAIA – International Association for Impact
Assessment (2002). Este documento técnico foi resultado de um debate
contínuo ao longo de três anos, entre os membros da Seção de Avaliação
Ambiental Estratégica, por meio de seminários especializados e das
conferências anuais da IAIA. Importante ressaltar que, o Critério de
Desempenho foi testado na prática por uma série de componentes da IAIA,
sendo ratificado pela Direção da Associação em novembro de 2001.
Para a definição dos estudos de casos, foram selecionados apenas casos
de AAE para o setor de transportes no Brasil. A não inclusão de exemplos de
outros países remete ao fato que a adoção da AAE deve, necessariamente,
adaptar-se às peculiaridades de cada país, considerando as características da
conjuntura econômica, social e ambiental e do processo de planejamento
público nacional. Após pesquisa em meio eletrônico, foram encontrados três
únicos exemplos. Os estudos de caso selecionados foram: AAE do Programa
Rodoviário de Minas Gerais – PMRG (MG); AAE do Programa de Transporte
Urbano do Distrito Federal – PTU/DF (DF); e AAE do Programa Rodoanel (SP).
Como não foram encontradas evidências acerca do processo de tomada
de decisão das AAEs levantadas e os únicos elementos obtidos foram somente
os estudos técnicos, optou-se pela análise de conformidade da estrutura dos
relatórios de AAE, quanto aos critérios de desempenho da IAIA (2002). Essa
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análise foi complementada, a partir da seleção de itens dos critérios da IAIA
(2002) para o desenvolvimento de análise do conteúdo apresentado nesses
relatórios. Os itens a pormenorizar, seriam definidos apenas após a aplicação
dos critérios de desempenho aos relatórios em análise. Os itens selecionados
deveriam contemplar adequadamente o conteúdo previsto no critério da IAIA
(2002) de modo a não favorecer ou penalizar a análise de um estudo de caso
em detrimento do outro. Após a aplicação dos critérios, apenas dois itens
satisfizeram os critérios de seleção, sendo então estes objetos de análise
detalhada.
Por fim, foi utilizado o método da transferência por analogias, no qual ”um
fenômeno é examinado com as considerações e do ponto de vista de um
fenômeno diferente” (OLIVEIRA, 2001). A análise dos estudos de caso de
aplicação de AAE no setor de transportes pode revelar contribuições
pertinentes para o uso da AAE às revisões futuras do PDDT.
Após a definição da linha metodológica de pesquisa são apresentadas as
atividades necessárias à sua consecução:

a) Levantamento bibliográfico dos temas correlatos à pesquisa:


Breve contextualização da Avaliação de Impacto Ambiental
de modo a apresentar as contribuições do instrumento para
este objeto de pesquisa;



Contextualização da Avaliação Ambiental Estratégica no que
se refere à tomada de decisão nas esferas de Política,
Planos e Programas – PPP;



Benefícios e limitações do uso da AAE;



Boas Práticas do uso da AAE;



AAE no Brasil;



AAE para o setor de transportes – Internacional;



AAE para o setor de transportes – Brasil: Programa
Rodoviário de Minas Gerais – PMRG (MG); Programa de
Transporte Urbano do Distrito Federal – Brasília Integrada
(DF) e Programa Rodoanel (SP);
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b) Análise do Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes –
PDDT Vivo – 2000/2020, elaborado pela Secretaria Estadual de
Logística

e

Transportes

frente

aos

aspectos

e

interfaces

socioambientais. Para esta análise foram considerados os itens do
estudo que contemplam a inserção da variável ambiental no
planejamento do setor de transportes.

c) Análise dos casos de aplicação de AAE para o planejamento do
setor de transportes:

1. Caracterização

dos

casos

obtidos

a

partir

da

revisão

bibliográfica;
2. Considerações gerais dos estudos, a partir do levantamento dos
itens quanto à motivação, objetivo e responsabilidade de
execução e análise;
3. Análise de conformidade da estrutura, utilizando os Critérios de
Desempenho da IAIA (2002);
4. Análise do Conteúdo dos itens selecionados dos Critérios de
Desempenho da IAIA (2002), referentes à inserção da AAE no
quadro político existente, e levantamento das alternativas
sustentáveis.

d) Proposição das contribuições da AAE às futuras revisões na
formulação do PDDT da Secretaria Estadual de Logística e
Transportes considerando:

1. As boas práticas no cenário internacional ressaltadas por
FISCHER (2004 e 2006);
2. As proposições obtidas após o levantamento das falhas e
sucessos da análise dos estudos de caso, e;
3. Os aspectos relevantes dos itens do Critério de Desempenho
da IAIA (2002).
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5.

ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE AAE NO PLANEJAMENTO DE
TRANSPORTES
Atualmente, não existe arcabouço legal e diretrizes conceituais bem

definidas para adoção da AAE no Brasil, tornando necessário que os esforços
para inserção deste instrumento estejam menos baseados na imposição de um
modelo externo e muito mais no fomento às discussões internas e nas
experiências institucionais brasileiras (PELLIN et al, 2011). Sendo assim, a não
escolha de estudos de caso internacionais para a análise foi pelo fato da
realidade desses países não condizer com a do Brasil, ou seja, a AAE, utilizada
como instrumento de planejamento do setor de transporte, deverá ser adaptada
de forma atender às necessidades específicas do local de abrangência.
Para análise dos estudos de caso, primeiramente, foi realizada uma
comparação dos relatórios de AAE. A partir dos Critérios de desempenho da
AAE, IAIA (2002), foi realizada uma análise de conformidade, e posteriormente,
uma breve análise de conteúdo, a fim de levantar as boas práticas da AAE no
setor de transportes no Brasil.

5.1

Considerações gerais das AAEs
Tendo em vista as semelhanças entre os estudos de caso e a

possiblidade de comparação das características gerais, objetivando levantar as
boas práticas da AAE, foram elaboradas as seguintes questões, aplicadas,
cujas respostas encontram-se no Quadro 11:



Qual foi a motivação da elaboração do estudo de AAE?



Qual o objetivo proposto pelo estudo?



Qual foi o órgão responsável pela elaboração da AAE?



Qual foi o órgão responsável pela análise da AAE?
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M o ti v a ç ã o d a r e ali z a ç ã o

O b j eti v o d o e st u d o

R e s p o n s á vel pela
ela b ora ç ã o

AAE – PRMG (MG)

AAE – RAAE (DF)

Estudo realizado em atendimento ao
PMDI, ressaltado o grande interesse na
obtenção de recursos financeiros externos.

AAE elaborada em atendimento às
exigências do BID. Sendo parte do conjunto
de estudos e avaliações do PTU/DF.

Definir as estratégias e as bases para uma
tomada de decisão ambientalmente
sustentável sobre o conjunto de iniciativas
contidas no Programa. Atender a demanda
de expansão e melhoramento da rede
rodoviária no Estado de Minas Gerais.

Análise integrada da dimensão ambiental no
processo
de
tomada
de
decisão,
considerando as políticas de salvaguardas
do BID e o caráter estratégico. Também visa
disponibilizar
informações
sobre
as
consequências
socioambientais
das
intervenções do Programa, de modo a
permitir que sejam apropriadamente tratadas
em tempo hábil, ou seja, antes e após a
tomada de decisão do empréstimo.
Estadual. Elaborada pela Secretaria de
Estado de Transportes do Distrito Federal.

Estadual. Elaborada pela Secretaria de
Transportes e Obras Públicas - SETOP e
Departamento de Estadas e Rodagem DER/MG.
Não foi possível obter dados externos
acerca da análise do estudo de AAE.

R e s p o n s á v e l p el a a n ális e

Não foi possível obter dados externos acerca
da análise do estudo de AAE.

AAE – PROGRAMA RODOANEL
(SP)
Estudo elaborado em atendimento á
exigência do Consema, a fim de obter o
licenciamento ambiental dos demais
trechos. Também houve interesse na
obtenção de recursos financiados pelo
BID.
Avaliar de forma ordenada a magnitude e
importância relativa dos efeitos e interrelações estratégicas entre o Programa
Rodoanel
e
o
meio
ambiente,
considerando
a
sustentabilidade
socioambiental.

Estadual. Elaborado pela Secretaria de
Logística e Transporte do Estado de São
Paulo com a participação da equipe
técnica da DERSA.
A análise do estudo de AAE do
Programa Rodoanel foi realizada pelo
Consema da Secretaria Estadual de São
Paulo.

Q u a d r o 1 1 - A n á li s e c o m p a r a ti v a d o s e s t u d o s d e c a s o s el e ci o n a d o s
F o nt e: El a b o r a d o p el a a ut ora
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Estas questões foram importantes para a compreensão dos principais
fatores envolvidos na elaboração dos estudos de AAE no setor de transportes.
Observa-se que a proposição desses estudos de AAE para o setor de
transportes está relacionada às exigências de instituições externas, a fim de
obter financiamento. Nos objetivos propostos nos estudos, todos ressaltam a
sustentabilidade, princípio que os norteiam.
Quanto aos responsáveis, todos os estudos foram realizados no âmbito
estadual, pelas Secretarias setoriais. Em relação a análise dos relatórios de
AAE, somente o Programa Rodoanel possui a informação de que o estudo foi
analisado pelo Consema da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

5.2

Análise de Conformidade dos Critérios da IAIA
A análise dos estudos de caso foi realizada com base nos critérios de

boas práticas propostos pela IAIA, estruturado em 6 pilares, subdividos em 17
itens, apresentados no Quadro 5 (Capítulo 2 da dissertação).
Dada a indisponibilidade de acesso aos dados do processo de AAE
posterior à apresentação dos relatórios técnicos, não foi possível realizar uma
análise de conteúdo de todos os critérios de desempenho da IAIA (IAIA, 2002).
Assim, primeiramente, foi realizada uma análise de conformidade dos
estudos quanto aos critérios da IAIA (2002).
Para essa análise foi necessário não incluir o quarto pilar da IAIA
(Verificável), e consequentemente descartar quatro subitens. Da mesma
maneira o subitem 16 (Interativa), deve ser excluído. Todos esses itens são
relativos à etapa de análise e acompanhamento da AAE, a qual não se dispõe
de dados.
O Quadro 12 apresenta o entendimento de cada um dos critérios
utilizados pela IAIA para esta análise (reduzindo a um total de 12 subitens). E,
posteriormente, no Quadro 13 a realização da análise da estrutura dos estudos
de caso.
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Critérios

Integração (estar
integrado ao processo
de PPP)

Dirigida à
sustentabilidade

Com foco

Observações

Entendimento

Critério de Pontuação

1) Assegura uma avaliação ambiental apropriada de todas as
decisões estratégicas relevantes para se atingir um
desenvolvimento sustentável.

A avaliação ambiental neste item deverá considerar as decisões
estratégicas propostas pelo estudo, frente ao desenvolvimento
sustentável. Para isso foram desenvolvidas as seguintes questões:
Como foi realizada a avaliação ambiental de todas as decisões
estratégicas do estudo? Utilizou-se alguma ferramenta para este
objetivo, como por exemplo, a elaboração e comparação de cenários
futuros?

Atende: Apresenta a avalição ambiental das decisões estratégicas, utilizando
ferramentas específicas.

Não Atende: Não realiza a avaliação ambiental considerando as decisões
estratégicas.
Atende: Apresenta os aspectos relevantes, realizando uma análise integrada.
Atende Parcialmente: Apresenta o levantamento dos aspectos relevantes, sem
integrá-los.
Não Atende: Não apresenta os aspectos relevantes.

2) Dirige-se à inter-relação dos aspectos biofísicos, sociais e
económicos.

Neste item o estudo deverá apresentar não somente o levantamento
dos aspectos biofísicos, sociais e econômicos, mas sim a integração
entre os mesmo.

3) Encontra-se ligado às políticas dos setores e das regiões
(transfronteiriças) relevantes e, quando apropriado, à AIA e ao
processo de decisão sobre projetos.

Neste item deverá ser demonstrado como o estudo em questão
encontra-se inserido no quadro político.

Atende: Levanta as políticas existentes e demonstra a inserção da AAE, de forma
estratégica.
Atende Parcialmente: Somente levanta as políticas existentes.
Não Atende: Não apresenta as políticas existentes.

4) Facilita a identificação de opções de desenvolvimento e de
propostas alternativas mais sustentáveis.

O estudo deverá apresentar a análise de alternativas mais
sustentáveis, deixando clara a metodologia utilizada para isso.

5) Fornece informação suficiente, confiável e utilizável para o
desenvolvimento do planejamento e para o processo decisão.

Neste item serão consideradas as principais informações que o estudo
deverá apresentar, como por exemplo: O estudo apresenta as
decisões estratégicas? Há um levantamento de todos possíveis
impactos com a implementação do estudo?

Atende: Levanta as alternativas mais sustentáveis, demonstrando a ferramenta
utilizada para este fim.
Atende Parcialmente: Somente levanta as alternativas mais sustentáveis, porém não
demonstra como foram obtidas.
Não Atende: Não apresenta as alternativas mais sustentáveis.
Atende: Apresenta todas as informações relevantes ao estudo de AAE, demonstrando
a definição das decisões estratégicas.
Atende Parcialmente: Levanta as informações relevantes, entretanto não demonstra
como foram definidas as decisões estratégicas.
Não Atende: Não levanta as informações relevantes.

6) Concentra-se em questões chave do desenvolvimento
sustentável.

O estudo demonstra como a questão do desenvolvimento sustentável
foi considerada? Houve a utilização de alguma ferramenta para esta
análise?

7) É ajustado às características do processo de tomada de
decisão.

Há um vínculo claro do estudo ao processo de tomada de decisão?

8) É eficaz em termos de custo e tempo
9) Informa e envolve o público interessado e afetado, assim como
os órgãos governamentais, ao longo de todo o processo de
decisão.
10) Considera explicitamente as suas contribuições
preocupações na documentação e na tomada de decisão.

Neste item será considerado o levantamento dos custos e tempo de
duração para a implementação do estudo, assim como para as
atividades de Gestão Ambiental.
O estudo deverá demonstrar o envolvimento e participação dos
interessados apenas na elaboração do estudo.

Atende: Apresenta, ao longo do estudo, as questões referentes à sustentabilidade e
utiliza ferramenta específica para este fim, como por exemplo: a Matriz PEIR.
Atende Parcialmente: Apresenta as questões referentes à sustentabilidade, entretanto
não utiliza ferramenta para este fim.
Não Atende: Não apresenta questões referentes à sustentabilidade.
Atende: Apresenta o vínculo da AAE ao processo de tomada de decisão.
Não Atende: Não apresenta este vínculo.
Atende: Apresenta o levantamento dos custos e tempo de duração envolvidos,
visando garantir a efetividade da AAE.
Não Atende: Não apresenta o levantamento dos custos e o tempo de duração.
Atende: Levanta meios de participação pública, e apresenta a efetiva realização.
Atende Parcialmente: Apresenta meios de participação pública, entretanto não
demonstra a realização efetiva para elaboração do estudo.
Não Atende: Não apresenta participação pública na elaboração do estudo.

e

Neste item será considerada apenas a análise participativa presente
na documentação da AAE, uma vez que não há dados suficientes para
a fase de tomada de decisão. Dessa forma, este item deverá
contemplar a preocupação do estudo frente a análise participativa.

Atende: Levanta todos os possíveis envolvidos no estudo de AAE e garante a
inserção da contribuição dos interessados no processo de elaboração do estudo.
Atende Parcialmente: Somente levanta todos envolvidos, porém não insere as
contribuições envolvidas.
Não Atende: Não levanta os principais envolvidos no processo.

11) Apresenta requisitos de informação claros e facilmente
compreensíveis e assegura suficiente acesso a toda a informação
relevante ambiental

Neste item foi considerado o tipo de linguagem que o estudo
apresenta, ou seja, se há facilidade na compreensão de todas as
informações relevantes. Também foi considerado se o estudo está
disponível para o acesso de todos os interessados.

12) Fornece informação suficiente acerca dos impactos reais da
implementação de uma decisão estratégica, a fim de avaliar se
essa decisão deve ser corrigida, assim como para fornecer uma
base para futuras decisões.

Neste item deverão ser considerados os possíveis impactos causados
pela implementação do estudo frente as decisões estratégicas, ou
seja, se há avaliação dos impactos cumulativos, sinérgicos e indiretos
nos estudos.

Atende: Utiliza uma linguagem de fácil compreensão a todos, e garante o fácil acesso
ao estudo.
Atende Parcialmente: Utiliza uma linguagem de fácil compreensão, porém não
disponibiliza o estudo, ou o inverso.
Não Atende: Não utiliza uma linguagem de fácil compreensão e o estudo não está
acessível.
Atende: Apresenta os impactos cumulativos, sinérgicos e indiretos frente às questões
estratégicas.
Atende Parcialmente: Apresenta os impactos envolvidos, entretanto não analisa frente
às questões estratégicas.
Não Atende: Não levanta os impactos cumulativos, sinérgicos e indiretos nos estudos.

Participativa

Interativa

Atende Parcialmente: Apresenta a avalição ambiental das decisões estratégicas,
porém não utiliza ferramentas.

Quadro 12 - Interpretação da autora dos Critérios de Desempenho da IAIA
Fonte: Elaborado pela autora
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Integração (estar integrado ao processo de
PPP)
Dirigida à

AAE – PROGRAMA RODOANEL (SP)

Atende parcialmente. Na parte I, o estudo seleciona alguns atributos estratégicos
para avaliação ambiental, destacando principalmente as áreas de proteção
ambiental. Apesar do estudo realizar uma avaliação ambiental, não há uma
análise estratégica das decisões que serão implementadas, seja por meio de
elaboração de cenários, ou demais ferramentas de análise.

Atende. No Capítulo 2 é apresentada uma análise socioambiental
dos possíveis impactos causados ao longo da obra e durante a fase
de operação. Já nos Capítulo 4 e 5 são analisados dois cenários: a
RMSP sem o Rodoanel e a RMSP com o Rodoanel. Nessa análise
são levantados os fatores intervenientes e determinantes das
questões socioambientais estratégicas.

Não atende. Não há uma relação na análise dos aspectos biofísicos, sociais e
econômicos. O estudo apenas analisa cada um dos aspectos separadamente,
como pode ser visto na Parte I, aspectos sociais e econômicos, e na Parte II e
Anexo I os aspectos biofísicos.

Atende. No Capítulo 4 são abordados, de forma integrada, os
principais elementos que contribuem para a sustentabilidade do
desenvolvimento
metropolitano,
sendo:
as
dimensões
socioeconômica, ambiental, de organização territorial e políticoinstitucional.

Atende. O Capítulo 4, inserido na Parte I, ressalta que a tomada de decisão
sobre as intervenções do Programa deve considerar um conjunto de políticas do
Distrito Federal. Essas políticas norteiam as ações nas áreas de planejamento
urbano e habitação; preservação do patrimônio histórico; meio ambiente e
assistência social. Dessa forma, a AAE levanta as principais Políticas e Planos
Governamentais cujos objetivos convergem com as intervenções propostas pelo
Programa Brasília.

Atende. O Capítulo I demonstra que o Rodoanel é parte integrante do
PDDT Vivo -2000/2020. Já no Capítulo 3 é ressaltado que a
metodologia adotada para AAE, utilizou como referência básica os
Planos e Programas Municipais e Estaduais.

Atende. No Capítulo 2, Parte I, o estudo levanta as três alternativas que foram
analisadas. O estudo informa que para a escolha da mais adequada foram
realizadas avaliações de natureza econômica, financeira, operacional e, dos
respectivos impactos ambientais.

Atende. O Capítulo 2 propõe alternativas de macro-traçados dos
trechos Norte, Sul e Leste, tendo em vista os possíveis impactos
causados por cada implementação.

5) Fornece informação suficiente, confiável
e utilizável para o desenvolvimento do
planejamento e para o processo decisão.

Atende. O estudo aponta uma série de análises em relação à inserção do PRMG,
principalmente no capítulo 12, o qual apresenta a matriz de impactos em cada
região afetada.

Atende parcialmente. Não está claro no estudo como foram definidas as decisões
estratégicas na Parte I, em relação a todas as ações que serão executadas.

Atende parcialmente. Considerando que o estudo foi realizado após
o início da execução do Rodoanel, não se pode considerar que
houve informação suficiente para o adequado planejamento.

6) Concentra-se em questões chave do
desenvolvimento sustentável.

Atende parcialmente. O estudo ressalta a necessidade da aplicação do conceito de
desenvolvimento sustentável, assim como realiza um diagnóstico e propõe
interação entre os aspectos ambientais, sociais e econômicos das regiões de
influência do PRMG. No levantamento das alternativas, de acordo com as regiões
de abrangência do PRMG, também é realizada uma análise socioambiental e
econômica, mas não há a aplicação de uma ferramenta específica de análise de
sustentabilidade.
Não atende. Não há dados no estudo sobre este item.

Atende. Na Parte I, o estudo propõe utilizar o modelo de matriz PEIR – Pressão,
Estado, Impacto e Resposta visando nortear a análise ambiental, a fim de avaliar
a sustentabilidade das decisões. O produto dessa análise é uma matriz, na qual
se relacionam os impactos, as causas e as medidas de controle.

Não atende. O estudo não levanta o custo para aplicação da AAE, assim como a
duração. Ressalta somente que, durante a execução dos serviços da obra deverão
ser considerados os aspectos levantados na AAE.

Atende. No Capítulo 5, Parte III do estudo, são levantados todos os custos e
cronograma necessários para garantir a efetividade do Plano de Gestão
Ambiental e Social, norteador dos programas mitigatórios e compensatórios do
RAAE.
Atende. Na Parte IV do estudo é relatada a consulta pública realizada a fim de
apresentar a AAE do PTU/DF e debater sobre as intervenções que serão
causadas. Segundo o estudo, o perfil dos participantes foi de conselheiros e
técnicos oriundos da estrutura do GDF e de organizações sociais e instituições
de pesquisa.

Atende Parcialmente. No capítulo 2 é levantada a questão acerca da
sustentabilidade da RMSP relacionada com as contribuições
positivas e negativas. Posteriormente, na conclusão, o estudo
demonstra que, após todas as análises, há uma preocupação, frente
à sustentabilidade, no que diz a respeito dos efeitos imediatos da
implantação e operação da infraestrutura rodoviária. Entretanto, não
há a utilização de uma ferramenta específica.
Atende. No capítulo I, item 1.4, é avaliado as etapas estratégicas
para concepção e implantação do empreendimento, considerando
todo o processo de tomada de decisão.
Não atende. O estudo não levanta o custo para aplicação da AAE,
assim como a duração. Ressalta somente que durante a execução
dos serviços da obra deverão ser considerados os aspectos
levantados na AAE.
Não atende. Durante a elaboração da AAE não foi levada em conta a
participação publica, somente durante o processo de licenciamento
ambiental de cada trecho que foram realizadas audiências públicas.
No Capítulo 8 o estudo prevê a formação de um Comitê de
Participação e Consulta para o acompanhamento do avanço das
obras e das ações e programas interinstitucionais

2) Dirige-se à inter-relação dos aspectos
biofísicos, sociais e económicos.

3) Encontra-se ligado às políticas dos
setores e das regiões (transfronteiriças)
relevantes e, quando apropriado, à AIA e
ao processo de decisão sobre projetos.

4) Facilita a identificação de opções de
desenvolvimento
e
de
propostas
alternativas mais sustentáveis.

Com foco

sustentabilidade

AAE – PTU/DF (DF)

Atende. No Capítulo 10 do estudo é elaborado uma análise de cenário tendencial
demonstrando o que aconteceria com a implementação do PRMG, assim como os
processos ambientais que poderiam ocorrer. Posteriormente, o estudo apresenta
indicadores para cada um dos processos ambientais levantados e a forma que
serão controlados, divididos pelas regiões de abrangência do programa. Neste
capítulo, também é apresentado o Cenário “Conquista do Melhor Futuro”
destacando os ideais a serem atingidos.
Atende. No Anexo VIII do estudo é apresentada a Caracterização Socioambiental e
Econômica das Regiões de Planejamento, e no Anexo X os Mapas temáticos da
Análise Ambiental dos Meios Físicos, Biótico e Socioeconômico das Regiões de
Planejamento do Estado de Minas Gerais. A inter-relação dos aspectos biofísicos,
sociais e econômicos da área delimitada de influência do PRMG, é apresentada no
Capítulo 7.
Atende. No Capítulo 4 é apresentada a inserção do PRMG no quadro de políticas
de transportes federais, assim como estaduais. Neste capítulo são consideradas
não somente as relações intra-regionais, mas também aquelas inter-regionais, ou
seja, considerando os estados que fazem divisão com Minas Gerais.
No Capítulo 9 são apresentados os principais programas, planos e projetos
estruturadores ou em implementação sob responsabilidade dos governos federal e
estadual, relacionando-os com os objetivos e indicadores estratégicos ambientais
das intervenções do PRMG.
Atende. No Capítulo 13, a partir dos processos ambientais do setor rodoviário
levantados, é apresentada a interação desses parâmetros com o meio ambiente.
Para isso, foi elaborada uma matriz de decisão objetivando demonstrar as
alternativas de implementação que otimizem ou não a relação do Programa com
Meio Ambiente. Para tanto, é utilizado o Índice Ambiental - IA e o Índice de
Benefícios Socioeconômico - IBSE para comparar as alternativas levantadas por
região de abrangência do PRMG.

Critérios
1) Assegura uma avaliação ambiental
apropriada
de
todas
as
decisões
estratégicas relevantes para se atingir um
desenvolvimento sustentável.

7) É ajustado às características
processo de tomada de decisão.

do

8) É eficaz em termos de custo e tempo

Interativa

Participativa

9) Informa e envolve o público interessado
e afetado, assim como os órgãos
governamentais durante a elaboração do
estudo.

10) Considera explicitamente os seus
contributos
e
preocupações
na
documentação e na tomada de decisão.

11) Apresenta requisitos de informação
claros e facilmente compreensíveis e
assegura suficiente acesso a toda a
informação relevante ambiental
12) Fornece informação suficiente acerca
dos impactos reais da implementação de
uma decisão estratégica, a fim de avaliar
se essa decisão deve ser corrigida, assim
como para fornecer uma base para futuras
decisões.

AAE – PRMG (MG)

Atende parcialmente. O estudo ressalta que a Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas-SETOP convidará os principais “grupos de interesse” para
participarem de uma Consulta Pública, no qual será apresentada a AAE, Este
processo de Consulta Pública continuará na fase de implantação e realização das
obras, assim como também serão realizadas Audiências Públicas com as
participação mais ampla, nas áreas diretamente influenciadas. Entretanto, no
estudo não há relatos da realização de consultas públicas.
Atende parcialmente. No Capítulo 8 são levantados todos possíveis stakeholders
envolvidos no PRMG e a forma de atuação. Também são levantados os possíveis
conflitos sociais nas áreas intervenção do PRMG, por meio dos estudos de
EIA/RIMA já realizados. Entretanto o estudo não ressalta como será a contribuição
dos grupos interessado no processo de elaboração do estudo.

Não atende. Não há dados no estudo sobre este item.

Atende parcialmente. Apesar do estudo informar sobre a realização da consulta
pública, não demonstra como serão inseridas as contribuições.

Não atende. Não houve participação pública durante a elaboração do
estudo.

Atende parcialmente. O estudo utiliza uma linguagem mais técnica podendo tornar
o entendimento mais complexo. O relatório de AAE está disponível no site da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas –SETOP.

Atende. O estudo possui uma linguagem mais clara e objetiva, sendo fácil a
compreensão. O estudo está disponível no site da Secretaria de Estado de
Transportes do Distrito Federal.

Atende. O estudo de AAE está disponível no site da DERSA e possui
uma linguagem mais clara e acessiva.

Atende. No capítulo 12 são levantados todos os impactos reais em dois cenários:
com e sem a implementação do PRMG. Também são levantados os indicadores
dos possíveis processos ambientais e os controles necessários.

Não atende. O estudo assemelha muito com o estudo de Avaliação de Impacto
Ambiental, portanto apesar de levantar os impactos não possui uma análise
estratégica.

Atende. No capítulo 5 é apresentada a avaliação ambiental do
Programa, levantando todos os impactos no meio ambiente. Já os
impactos sociais e econômicos são abordados no Capítulo 2, no qual
a análise por meio de indicadores e índices é apresentada em um
dos anexos do estudo.

Quadro 13 - Análise de Conformidade dos estudos de caso frente aos Critérios de Desempenho da IAIA (2002)
Fonte: Elaborado pela autora
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Após análise, frente ao entendimento dos critérios estabelecidos pela
IAIA, será apresentada no Quadro 14 a atribuição de valores, de forma a
ponderar cada item e definir uma escala de análise. Cabe salientar, que todos os
itens são considerados igualmente importantes, uma vez que a IAIA não atribui
peso ou hierarquiza os Critérios de Desempenho.

Critério de Pontuação

Pontuação

A

O item da IAIA é atendido

2 pontos

AP

O item da IAIA é atendido parcialmente

1 ponto

NA

O item da IAIA não é atendido

0 ponto

Quadro 14 - Critério de Pontuação
Fonte: Elaborado pela autora

Considerando a adoção de 5 dos critérios da IAIA, subdivididos em 12
itens, aplicados aos estudos de caso em análise, o máximo de pontuação
possível limita-se a 24 pontos. No Quadro 15 está definida a escala de qualidade
dos estudos de AAE.

0 – 8 pontos

9 - 16 pontos

17 – 24 pontos

Não Atende

Atende Parcialmente

Atende

Quadro 15 - Escala da qualidade dos estudos de AAE
Fonte: Elaborado pela autora

Dessa forma, é possível visualizar no Quadro 16 a qualidade dos estudos
de AAE elaborados, frente ao critério de conformidade estabelecido.
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Q u a d r o 1 6 - R e s u m o d a A n á li s e d e C o n f o r m i d a d e d o s e s t u d o s d e c a s o fr e n t e a o s C rit é ri o s d e D e s e m p e n h o d a I A I A ( 2 0 0 2 )
F o nt e: El a b o r a d o p el a a ut ora
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5.3

Análise de Conteúdo dos Critérios da IAIA
Para aprofundamento da análise dos estudos de caso foram selecionados

itens do Critério de Desempenho da IAIA (IAIA, 2002). A seleção desses itens
baseou-se nos resultados apresentados no Quadro 16. Considerou-se como
premissa que os itens a avaliar em detalhe deveriam ter sido conduzidos na
categoria “o item da IAIA é atendido”, nos três relatórios de AAE analisados.
Tal condição visa: manter a análise de modo equilibrado entre os casos, para
posteriores considerações acerca da qualidade dos estudos; e maximizar os
resultados advindos da análise do conteúdo com vistas à contribuição da
proposição de AAE para o PDDT Vivo em suas revisões sucessivas.
Desse modo dois itens foram selecionados para análise de conteúdo: os
itens 3 e 4 do Critério de Desempenho da IAIA (IAIA,2002). Estes itens são
relativos à integração do estudo de AAE às políticas dos setores e das regiões
relevantes, e a proposição de alternativas mais sustentáveis. A análise desses
itens é apresentada no Quadro 17.
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3) Encontra-se ligado às políticas dos setores e das regiões
(transfronteiriças) relevantes e, quando apropriado, à AIA e ao
processo de decisão sobre projetos.
4) Facilita a identificação de opções de desenvolvimento
e de propostas alternativas mais sustentáveis.

Dirigida à sustentabilidade

Integração

Critérios

AAE – PRMG (MG)

AAE – PTU/DF (DF)

AAE – PROGRAMA RODOANEL (SP)

O capítulo 4 demonstra a relação das ações propostas para o PRMG juntamente aos
objetivos dos principais Projetos Estruturadores do Plano Plurianual de Ação
Governamental. Destes objetivos, quatro estão diretamente relacionados ao setor
rodoviário, foco do PRMG, sendo eles: Corredores Radiais de Integração e
Desenvolvimento; Infraestrutura Logística de Transportes do Triângulo – Alto Paranaíba;
Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios – PROACESSO; e,
Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais –
PROMG.
Já no capítulo 9 são levantados os principais planos, programa e projetos
estruturadores ou em implementação relacionados ao PRMG. Segue os principais:
 Setor de Transportes: Programa Emergencial nas Estradas (Federal); Programa de
Auxílio a Municípios em Ações Emergenciais e Obras Infraestruturas (Estadual);
Programa Reestruturação da Plataforma Logística e de Transportes da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (Estadual).
 Setor do Turismo: Plano Nacional do Turismo; Programa: Estrada Real; Programa
Circuitos Turísticos;
 Setor Agropecuário: Programa: Irrigar Minas; Programa: Gestão Pública de
Agropecuária.
 Setor de Mineração Industrial: Programa: Desenvolvimento Minero-Metalúrgico –
FDMM; Programa: Gestão Mineral.
 Proteção do Meio Ambiente: Programa: Gestão do Sistema; Programa Nacional de
Micobacias Hidrográficas e Conservação de Solos e Agricultura; Programa:
Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável.
 Projetos Não Governamentais: Projeto: SOSO – Sustentabilidade Aliança para
Conservação da Mata Atlântica;
A partir da elaboração e construção do Índice Ambiental - IA e Índice de Benefícios
Socioeconômicos - IBSE foi analisado o potencial de cada intervenção do PRMG. A
aplicação do índice Ambiental (IA) aos segmentos rodoviários do PRMG teve por
objetivo fornecer informações sobre o potencial dos impactos sobre os meios físico,
biótico e socioeconômico. Já o IBSE teve o propósito de verificar a viabilidade técnicoeconômica dos empreendimentos assentada sobre uma base social. Como resultado,
os segmentos analisados foram agrupados em cinco classes: alto, médio-alto, médio,
médio-baixo e baixo, refletindo os efeitos provocados da implementação do PRMG.

O estudo considera que a tomada de decisão sobre as
intervenções do Programa deverá considerar um
conjunto de políticas do Distrito Federal que norteiam as
ações nas áreas de planejamento urbano e habitação,
preservação do patrimônio histórico, meio ambiente e
assistência social.
Para isso, foram consideradas para a definição das
decisões estratégicas, as Políticas e Planos
governamentais que possuem objetivos comuns com as
intervenções propostas pelo Programa Brasília
Integrada. Segue as principais ressaltadas pelo estudo:
Política de meio Ambiente: Lei 41/1989 que dispõe da
Política Distrital de Meio Ambiente; Plano de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT;
Programa Habitacional do Distrito Federal, e; Plano
Diretor do Distrito Federal, incluindo o instrumento da
gestão de áreas tombadas.

No capítulo 3, o relatório aponta as seguintes referências utilizadas no
levantamento das decisões estratégicas:
 Documentos relativos ao Projeto Rodoanel: Estudos e Projetos
realizados pela DERSA; Diretrizes Estratégicas definidas pelas
Secretarias de Transporte, Transportes Metropolitanos e Meio
Ambiente, 1996; EIA/RIMA do Trecho Oeste, 1997; Rodoanel de São
Paulo: Diretrizes para o Projeto Funcional Trechos Norte, Leste e Sul –
STM/EMPLASA-DERSA, 2000; EIA/RIMA dos Trechos Norte, Leste e
Sul, 2002; e experiências e lições aprendidas na implantação do
Trecho Oeste;
 Documentos de referência do Governo Estadual: Plano Diretor de
Desenvolvimento dos Transportes – PDDT Vivo; PPA Estadual 20042007, Agenda 21 Paulista, Programa de Saneamento Ambiental dos
Mananciais do Alto Tietê, diversos produtos do Programa
Guarapiranga, especialmente o Plano e Desenvolvimento e Proteção
Ambiental da Bacia do Guarapiranga (PDPA) e Projeto de Lei nº
085/2004 – Lei Específica da Bacia do Guarapiranga, Termo de
Referência para o Projeto Billings; Programa Integrado de Transportes
Urbanos (PITU); Sistema Viário de Interesse Metropolitano (SIVIM), e;
Plano Metropolitano da Grande São Paulo 1994/2010 – SPGEMPLASA.
Também foram considerados os seguintes Planos Municipais: Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo: propostas de Planos
Diretores Regionais das Subprefeituras, Planos Diretores dos demais
municípios;

Na Parte I, após a elaboração dos Cenários
Tendenciais e Exploratórios para a área de influência do
Programa, considerando os horizontes temporais de
2006 e 2030, juntamente aos dados obtidos a partir das
pesquisas origem/destino (O/D) foi possível a
elaboração das seguintes alternativas:
:
(i) Alternativa “Nada a fazer”, que mantém o atual
modelo operacional de linhas diretas sem
integração, considerando somente melhorias físicas
no sistema viário e nos equipamentos urbanos de
apoio;
(ii) Alternativa 1 que integra o sistema em termos
operacionais e tarifários, acrescenta às melhorias
físicas a implantação de terminais de integração e
admite a expansão da capacidade do Metrô/DF,
com aquisição de maior número de unidades de
trens, e;
(iii) Alternativa 2 que não amplia essa capacidade do
Metrô/DF, mas busca aproveitá-la no seu todo, com
a implementação da integração e das melhorias de
infraestrutura que incluem os terminais de
integração.

No capítulo 2 o estudo propõe e seleciona algumas alternativas de
macro-traçado que atendam aos requisitos técnicos da engenharia
rodoviária e os requisitos sociais e ambientais decorrentes das análises
precedentes. O estudo também ressalta que apesar de não ser
considerado objeto da AAE, a escolha entre alternativas de traçado é um
dos elementos que condiciona os efeitos socioambientais, necessário
para estabelecer um conjunto de alternativas que possibilitem o suporte
às avaliações. Sendo assim, a escolha das alternativas de traçado
consideraram os seguintes conceitos básicos:
Trecho Sul: conceber o Rodoanel como uma estrutura adicional de
proteção de mananciais das sub-regiões sudoeste e sul (Guarapiranga e
Billings); compatibilizar com o traçado do Tramo Sul do Ferroanel.
Trecho Leste: Há duas opções: a primeira na qual passará por áreas
densamente urbanizadas, na qual poderá confinar áreas de várzeas,
permitindo preservá-las da ocupação urbana, garantindo sua capacidade
de amortecimento de cheias e contenção de sedimentos; e a outra
alternativa que seguirá por áreas menos ocupadas.
Trecho Norte: o conceito que deve nortear o desenvolvimento do projeto
é contribuir para a preservação de mananciais e para a proteção do
Parque Estadual da Cantareira.

Quadro 17 - Análise de conteúdo a partir da seleção dos itens dos Critérios de Desempenho da IAIA (2002)
Fonte: Elaborado pela autora
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5.4

Estudos de Caso: Considerações e Pontos Positivos
A metodologia utilizada na elaboração do estudo de AAE do PRMG de

Minas Gerais, assim como do Programa Rodoanel de São Paulo, foi a partir de
uma base estratégica, ou seja, foram levantadas as inter-relações dos aspectos
biofísicos, sociais e econômicos, em caráter estratégico. Por sua vez, para AAE
do PTU/DF do Distrito Federal, foi aplicada a metodologia com base em AIA,
no qual o estudo assemelha-se a um relatório de AIA de Projetos.
Para as próximas revisões do PDDT será proposto um estudo de AAE de
base estratégica, devido aos benefícios associados a essa abordagem,
detectados na revisão bibliográfica.
Os três estudos de caso possuem objetivos semelhantes, nos quais a
variável ambiental é inserida ao longo de todo o processo de elaboração do
estudo enfatizando a sustentabilidade como um ponto a ser atingido. Há
poucas experiências de AAE para o setor de transportes no Brasil, sendo os
três casos obtidos elaborados no âmbito estadual e para o planejamento de
programas.
Observa-se que as AAEs foram realizadas com o propósito de atender a
exigências dos Bancos Internacionais e assim obter financiamentos externos. A
AAE do Rodoanel foi elaborada a fim de facilitar o processo de licenciamento
ambiental dos demais trechos (Norte, Leste e Sul). Considera-se, portanto, com
base nesses casos que ainda não há o interesse no uso da ferramenta pautado
pelos benefícios inerentes à mesma. Corrobora-se, ainda, essa constatação
pela ausência de dados acerca do processo de tomada de decisão disponíveis
para consulta do público em geral. Apesar dos relatórios de AAE estarem
acessíveis, nos meios eletrônicos, não se encontram informações acerca da
condução do processo de AAE, em termos da sua consideração para a tomada
de decisão, como a variável ambiental seriam inseridas nas próximas etapas
da implementação do programa e tampouco do acompanhamento desse
processo.
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Segue a análise dos aspectos de conformidade e conteúdo dos estudos
de casos, após aplicação do Critério de Desempenho da IAIA (2002).

5.4.1

Análise de conformidade

A aplicação dos critérios de análise das boas práticas da IAIA (Quadro 17
e 19), na estrutura dos relatórios técnicos, resultou na elaboração da Tabela 1.
De acordo com os resultados obtidos, os relatórios técnicos de AAE atenderam
parcialmente os critérios de conformidade da IAIA (2002), segundo a escala
estabelecida (Quadro 18).

Tabela 1 - Pontuação dos estudos de AAE frente às Boas Práticas da IAIA

PRMG

A: Atende - 2 Pontos
AP: Atende Parcialmente
1 Ponto
NA: Não Atende
O Ponto

TOTAL (Pontos)

PTU/DF

Programa
Rodoanel

Nº
Itens

Pontos

Nº
Itens

Pontos

Nº
Itens

Pontos

6

12

6

12

7

14

4

4

3

3

2

2

2

0

3

0

3

0

16

15

16

Atende
Parcialmente

Atende
Parcialmente

Atende
Parcialmente

Fonte: Elaborado pela autora

Esse resultado demonstra que em relação à estrutura dos estudos de
caso selecionados, uma quantidade considerável de itens, citados pela IAIA,
estão presentes adequadamente.
Os estudos de AAE do PRMG/MG e Programa RODOANEL elaboraram
cenários demonstrando os efeitos das intervenções dos programas referentes.
Nessas análises, os fatores intervenientes e determinantes da implementação
do programa são avaliados em conjuntos às questões socioambientais
estratégicas. Apesar do estudo de AAE do PTU/DF apresentar atributos para
avaliação ambiental do programa, não há a aplicação de uma ferramenta
estratégica, portanto este item foi atendido parcialmente.
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Os estudos de AAE do PRMG/MG e Programa RODOANEL também
atenderam ao item acerca da inter-relação dos aspectos biofísicos, sociais e
econômicos. Nestes estudos foram apresentados não somente o levantamento
dos principais aspectos envolvidos na implementação dos programas em
questão, mas também a integração entre eles.
Um aspecto positivo da AAE do PTU/DF é a análise de custos e duração
levantada para garantir a implementação do Plano de Gestão Ambiental e
Social - PGAS, norteador dos programas mitigatórios e compensatórios
previstos na AAE, considerando todas as despesas de mão de obra e serviço.
Este item demonstra o valor real das despesas da implementação do PGAS
arcadas pelo Governo Estadual e aquelas que serão subsidiadas pelo
financiamento externo do BID.
O estudo de AAE do PTU/DF também foi o único a atender o item de
desenvolvimentos sustentável. Assim como, apesar dos demais estudos
citarem a importância da questão da sustentabilidade na análise ambiental,
somente a AAE do PTU/DF utilizou uma ferramenta específica, no caso a
metodologia da Matriz PEIR – Pressão, Estado, Impacto e Resposta.
Outro item atendido somente por um dos estudos foi a respeito da AAE
ser ajustada às características do processo de tomada de decisão. Neste caso,
somente a AAE do Programa RODOANEL considera o processo de tomada de
decisão para avaliação das etapas estratégicas para implementação do
programa.
A falha relevante de todos os estudos de caso, apontada a análise
realizada, foi a ausência da participação pública durante o processo de
elaboração da AAE. Os três casos ressaltam a necessidade de uma ferramenta
de planejamento participativa, o estudo de PTU/DF também relata a consulta
pública realizada, entretanto não observa contribuição dos interessados na
construção das decisões estratégicas.
Após análise dos estudos de caso selecionados é possível constatar que
considerando a estrutura, os três relatórios de AAE foram preparados
adequadamente, uma vez que atenderam a um número considerável do checklist aplicado. Entretanto a ausência de dados, sobre a etapa de tomada de
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decisão, posterior a elaboração do estudo de AAE, impossibilitou uma análise
completa do conteúdo e processo de AAE, principalmente no tocante à
participação pública e à inserção da variável ambiental na aplicação do
planejamento, bem como de eventuais evidências de acompanhamento da
implantação do plano.
Em termos de classificação relativa entre os estudos, a AAE do Programa
Rodoanel obteve a mesma pontuação da AAE do PRMG. Entretanto apesar da
AAE do PTU/DF ter recebido a menor pontuação, foi o único estudo a utilizar
uma ferramenta de análise de sustentabilidade, Matriz PEIR, e levantar todos
os custos necessários para a implementação dos programas mitigatórios e
compensatórios previstos na AAE. Em relação ao Programa Rodoanel,
destaca-se que o mesmo atendeu positivamente ao critério de verificação dos
itens da IAIA, entretanto, em termos processuais, foi elaborado após o término
da execução do Trecho Oeste e, portanto o caráter estratégico da ferramenta,
assim como a análise de alternativas mais sustentáveis seguramente foram
prejudicados; ademais a decisão pelo modal rodoviário como solução já havia
sido previamente definida antes da emissão da AAE. Segundo Sánchez (2008),
neste caso é evidente que a AAE teve pouca ou nenhuma influência sobre a
tomada de decisão do planejamento conduzido pela Secretaria de Logística e
Transportes.

5.4.2

Análise de Conteúdo

Um aspecto importante no estudo da AAE é a relação das PPPs previstas
com as políticas já existentes. Esta análise possibilita a inserção da AAE ao
quadro político, levantando os possíveis impactos, e viabilizando a tomada de
decisões estratégicas.
Em relação a este item, foi verificado nos três casos o levantamento do
objeto das AAE frente às políticas federais, estaduais e municipais, assim como
a articulação com os objetivos das políticas destacadas. Após análise do
conteúdo dos estudos de AAE para este item (Quadro 17), é possível observar
que as decisões estratégicas consideraram as principais políticas envolvidas,
assim como também para a própria elaboração do conteúdo do estudo de AAE.
73

Outro aspecto relevante na AAE, selecionado para análise de conteúdo, é
a identificação de alternativas mais sustentáveis. Apesar do levantamento de
alternativas não ser objeto específico do estudo de AAE, é necessária considerar
que a avaliação deste elemento, a fim de estabelecer um conjunto de análise de
efeitos socioambientais, é importante para subsidiar a tomada de decisão.
Interessante ressaltar que cada um dos estudos realizou diferentes
formas de análise de alternativas: o Programa Rodoanel propôs diferentes
macro-traçados para o trecho Norte, Leste e Sul; já a AAE do PTU/DF
considerou três cenários distintos para propor alternativas; e, a AAE do PRMG
analisou alternativas diferentes a partir do resultado da elaboração de dois
índices: Índice de Benefícios Socioeconômico - IBSE e do Índice Ambiental – IA.
Dessa forma, observa-se que na análise de conteúdo dos dois itens da
IAIA (2002), os estudos de caso atenderam positivamente. Por outro lado, cabe
destacar que não foi possível a seleção de demais itens, demonstrando que os
três casos apontaram falhas na análise de conformidade.
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6.

DIRETRIZES PARA REALIZAÇÃO DA AAE DO PDDT

Este capítulo apresenta o PDDT Vivo 2000/2020 e as diretrizes para a
aplicação da AAE nas suas revisões futuras.
Com base na análise de conformidade e conteúdo dos critérios da IAIA
(2002) aplicada aos estudos de caso, bem como das contribuições das boas
práticas internacionais, apresentam-se diretrizes para estrutura dos estudos de
AAE para o setor de transportes.

6.1

Plano Diretor de Desenvolvimento de Transporte – PDDT
A seguir será apresentada uma contextualização referente ao histórico do

Plano Diretor de Desenvolvimento de Transporte – PDDT, uma das principais
ferramentas de planejamento no setor de transporte, assim como uma análise do
PDDT Vivo – 2000/2020 frente à inserção da variável ambiental.

6.1.1 Contextualização do Planejamento do Setor de Transportes Paulista

O I Plano Diretor de Transportes - I PDT, elaborado em 1978, foi o primeiro
estudo voltado para o planejamento das infraestruturas de transportes no estado
de São Paulo. Este trabalho era organizado em dois volumes, sendo que o
primeiro contextualizava a situação dos transportes e a demanda em 1978, e o
segundo tinha o objetivo de criar um programa decenal de transportes.
Posteriormente, em 1986 foi elaborado o Plano Diretor de Desenvolvimento
dos Transportes no Estado de São Paulo – PDDT 1986, apresentando um estudo
sobre a evolução do papel do setor dos transportes no Brasil e do estado de São
Paulo. Neste estudo, segundo Braga (2008), “[...] a concepção do planejamento
se baseava em uma visão sistêmica e em uma preocupação em entender o
sistema de transportes do estado de São Paulo como um subsistema do Sistema
Nacional de Transportes [...]”.

A principal missão do PDDT – 1986 era “[...]
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assegurar a acessibilidade e a mobilidade de passageiros e de cargas de acordo
com as necessidades sociais e econômicas” (SÃO PAULO, 1986).
Somente em 1998, foi iniciada a elaboração do chamado PDDT Vivo
2000/2020. Esta denominação se deve à mudança na condução do processo de
planejamento no setor de transportes, o qual se tornou permanente. Este estudo
foi elaborado a partir do diagnóstico realizado pela Secretaria de Transportes do
Estado de São Paulo e pela DERSA S/A, com objetivo de levantar a situação
atual do sistema de transportes e criar um conjunto de estratégias voltadas para
um sistema mais eficiente, reduzindo os chamados “gargalos” e pontos críticos do
sistema atual. Ressalta-se que um dos principais pontos do PDDT Vivo
2000/2020 foi o uso de tendências e cenários futuros baseados no histórico da
economia brasileira.
Segue os principais itens presentes no PDDT Vivo 2000/2020 (SÃO PAULO,
2001):
 Definição dos objetivos da política de transportes e da estrutura de
avaliação de estratégias;


Estabelecimento de cenários e determinação das demandas;

 Implantação de modelo analítico computadorizado de transportes;
 Formulação e teste (avaliação) de propostas (estratégias);
 Seleção da estratégia preferida – plano estratégico de transportes.
No momento, encontra- se em revisão final o Plano Diretor de Logística e
Transportes – PDLT 2030, em desenvolvimento na Secretaria de Logística e
Transportes – SLT, conforme informado no questionário aplicado à SLT (Anexo I).
Entretanto não há previsão oficial de publicação e tampouco se obter acesso aos
dados do mesmo. Portanto, o PDDT Vivo 2000/2020 consiste no objeto de análise
desta pesquisa.

6.1.2 PDDT Vivo – 2000/2020
Os dados utilizados na elaboração deste item foram retirados do Relatório
Executivo do PDDT Vivo – 2000/2020, elaborado por São Paulo (2001).
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O PDDT Vivo – 2000/2020 é considerado um Plano Estratégico formado por
um conjunto integrado de ações e investimentos, orientados para constituir um
arcabouço de transporte intermodal no Estado de São Paulo. No Quadro 18 é
possível visualizar os três principais pilares deste instrumento, assim como os
modais de transporte do estado de São Paulo. Cabe observar a diferença
significativa de investimentos para o modal rodoviário comparado aos demais
modais, destacando a quase total predominância dessa categoria de transportes
na matriz de transportes paulista.

Investimentos Previstos na
Infraestrutura
Modo

R$ Milhões

Rodoviário

22.753

Ferroviário

Políticas de Preço

Políticas de Gestão

Os preços cobrados
pelos
serviços
de
infraestrutura
e
operação de transporte
devem ser igualados
aos
custos
de
oportunidade
de
produzi-los.

A
implementação
do
Plano deve ser suportado
por ações nos campos
jurídicos, administrativos
e operacional capazes de
promover
o
reforço
institucional da área de
transporte
e
o
aprimoramento da gestão
publica setorial.

4.970

CLI`s – Centro
Logístico Integrado
Hidroviário

600

Dutoviário

810

Aeroviário

2.322

Portuário

3.075

Total

34.622

92

Quadro 18 – Três principais pilares do PDDT Vivo – 2000/2020
Fonte: São Paulo (2001)

O relatório apresentado do PDDT 2000/2020 foi elaborado no âmbito da
Secretaria de Transportes devido à necessidade de políticas públicas setoriais
transformadoras, capazes de solucionar as seguintes “patologias históricas”,
conforme ressaltado pelo estudo: alocação iníqua dos custos sociais totais de
transportes, desbalanceamento da matriz modal de transportes e falta de
integração5.

5

Em outras palavras, trata-se de atender às demandas atuais e futuras, entre 2000 e 2020, com
estratégias que mudem paradigmas para constituir um sistema de transportes moderno e eficiente
em São Paulo (SÃO PAULO, 2001).
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Cabe ressaltar que, segundo BRAGA (2008), as funções do Estado quanto à
regulação e ao planejamento dos transportes, são divididas em quatro grupos
diferentes, com diferentes níveis de gestão, funções e órgãos, de acordo com o
fluxograma apresentado na Figura 6:

Divisão de Responsabilidade e Funções

PDDT
Responsáveis
Gestão Política
Plano
Projetos

Regulação/
Controle

Secretaria
dos
Transportes

DER/
ARTESP/
PMRV

Prestação de Serviços
Execução de Obras
Projetos

DER/ DERSA/
DAESP/ DH

Administração de
Recursos

Gov. SP
Secretaria Planejamento
Secretaria Transportes
Secretaria Fazenda

Figura 6 - Fluxograma da divisão de responsabilidades e funções do Estado frente ao PDDT
Fonte: Braga (2008)

Sendo assim, é responsabilidade da Secretaria dos Transportes do estado
de São Paulo o planejamento contínuo no setor de transporte visando atender às
demandas atuais e futuras entre 2000 e 2020 constituindo um sistema moderno e
eficiente.
De acordo com o PDDT Vivo 2000/2020 para a elaboração do planejamento
realizado foram consideradas duas fases principais:


Identificação dos “gargalos” ou denominados “pontos críticos” do sistema
de transportes, e;



Elaboração do Plano Estratégico, considerado pelo estudo como um
conjunto integrado de ações e investimentos orientados para constituir um
arcabouço de transporte intermodal no estado de São Paulo.
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A demanda atual de transporte, um dos aspectos para a definição das
estratégias do plano, demonstram que embora os fluxos de comércio interregional e internacional de São Paulo sejam importantes, o maior volume de
tráfego ocorre internamente ao Estado de São Paulo, na seguinte proporção,
conforme Figura 7:


12% representam os fluxos de comércio inter-regional de São Paulo
com os demais estados;



76% constituem o volume de cargas com origem e destino dentro do
estado, sendo:
o 2/3 tem origem e/ou destino na Macrometrópole;
o 1/3 tem origem e destino no interior do estado;



6% constituem cargas de passagem pelo estado;



6% restantes constituem o comércio exterior;

Figura 7 - Demanda Atual de Transporte no Estado de São Paulo
Fonte: São Paulo (2001)

Considerando as fases principais do planejamento, juntamente a demanda
atual de cargas no estado de São Paulo, o estudo define três horizontes
cronológicos:
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Nível estratégico: até 20 anos, com cortes em 10 e 5 anos;



Nível tático: até 5 anos com corte em 1 ano, e;



Integração com o orçamento estadual (ano a ano).

Em relação aos aspectos ambientais do PDDT Vivo 2000/2020, um dos
quatros objetivos estabelecidos em conjunto pela Secretaria de Transportes e
agentes do setor, é o seguinte:
“Promover o Desenvolvimento Sustentado contribuindo para a redução da
desigualdade social, a geração de empregos e a valorização da qualidade
ambiental” (São Paulo, 2001).

Para isso, o estudo define qualidade ambiental como um item responsável
em ajudar a manter e aumentar a qualidade do ambiente natural e humano,
utilizando os Padrões Nacionais e do Estado como indicadores para avaliação,
conforme Quadro 19.
Apesar do estudo não identificar os possíveis impactos gerados pela
implementação do PDDT, no Relatório Executivo consta que as alternativas
analisadas consideraram os aspectos ambientais relevantes. A matriz de
transporte está direcionado à uma melhoria ambiental, destacada a necessidade
de acompanhamento, visando assegurar os benefícios almejados.
Dessa forma, o estudo informa que os benefícios líquidos da implementação
do PDDT Vivo 2000/2020 sobre o Desenvolvimento Sustentado serão
mensurados por meio dos seguintes indicadores:

 Indicador de Redução de Desigualdades Sociais:
o Manutenção dos custos de escoamento de cargas provenientes de zonas
com reduzida atividade econômica;
 Indicador de Geração de Empregos:
o A estratégia eleita tem um potencial de geração de 500.000 empregos
diretos e indiretos na implantação (construção) da estratégia;
 Indicador de Preservação Ambiental:
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o A estratégia tem potencial de “não agressão ao meio ambiente”. Com a
migração de cargas para os meios ferroviário, hidroviário, dutoviário e de
cabotagem, existirá um maior potencial de não agressão ao meio ambiente
por se tratarem de meios menos poluentes e de menor interferência com
meios urbanos.
 Indicador de Uso de Modais mais Eficientes:
o A utilização de modais mais eficientes pode ser triplicada com relação à
situação atual do sistema de transporte.
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Objetivo
Agregado

Objetivo Específico
Mobilidade e Acessibilidade
Eficiência Econômica e
Energética



Redução de Desigualdades
Sociais



Uso de Modais Mais
Eficientes
Qualidade Ambiental
Integração
Redução de Preços
Escoamento da Produção
Agrícola
Alcance Geográfico
Factibilidade



Satisfação e Segurança

Geração de Empregos

Competitividade





Qualidade

Desenvolvimento
Sustentado

Definição

Factibilidade Político
Institucional e de
Financiamento










Medidas/Indicadores

Alcançar os destinos desejados com relativa facilidade,
dentro de tempo, custos e escolhas razoáveis;
Maximizar os benefícios correntes e futuros dos
investimentos público e privados em transporte;
Minimização de riscos de morte, danos, ou perdas de
propriedade;
Prover escolhas de transporte que sejam seguras,
convenientes e atendam as necessidades dos
consumidores;
Influir em uma melhor distribuição de benefícios;
Prover novos postos de trabalho ligados
empreendimento e a melhorias macroeconômicas;
Indução a formas mais eficientes de transporte;

ao

Ajudar a manter e aumentar a qualidade do ambiente
natural e humano;
Contribuir para Integração dos Modos de Transporte;
Diminuir o custo do transporte no preço final do
produto/serviço;
Contribuir para a diminuição dos custos de transporte;
Aumentar a possibilidade de trocas com outros estados e
com o exterior (cargas de exportação);
Viabilidade Político-Institucional e Financeira.







Tempo de viagem/Demoras;
Dispêndio por parte do usuário;
Taxa B/C (econômico);
Consumo de Combustível;
Número
de
acidentes
(atropelamento com vítimas fatais,
com vítimas não fatais).

 Redução de custos para regiões
com baixa atividade econômica;
 Número de empregos diretos e
indiretos;
 Demanda total associada a modos
de
transportes
de
auto
desempenho;
 Padrões Nacionais e do Estado;
 Total de Transferências nos
Terminais ;
 Total de dispêndio por parte do
usuário;
 Custo de regiões com grande
atividade agrícola;
 Custo de transporte para regiões
externa ao Estado;
 Avaliação
Qualitativa
de
financiamento.

Quadro 19 - Relação entre objetivos e indicadores do PDDT Vivo 2000/2020
Fonte: São Paulo (2001)
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Cabe destacar, de acordo com o estudo, que o grande “ganho” ambiental
com a implementação do PDDT Vivo 2000/2020 é devido a mudança na matriz
de transporte, Quadro 20, reduzindo significativamente a participação da rodovia
no transporte de cargas, aumentando a rede ferroviária, além de incentivar a
utilização de novos modais, como por exemplo, a cabotagem. Outro aspecto
positivo destacado no estudo é o ganho na economia energética, por meio da
participação de modais não rodoviários na matriz de transporte futura,
garantindo uma redução drástica no consumo de combustível, emissão de
poluentes e quantidade de energia dissipada na forma de calor.

MATRIZ DE TRANSPORTES – ATUAL E FUTURA
MODAL

ANO 2000
9

10 TKU

ANO 2020
9

%

10 TKU

%

Rodovia

108,2

93,2%

164,1

65,4%

Ferrovia

6,1

5,2%

78,2

31,3%

Hidrovia

0,6

0,5%

1,3

0,5%

Dutovia

0,9

0,8%

4,3

1,7%

Cabotagem

-

-

2,0

0,8%

Aerovia

0,4

0,3%

0,8

0,3%

6

TKU : Tonelada por quilômetro útil
Quadro 20 - Porcentagem de participação dos modais na matriz de transporte do
estado de São Paulo - 2000 e 2020
Fonte: São Paulo (2001)

Por fim, o relatório destaca três considerações relativas às questões
ambientais:
 A questão ambiental serviu de base para tomada de decisão quanto às
alternativas de intervenção no sistema de transporte, levando-se em conta
as delimitações regionais e naturais e as limitações legais de ocupação
urbana na região litorânea, bem como a estrutura atual de transportes;
 As intervenções físicas previstas no âmbito das malhas rodoviária e
ferroviária referem-se à expansão de capacidade das malhas existentes,
6

A medida adotada para se medir a produtividade do transporte é a tonelada por quilômetro útil
(TKU) que indica o desempenho operacional do transporte de cargas e é calculada
multiplicando-se o volume útil transportado (em toneladas) pela distância útil percorrida.
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não tendo sido previstas necessidades de construção de vias em áreas
com restrições físicas importantes, e;
 A intensificação da intermodalidade através da integração rodoferroviária
com interfaces em terminais logísticos afeta positivamente o meio ambiente
na RMSP, que está na dependência da posição das fontes de poluição, das
condições de relevo e da dinâmica atmosférica.

Sendo assim, apesar do PDDT Vivo 2000/2020 considerar a variável
ambiental na elaboração do estudo, não é possível visualizar o meio ambiente
como parte integrante do Plano Estratégico do setor de transportes. A
abordagem do meio ambiente é discutida principalmente à luz das questões de
eficiência energética, ressaltando principalmente os ganhos econômicos nas
ações previstas.
O planejamento do setor energético é similar. O Plano Decenal de
Expansão de Energia – PDE 2020 foi elaborado visando apresentar os
resultados da demanda e oferta energética, definindo um cenário de referência,
em um horizonte de dez anos. Segundo Duarte et al. (2012), o PDE 2020, assim
como o PDDT Vivo 2000/2020, baseia-se na eficiência energética, sem
considerar a diversidade existente, focando na antecipação da demanda futura
como prevista por tendências atuais, e não na exploração de outros cenários
futuros.
Para ambos os estudos, a elaboração de cenários futuros é um importante
passo no planejamento em direção à sustentabilidade, uma vez que permite aos
envolvidos a identificação dos problemas nas tendências previstas e, em
seguida, desenvolver políticas redirecionando à sociedade para melhores níveis
de bem-estar e qualidade ambiental (DUARTE et al., 2012).
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6.2

Contribuições advindas de experiências internacionais às diretrizes
para realização da AAE do PDDT

Neste item são discutidas contribuições advindas das experiências
internacionais em AAE e da análise dos estudos de caso para o planejamento do
setor de transportes no estado de São Paulo.

6.2.1 Experiências Internacionais

O levantamento de experiências internacionais sintetizadas em Fischer
(2006), acerca da prática de AAE para o setor de transportes permite identificar
contribuições relevantes para as próximas revisões do PDDT. Dentre os
aspectos mais representativos, destaca-se a necessidade do desenvolvimento
de diretrizes específicas para a elaboração de AAE e definição de mecanismos
eficazes de controle da qualidade do estudo de AAE, a fim de garantir parte da
efetividade do instrumento na prática.
Fischer (2006) ainda ressalta três elementos importantes para um roteiro
de AAE, que devem servir de orientação para o planejamento do setor de
transportes por meio do PDDT:
 Extensão espacial dos impactos ambeintais: compreender abordar
adequadamente a abrangência dos impactos ambientais causados
pelo setor de transporte em escala local, regional e global;
 Níveis administrativos da tomada de decisão: buscar a efetiva
cooperação entre os diferentes níveis administrativos que são
responsáveis pelo planejamento, nas esferas nacional até local,
inserindo as interfaces e interesses sinérgicos

inerentes ao

planejamento;
 Hierarquia na tomada de decisão: a aplicação da AAE deve ser
considerada no planejamento, em todos os níveis decisórios na
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sequência do topo para a base, e promover a sintonia da cadeia de
decisões.

Fisher (2006) destaca para cada nível decisório, especificidades em
relação ao foco do estudo, tarefas a serem realizadas, indicadores ambientais a
considerar e o papel dos diferentes níveis administrativos. Dado que o PDDT
consiste em um Plano, no Quadro 21 são destacadas características que
deverão ser consideradas para o planejamento subsequente do setor de
transportes, a partir das contribuições identificadas por Fischer (2006).

PRÓXIMAS REVISÕES DO PDDT
Abrangência
Objetivo

Tarefas

Estado de São Paulo.
Inserir a variável ambiental de modo sistemático no estabelecimento e
avaliação de soluções da rede intermodal.
 Análise da situação atual;
 Identificação das opções de desenvolvimento intermodal, segundo
as necessidades identificadas;
 Avaliação de impactos em diferentes alternativas para atingir os
objetivos e metas e indicação de possíveis trade-offs;
 Feedback para as Políticas de Transportes;


Indicadores*






Consumo de energia e CO2;
Fragmentação e Biodiversidade;
NOx e / ou SO2, CH4, N2O;
Fragmentação de propriedade de terra, e;
Ruído e impacto visual.

Papel dos
diferentes
níveis

Somente será eficaz se os responsáveis administrativos pelas
diferentes infraestruturas de transporte cooperarem estreitamente.

administrativos
* Outros indicadores poderão ser agregados aos apresentados por Fischer (2006), considerado o
contexto socioambiental do Estado de São Paulo, como por exemplo: parâmetros da qualidade da
água; dinamização da economia local; geração de empregos, entre outros.

Quadro 21 - Recomendações para as próximas revisões do PDDT Vivo, a partir das
contribuições de Fischer (2006)
Fonte: Elaborado pela autora
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Ressalta-se a necessidade de conduzir a AAE de modo normativo e
sistemático, de forma a garantir a eficácia da inserção da variável ambiental no
planejamento de transportes no estado de São Paulo.

6.2.2 Estudos de caso de AAE do setor de transportes no Brasil
A análise de estrutura dos estudos de AAEs, aplicados no país para o
planejamento do setor de transportes, permitiu identificar falhas e sucessos na
sua elaboração quanto à conformidade aos Critérios de Desempenho da IAIA
(2002). Também quanto a esses critérios, dois itens puderam ser analisados no
tocante ao conteúdo apresentado: a relação dos estudos de AAE com as demais
políticas pertinentes; e a análise de alternativas mais sustentáveis.
Destacadas as observações frente à estrutura e ao conteúdo dos relatórios
de AAEs selecionados, associadas à análise do instrumento que orienta o
planejamento de transportes, PDDT Vivo 2000/2020, foi possível:


Levantar contribuições para a próxima revisão do PDDT, e;



Definir diretrizes, que poderão ser aplicada ao PDDT e ajustadas às
eventuais aplicações da AAE para o setor de transportes no país.

Dos três casos analisados, apenas o PTU/DF, utilizou abordagem de AAE
baseada em AIA, em distinção à adotada pelos outros dois (Programa Rodoanel
e PRMG). Embora os três casos tenham sido enquadrados na categoria de
atendimento parcial aos Critérios da IAIA (2002), a pontuação da AAE do
PTU/DF foi inferior aos demais. Esse resultado em consonância à ênfase
positiva da abordagem de base estratégica na literatura em referência sobre o
tema, condicionam a recomendação para adoção de metodologia de base
estratégica,

pautada

pela

incorporação

de

premissas

ou

critérios

de

sustentabilidade ao longo de todo o desenvolvimento da AAE aplicada ao
planejamento. De acordo com Partidário (2007), o emprego desta metodologia
possibilitará o desempenho de três funções fundamentais: integração das
questões ambientais e de sustentabilidade nos processos de planejamento;

87

avaliação de opções estratégicas das oportunidades e riscos, e; validação do
desempenho da AAE.

Conforme dados disponíveis acerca dos casos de AAE no setor de
transportes no país, a participação pública no processo ainda é inexpressiva.
Dados os benefícios destacados na literatura pertinente, a efetiva participação
pública deverá ser priorizada na revisão do PDDT. Segundo Partidário (2006), a
participação dos atores na AAE pode ser garantida por mecanismos como:
consultas

públicas,

audiências,

entrevistas,

seminários,

discussões

e

participação na elaboração dos trabalhos. Para tanto, é necessário planejar os
meios de participação pública, contemplando os seguintes elementos: definição
de objetivos da participação; identificação do público; seleção de técnicas de
participação para o público almejado, e; elaboração de um plano operacional
(CANTER, 1998).
Por outro lado, a análise de conteúdo do atendimento aos itens acerca da
articulação da AAE às políticas existentes e de identificação de alternativas mais
sustentáveis foram considerados como exemplos de boas práticas na condução
da ferramenta no país. Os três estudos de caso demonstraram a incorporação
das políticas existentes e seus objetivos comuns às análises ambientais. No
caso das alternativas sustentáveis, cada estudo utilizou uma metodologia
diferente, porém todos agregaram os benefícios do atendimento do item para a
definição das decisões. Destaca-se que as AAEs do Programa Rodoanel e do
PRMG atenderam a estes dois itens sob um viés estratégico, diferentemente do
PTU/DF, no entanto todos atenderam de forma adequada ao critério da IAIA
(2002).
Com relação aos demais itens dos Critérios de Desempenho da IAIA
(2002), no Quadro 22, próximo item, são apresentadas as contribuições das
análises dos estudos de caso, para a inserção à revisão do PDDT.
De modo a atender aos demais itens dos Critérios de desempenho da IAIA
(2002) torna-se necessário o levantamento dos custos e o tempo de duração de
todo o processo. O estudo do PTU/DF foi o único a realizar esta análise, porém
o atendimento a este item da IAIA (2002) é fundamental para o planejamento
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das ações da AAE, e assim garantir a efetiva implementação do processo em
questão.
Nas próximas revisões do PDDT, recomenda-se que se dê publicidade e
acesso ao relatório técnico de AAE, assim como o processo de tomada de
decisão e da inserção dos resultados dos estudos no planejamento em referência.
Apesar das motivações dos estudos de AAE visarem, até o momento no
país, conforme análise exclusiva por meio dos estudos de caso, atender
principalmente a exigências de financiamento de Bancos Internacionais, cabe ao
órgão responsável pela análise do estudo garantir o acesso à todos os dados
inerentes ao processo de AAE. Tal adoção propiciará disseminar o uso do
instrumento para autoridades responsáveis pelo planejamento e permitir que o
público em geral possa perceber os benefícios da AAE em direção ao
planejamento em bases sustentáveis.
Enfatiza-se, em consonância às recomendações da AAE de base
estratégica, que o estudo de AAE deve ser sempre elaborado impreterível e
anteriormente à tomada de decisão e, preferencialmente, concomitante à
elaboração do planejamento do setor de transportes em referência, a fim de
viabilizar que os reais objetivos desta ferramenta sejam alcançados.

6.2.3 Critério de Desempenho da IAIA (2002)

Com base no Critério de Desempenho da IAIA (2002), importante
ferramenta das etapas do processo de elaboração e implementação da AAE, no
Quadro 22 são apresentadas as considerações que deverão ser inseridas nas
próximas revisões do PDDT.
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Critérios

Integração
(estar
integrado ao
processo de
PPP)

Dirigida à
sustentabilida
de

Com foco

Observações
1) Assegura uma avaliação
ambiental apropriada de todas
as
decisões
estratégicas
relevantes para se atingir um
desenvolvimento sustentável.
2) Dirige-se à inter-relação dos
aspectos biofísicos, sociais e
económicos.
3) Encontra-se ligado às
políticas dos setores e das
regiões
(transfronteiriças)
relevantes
e,
quando
apropriado, à AIA e ao
processo de decisão sobre
projetos.
4) Facilita a identificação de
opções de desenvolvimento e
de propostas alternativas mais
sustentáveis.
5)
Fornece
informação
suficiente, confiável e utilizável
para o desenvolvimento do
planejamento e para o processo
decisão.
6) Concentra-se em questões
chave
do
desenvolvimento
sustentável.
7) É ajustado às características
do processo de tomada de
decisão.
8) É eficaz em termos de custo
e tempo

Diretrizes para as próximas
revisões do PDDT
Elaboração de avaliação ambiental de
todas as decisões estratégicas. Para
tanto, recomenda-se a aplicação de
ferramentas, como por exemplo:
elaboração de cenários.
Análise
integrada
dos aspectos
biofísicos, sociais e econômicos.
Inserção da AAE no
planejamento existente.

quadro

de

Discussão ampla de alternativas,
pautando a tomada de decisão em
bases sustentáveis.
Levantamento
e
aquisição
de
informações relevantes e ajustadas à
tomada de decisão, em termos de
conteúdo dos dados e da escala de
estudo.
Aplicação de ferramentas de análise
de
sustentabilidade,
como
por
exemplo: o modelo de matriz PEIR –
Pressão, Estado, Impacto e Resposta.
Garantia do vínculo do estudo ao
processo de tomada de decisão.
Divulgação dos custos da AAE e do
tempo consumido na sua elaboração.

9) É da responsabilidade das
autoridades competentes às
decisões estratégicas a tomar.

Garantia
da
participação
de
autoridades competentes na tomada
de decisões estratégicas.

10)
É
conduzido
com
profissionalismo,
rigor,
equidade, imparcialidade e
equilíbrio.

Elaboração do estudo por equipe
técnica capacitada na realização de
AAE.

11) É sujeito à verificação e
controles independentes.

Estudo passível de verificação
auditorias independentes.

12) Documenta e justifica de
que modo às questões relativas
à sustentabilidade foram tidas
em conta no processo de
decisão.

Documentação da inserção das
questões de sustentabilidade no
processo de AAE e consequentemente
no processo de decisão.

Verificável
e

Quadro 22 – Considerações a serem inseridas nas próximas revisões do PDDT, conforme
roteiro ou estrutura da IAIA (2002)
(continua)
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Critérios

Observações
13) Informa e envolve o público
interessado e afetado, assim
como
os
órgãos
governamentais, ao longo de
todo o processo de decisão.

Participativa

Interativa

14) Considera explicitamente os
seus
contributos
e
preocupações
na
documentação e na tomada de
decisão.
15) Apresenta requisitos de
informação claros e facilmente
compreensíveis e assegura
suficiente acesso a toda a
informação relevante ambiental
16) Assegura a disponibilidade
dos resultados da avaliação o
mais cedo possível, de forma a
influenciar o processo de
decisão e inspirar futuras ações
de planejamento.

17)
Fornece
informação
suficiente acerca dos impactos
reais da implementação de uma
decisão estratégica, a fim de
avaliar se essa decisão deve ser
corrigida, assim como para
fornecer uma base para futuras
decisões.

Diretrizes para as próximas
revisões do PDDT
Garantia de participação pública capaz
de criar o envolvimento ou coparticipação nas decisões ao longo de
todo o processo de AAE, desde a
elaboração dos estudos técnicos até o
acompanhamento da implementação do
planejamento.
Garantia da inserção dos resultados da
participação pública nos estudos de
AAE e na tomada de decisão.

Utilização de uma linguagem clara, ou
seja, fácil compreensão de todas as
informações relevantes. O estudo
também deverá estar disponível para o
acesso de todos os interessados.
Promoção do conhecimento dos
resultados da AAE para o público, de
modo a eventualmente receber outras
contribuições ao planejamento.

Avaliação dos possíveis impactos
cumulativos, sinérgicos e indiretos e
criação de referencial para realização
de processos de AAE similares, no
caso, as revisões sucessivas do PDDT.

continuação: Quadro 2324 – Considerações a serem inseridas nas próximas revisões do
PDDT, conforme roteiro ou estrutura da IAIA (2002)
Fonte: Elaborado pela autora
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7.

CONCLUSÕES
A AAE vem sendo consolidada em diversos países como uma importante

ferramenta para inserção da variável ambiental na tomada de decisão para a
concepção estratégica de PPPs. No Brasil, apesar de algumas experiências de
AAE, principalmente voltada para políticas setoriais, ainda não há uma
formalização jurídico-institucional que obrigue a implementação, assim como não
há regras claras para aplicação desta ferramenta.
Algumas iniciativas de institucionalização do instrumento vem ocorrendo no
país. No plano federal, apesar do arquivamento do Projeto de Lei nº 2072/2003,
que introduziria a obrigatoriedade de AAE para PPPs, atualmente encontra-se
aguardando Parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC), o Projeto de Lei no 261/2011, que visa alterar a Lei no 6.938/81, a fim de
dispor sobre a Avaliação Ambiental Estratégica de Políticas, Planos e Programas.
Na correlação de forças da tomada de decisão, frequentemente, a variável
ambiental é preterida nas decisões estratégicas. O relatório do PDDT Vivo
2000/2020, objeto deste estudo, ilustra essa afirmação. Na elaboração do
planejamento do setor de transportes, concebido principalmente à luz dos
ganhos econômicos, a questão ambiental, ocupa espaço diminuto, não
compondo parte integrante da elaboração de decisões estratégicas.
No planejamento do setor de transportes no Brasil, a aplicação sistemática
da AAE é recente, o que se comprova pelo número restrito de estudos de caso
encontrados na revisão bibliográfica. Também se observa que dos casos de
AAE levantados, a ausência de informação durante a fase de tomada de decisão
comprometeu a avaliação aprofundada do processo de AAE que se estabelece
no setor no país, possibilitando apenas uma análise de conformidade dos
estudos técnicos de AAE.
Enquanto a realização dos estudos de AAE estiver atrelada apenas às
solicitações de instituições de financiamento externo, conforme observado nos
estudos de caso selecionados, haverá uma fragilidade nas demais etapas do
processo de AAE. Somente será possível a efetiva implementação das decisões
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estratégicas propostas, objetivo da ferramenta de AAE, se houver a participação
pública e a transparência do processo, principalmente, por meio da
disponibilização de dados, de modo a demonstrar de fato que o planejamento
está pautado nas premissas do desenvolvimento sustentável.
A análise de conformidade dos casos, frente aos Critérios de Desempenho
da IAIA, demonstrou que os três relatórios de AAE atenderam parcialmente aos
itens. Também foi possível levantar dois itens da IAIA para análise de conteúdo:
integração do estudo de AAE às políticas existentes e a proposição de
alternativas sustentáveis. Assim, a partir da seleção de experiências de AAE
para o setor de transportes no Brasil, foram definidas diretrizes para a aplicação
de AAE à revisão futura do PDDT.
Recomenda-se para as próximas revisões do PDDT a adoção de AAE de
base estratégica. Esta abordagem, realizada de forma descendente, ou seja, do
topo da cadeia de decisão para sua base (na denominação internacional
abordagem top-down), possibilitará a incorporação da avaliação estratégica ao
processo de planejamento, assumindo que as indicações dos níveis mais
estratégicos necessariamente demandam maior discricionariedade do Poder
Público e mais compromisso com o encadeamento das ações nos níveis
inferiores.
Conclui-se que as revisões posteriores do PDDT devem ser objeto de AAE,
por possibilitar a adequada inserção da variável ambiental durante todo o
processo de formulação do relatório e tomada de decisão. Após a análise das
práticas internacionais e estudos de caso, verificou-se que a aplicação da AAE
ao PDDT, atendendo aos Critérios de Desempenho da IAIA (2002), possibilitará
o uso adequado do instrumento, permitindo a redução de impactos significativos
e a promoção da sustentabilidade.
Para a prática da adoção da AAE no planejamento do setor de transportes
do estado de São Paulo, é necessária a superação de alguns obstáculos, como
por exemplo: adotar diretrizes para a implementação da AAE para o setor de
transportes; formalizar legalmente a utilização da ferramenta, assim como
capacitar profissionais; desenvolver estudos de AAE visando a tomada de
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decisão estratégica, e não somente o atendimento a bancos de financiamento e;
desenvolver ferramentas que possibilitem o acompanhamento da implementação
da AAE, principalmente no que diz respeito à etapa de tomada de decisão e ao
acompanhamento da inserção da variável ambiental ao longo da implementação
do planejamento.
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