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RESUMO
A etapa de definição do escopo da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) consiste
em um exercício de planejamento voltado a delimitar o conteúdo e abrangência dos
estudos ambientais. Os resultados alcançados nesta etapa são geralmente
consolidados em um documento final que, no Brasil, é denominado Termo de
Referência. A importância desta etapa, amplamente debatida na literatura
especializada, reside na sua função precípua de direcionar o foco da AIA aos
aspectos importantes e úteis ao processo de tomada de decisão acerca da
viabilidade ambiental de uma proposta de desenvolvimento. Com esta finalidade, os
possíveis impactos decorrentes da proposta são preliminarmente identificados e,
também de forma preliminar, avaliados em função de sua significância. A conclusão
desta atividade será a exclusão, dos estudos ambientais, de impactos considerados
pouco importantes ou cujas medidas de mitigação sejam bem conhecidas.

As

frequentes críticas direcionadas à qualidade dos estudos ambientais ao longo da AIA
no âmbito do licenciamento ambiental suscitaram a pergunta sobre a possibilidade
de existirem inadequações na maneira como esta etapa é conduzida no Brasil, o que
justifica o tema da pesquisa. Procedeu-se, então, à caracterização das práticas,
previstas em lei e não, utilizadas no processo de definição do escopo no
licenciamento federal e ao seu cotejamento com as melhores práticas utilizadas
internacionalmente para esta etapa, descritas na literatura especializada. Além da
revisão bibliográfica e do contexto legal, realizou-se a análise dos documentos
produzidos no âmbito do licenciamento de dez empreendimentos de infraestrutura,
que incluiu os Termos de Referência, e conduziram-se entrevistas com
coordenadores e analistas ambientais do órgão responsável pela condução da AIA
na esfera federal. Os resultados mostram que as práticas utilizadas não favorecem a
delimitação do escopo e guardam significativas diferenças em relação às melhores
práticas identificadas na literatura internacional. Enquanto as melhores práticas
buscam desenvolver hipóteses iniciais acerca dos possíveis impactos significativos e
específicos do contexto tecnológico e ambiental da proposta, as práticas utilizadas
no licenciamento federal buscam identificar exaustivamente os estudos do
diagnóstico socioambiental sem clara e explícita relação com possíveis impactos.
Palavras-chave: Definição do escopo, Avaliação de Impacto Ambiental, Estudo de
Impacto Ambiental, Licenciamento Ambiental.

ABSTRACT
Procedures and practices of the scoping phase of the EIA process in the
federal licensing
The scoping phase takes place at the beginning of the Environmental Impact
Assessment (EIA) process. This step aims to define the contents and the
comprehensiveness of environmental impact assessment studies (EIS). The results
of the scoping phase are consolidated in a report named, in the Brazilian
environmental licensing, as Terms of Reference or EIS Terms of Reference. The
importance of the scoping phase is largely discussed in the specific literature. The
essential function of this phase is to promoting focus on EIA process with regarding
to developing studies in which relevant and useful aspects are being considered for
taking decision process. With this purpose, the possible environmental impacts
associated with the activities related to the proposed undertaking are preliminarily
identified and evaluated according to their significance. As a result of this step of the
scoping phase, the unimportant impact or the impacts whose measures of mitigation
are well known are excluded of the environmental impact studies. There are frequent
criticism directed at the quality of the environmental studies associated to the EIA
process in Brazil under the Environmental licensing and there is a well-known
relationship between these and the Terms of Reference. Supported by both reasons
has been raised the research question: Are there inadequacies in how the scoping
phase is conducted in the Brazilian federal environmental licensing? It justifies the
issue of this research. The characterization of practices, prescribed or not by law,
used in scoping process of the federal licensing is done. Then they are analyzed with
the best international practices, described in the literature review. Furthermore the
literature and legal context review, the analysis of the documents of ten infrastructure
projects was performed. These documents include the Terms of Reference and
others produced under the license process. Interviews were conducted with
coordinators and environmental analysts from the environmental federal agency
responsible for conducting the EIA process at the federal level. The results
concerning the characterization of the scoping phase in the federal licensing
demonstrate that federal licensing practices do not promote focus on the EIA
process. The Brazilian scoping phase is also deeply different in relation to the best
practices highlighted in the international literature. The best international practices

seek to developing initial hypotheses upon the possible significant and specific
impacts inherent of the environment and technological context of the proposal. The
practices used in the federal licensing emphasizing the exhaustive socioenvironmental baseline studies without clear and explicit relationship with the
possible environmental impacts.
Key-words: Scoping, Environmental Impact Assessment, Environmental Impact
Statement or Report (EIS), Environmental Licensing, Terms of Reference or EIS
Terms of Reference (TOR)
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1 INTRODUÇÃO
A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), introduzida formalmente no Brasil
pela Lei 6938/81 da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), é amplamente
usada como instrumento de prevenção que subsidia o processo de tomada de
decisão no licenciamento ambiental de uma extensa gama de empreendimentos e
atividades de significativo impacto ambiental. Embora bem estabelecida no contexto
dos órgãos ambientais dos três níveis de poder da federação, por meio de
regulamentos e normas legais, continua atual a necessidade de revisão dos
aspectos técnicos e procedimentais das suas etapas de execução de maneira a
aumentar-lhe a efetividade.
Esta dissertação se propõe a analisar e discutir, no âmbito do licenciamento
federal, a etapa da AIA em que se delimita o escopo, “scoping” na literatura
internacional, que, segundo Sadler (1996) é reconhecida como fundamental para o
sucesso de todo o processo.
Glasson, Therivel e Chadwick (2005), com base na experiência de diversos
países com a AIA, definiram o processo de definição do escopo como aquele em
que se determinam, dentre os possíveis impactos das alternativas possíveis, os que
são os mais importantes e que devem ser objeto de estudos de aprofundamento. A
identificação dos impactos e das questões que interessa tratar na AIA, entretanto,
consiste em um exercício complexo e difícil dependente do encadeamento de uma
série de atividades que envolvem o órgão ambiental, o proponente e a equipe de
consultoria e, em maior ou menor grau, conforme o modelo de avaliação adotado
pelo país, as comunidades que serão afetadas pelo empreendimento e o público em
geral.
A definição do escopo se encerra, em muitos países, com um documento que
consolida os resultados obtidos nessa etapa e contém as diretrizes e condições para
o Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

No Brasil, conforme procedimento definido

pelo Ibama, o documento é denominado Termo de Referência (TR), o que justifica a
utilização desta expressão na dissertação, embora cada item do TR possa constituir
um termo ou condição.
Existe uma estreita relação entre os estudos e os termos de referência, pois a
qualidade desses últimos pode influenciar a qualidade dos estudos ambientais,
como já foi apontado por diversos autores, dentre os quais se citam Mulvihill e
Jacobs (1998); Jay et al (2007) e Glasson, Therivel e Chadwick (2005).
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A importância da etapa da definição do escopo é reconhecida mundialmente,
embora nem todos os países em que se pratica a AIA a tenham incluído como etapa
obrigatória, como ocorreu nos Estados Unidos, ou a pratiquem de forma plena.
Entrementes,

tem

sido

altamente

recomendada

por

diversos

organismos

internacionais, como International Association for Impact Assessment (IAIA), United
Nation Environment Programme (UNEP), e pelas Diretivas 85/337/EEC e 97/11/EC
da União Europeia, com a finalidade de dar foco aos estudos ambientais e favorecer
o processo de tomada de decisão com base nas preocupações relevantes acerca do
projeto, apontadas pelos profissionais da AIA, pela comunidade científica e pelo
público afetado.
O interesse por essa fase da AIA é motivado pela constatação de que no
sistema legal brasileiro a etapa de definição do escopo da AIA não foi preconizada,
embora atividades para definir o conteúdo dos estudos ambientais, algumas
previstas em normas, sejam rotineiramente desenvolvidas pelos órgãos ambientais.
A motivação também decorre da constatação dos inúmeros problemas atribuídos ao
licenciamento ambiental, que, em uma primeira análise, poderiam em parte ser
reconduzidos à etapa de delimitação do escopo da AIA.
Pergunta-se se as práticas utilizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão responsável pela
condução da AIA na esfera federal do Brasil, são adequadas e suficientes para focála nos conteúdos de fato relevantes para o processo de tomada de decisão. A opção
pelo modelo federal fundamenta-se, em primeiro lugar, na relação de trabalho da
autora com o Instituto, que proporcionou o conhecimento prévio dos procedimentos
e dos aspectos relacionados à avaliação de impacto; em segundo lugar, na
complexidade inerente ao licenciamento de grandes obras, em que a avaliação de
impacto é explorada e requerida em sua plenitude, contexto, este, que abrange a
maioria dos licenciamentos conduzidos pelo Ibama.
O licenciamento realizado na esfera federal brasileira abarca grandes
empreendimentos de infraestrutura que afetam não poucas comunidades.

Para

estes empreendimentos, a análise da viabilidade ambiental geralmente requer a
realização do EIA e o envolvimento de um grande número de órgãos públicos. No
contexto descrito, entende-se que a AIA não possa prescindir de uma etapa de
planejamento para a delimitação do escopo, ou de um foco, que conduza os estudos
ambientais para as questões e impactos potencialmente significativos e que de fato

19

venham a ser considerados no processo de tomada de decisão. Foram observadas
situações,

entretanto,

que

sugerem

a

existência

de

inadequações

nos

procedimentos e práticas para a delimitação do escopo da AIA no licenciamento
federal, que constituem o interesse dessa dissertação.
A AIA realizada para a emissão das licenças ambientais tem sido alvo de
críticas por parte do público em geral e palco de disputas entre os diferentes atores
sociais que dela participam. Esta situação não surpreende, quando se considera que
a AIA lida, geralmente, com os múltiplos interesses subjacentes ao processo que,
por vezes, alinham-se em posições opostas.
Hochsteltler (2011), analisando o contexto do licenciamento ambiental
brasileiro e, particularmente, o caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, observa
que a avaliação de impactos, com seus mecanismos de participação social,
proporciona a oportunidade de se constituírem coalizões entre cidadãos que, em sua
relação com os órgãos da administração pública, se portam como blocos de
oposição ou de apoio à realização de uma proposta de desenvolvimento. Muitas
vezes os conflitos emergem da oposição entre aqueles que consideram a AIA e o
licenciamento ambiental um ônus para a produção, e que desejariam uma maior
eficiência do processo para diminuir os prazos e custos para a emissão das licenças
ambientais, e aqueles que buscam maior efetividade na proteção ambiental.
As situações de conflito dependem da natureza do empreendimento e do
ambiente impactado e se delineiam em todos os sistemas de avaliação, em
diferentes contextos legais e institucionais. Contudo, os procedimentos e práticas
inerentes à AIA podem contribuir, se adequadamente estruturados, para a
superação das situações de conflito, particularmente, segundo Snell e Cowell
(2006), aqueles relacionados à definição do escopo, que constituem uma
oportunidade para aumentar a clareza e a transparência da avaliação.
Snell e Cowell (2006) observam que a delimitação do escopo da AIA pode ser
vista como um processo que emerge da interação entre os esforços para dar efeito
ao princípio da precaução e aqueles voltados a tornar mais eficiente o processo de
tomada de decisão. Reconhecidamente, porém, o balanço dessas duas variáveis,
que se baseiam em conceitos não necessariamente consensuais, não é tarefa fácil,
dada a grande tensão que existe entre ambas.
Os conflitos observados durante a delimitação do escopo derivam, com
frequência, das múltiplas percepções decorrentes da existência de diferentes etnias,
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culturas e modos de vida tradicionais, que se utilizam de variadas formas de
apropriação do território e atribuem aos elementos do ambiente e aos impactos
significados e valores distintos. Tais questões são altamente significativas no cenário
do licenciamento ambiental no país em função da diversidade étnica e cultural,
representada

pelas

comunidades

indígenas,

quilombolas

e

comunidades

extrativistas, dentre outras.
O caso da Usina Hidroelétrica de Estreito, estudado por Lamontagne (2010),
exemplifica a questão. O estudo discute os conflitos que surgiram em relação à
definição das áreas de influência do projeto que, por não abrangerem as terras
indígenas Krikati, suscitaram uma clara oposição à continuidade do processo de
licenciamento. As divergências entre proponentes, ONGs e populações indígenas se
estabeleceram em função dos diferentes pontos de vista e premissas em relação à
noção de espaço e de impacto. O exemplo da usina de Estreito ilustra como
percepções diferentes podem intervir na avaliação de impactos e permite entrever a
possibilidade de resolução ou atenuação dos conflitos por meio de um exercício de
definição de escopo que considere as diferentes percepções em jogo para identificar
as questões e impactos relevantes.
Além dos problemas relacionados a situações de conflito, que levam à
formação de blocos de apoio ou rejeição das propostas, outro nível de dificuldade
refere-se aos desentendimentos entre os proponentes e o órgão licenciador sobre a
qualidade dos estudos dos Estudos de Impacto Ambiental. Questionamentos dessa
natureza se referem, usualmente, à qualidade da informação e à sua eficácia como
subsídio ao processo de tomada de decisão.
Se, por um lado, a qualidade do EIA pode ser atribuída a esforços i da equipe
de consultoria ambiental, por outro, é possível atribui-la ao conteúdo dos Termos de
Referência e à qualidade do processo de definição do escopo que o antecedeu. Em
outras palavras, a insuficiência do EIA pode também estar relacionada com as
deficiências da fase de delimitação do escopo e com a não identificação preliminar
das questões e impactos relevantes.
Wood, Glasson e Becker (2006) observaram, no contexto da AIA na Inglaterra
e País de Gales, que falhas na delimitação do escopo da avaliação e, portanto, no
conteúdo dos termos, podem conduzir a gastos excessivos e a estudos ambientais
volumosos, que abrangem desnecessariamente uma ampla gama de impactos
menores com demasiada profundidade. O contrário também ocorre, como a omissão
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de questões ou impactos relevantes com consequente comprometimento da
validade do estudo ambiental e de sua eficácia para o processo de tomada de
decisão; as questões ou impactos omitidos reaparecerão ao longo das etapas
seguintes da AIA, porém não sem produzir novas controvérsias, previsíveis atrasos
no processo de licenciamento e comprometimento da avaliação da viabilidade
ambiental do empreendimento.
A respeito da má qualidade ou insuficiência dos estudos de impacto ambiental
é oportuno comentar o estudo conduzido no Brasil por Agra Filho (1993) que aponta
para as seguintes falhas:
 Negligências em relação à análise das alternativas locacionais e tecnológicas;
 Inexistência da análise de compatibilização dos objetivos do projeto com as
políticas governamentais;
 Deficiências nos procedimentos utilizados para a sistematização e avaliação
dos impactos ambientais, relacionadas com a insuficiência dos diagnósticos
ambientais,

com

a

desconsideração

sistemática

das

atividades

de

identificação dos impactos ambientais, métodos de predição e mensuração
não adequados, critérios pouco claros para a avaliação da significância dos
impactos;
 Enfoque restrito e corretivo das medidas mitigadoras;
 Superficialidade e abrangência restrita dos programas de monitoramento.

Algumas dessas falhas foram atribuídas, pelo autor, a deficiências na
definição prévia do escopo, que não considera os “... aspectos fundamentais de
referência...”, e aos termos de referência, cujo conteúdo não satisfaz a condição de
conduzir adequadamente os estudos.
Após cerca de dezessete anos da realização do estudo por Agra Filho (1993),
o escritório do Banco Mundial no Brasil (Banco Mundial, 2008) divulgou interessante
trabalho realizado entre os anos de 2006 e 2008, que buscou avaliar o licenciamento
ambiental federal de empreendimentos hidrelétricos. O estudo sugere que as
instituições responsáveis pelo licenciamento não tem a agilidade necessária para
geri-lo

de

forma

eficiente.

Embora

as

críticas

revelem

preocupações

predominantemente econômicas em relação às possíveis falhas do licenciamento,
foram pontuadas algumas situações que se referem a inadequações de
procedimentos da AIA que contribuem para a baixa qualidade dos Termos de
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Referência e dos EIAs. Segundo o estudo, os Termos de Referência produzidos pelo
Ibama são genéricos e poderiam ser aplicados em quaisquer biomas e para usos e
formas de ocupação diferenciados. Observa-se, portanto, que os problemas
detectados pelo Banco Mundial apresentam a mesma natureza daqueles
identificados por Agra Filho (1993) quase duas décadas antes.
No caso das usinas hidrelétricas, por exemplo, o estudo do Banco Mundial
afirma que os termos de referência poderiam indistintamente ser aplicados tanto
para aquelas “a fio d’água”, como para as que apresentam reservatório de
acumulação. O caráter genérico dos termos impediu que questões importantes,
como o possível impacto sobre as áreas definidas pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA) como prioritárias para a conservação da biodiversidade ou que constituem
corredores ecológicos e, ainda, o conhecimento prévio da existência de espécies
ameaçadas, tivessem destaque especial. Estas falhas foram observadas no
processo de licenciamento das usinas hidrelétricas de Ipueiras, Itumirim e Aimorés.
Dentre os diversos trabalhos que apontaram carências existentes nos
Estudos de Impacto Ambiental destaca-se aquele realizado pelo Ministério Público
Federal (MPF), publicado em 2004. Trata-se de um estudo qualitativo sobre as
deficiências observadas em EIAs e Relatórios de Impacto Ambiental (Rima) de
diferentes tipologias de empreendimentos, como hidrelétricas, termoelétricas,
rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, obras de saneamento básico, projetos de
irrigação, complexos turísticos, empreendimentos de mineração dentre outros. As
referências básicas do trabalho foram as Informações Técnicas elaboradas pelos
analistas e assessores da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, desde 1996, para
subsidiar a análise dos Procuradores Federais no âmbito dos processos submetidos
ao MPF. Ainda que os resultados da avaliação não tenham recebido tratamento
estatístico e se limitem a situações nas quais houve interveniência do MPF pela
existência de controvérsias, entende-se que as deficiências encontradas, resumidas
no Quadro 1, exemplificam, em grande parte, o que acontece no universo dos
estudos ambientais ainda hoje. O trabalho também identifica problemas em relação
aos TRs, cuja baixa qualidade foi relacionada com as deficiências observadas nos
EIAs.
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Tópicos do EIA

Problemas identificados


Objetivos do empreendimento





Estudo de alternativas tecnológicas e
locacionais




Delimitação das áreas de influência









Diagnóstico ambiental







Identificação, caracterização e
análise de impactos










Mitigação e compensação de
impactos






Programas de acompanhamento e
monitoramento





Adoção dos objetivos do conjunto total de obras interdependentes
como justificativa para a aprovação de apenas um dos trechos ou
projetos.
Omissão, ou registro superficial, da relação do projeto específico com o
conjunto de obras ao qual se filia, possibilitando a conclusão pela sua
independência.
Ausência de proposição de alternativas.
Apresentação de alternativas reconhecidamente inferiores à
selecionada no EIA.
Prevalência dos aspectos econômicos sobre os ambientais na escolha
das alternativas.
Comparação de alternativas a partir de base de conhecimento
diferenciada.
Desconsideração da bacia hidrográfica.
Delimitação das áreas de influência sem alicerce nas características e
vulnerabilidades dos ambientes naturais e nas realidades sociais
regionais.
Deficiências na amostragem para o diagnóstico e prazos insuficientes
para a realização de pesquisas de campo.
Caracterização da área baseada, predominantemente, em dados
secundários.
Ausência ou insuficiência de informações sobre a metodologia utilizada
Falta de integração dos dados de estudos específicos.
Ausência de mapas temáticos; mapas em escalas inadequadas,
imprecisos e desatualizados.
Apresentação de informações parciais, inexatas, imprecisas e/ou
contraditórias.
Estudos superficiais.
Pesquisas insuficientes e metodologicamente ineficazes em relação ao
estudo do meio sócio econômico, genéricas e não articuladas com as
pesquisas diretas locais.
Ausência de estudos orientados pela ampla acepção do conceito de
patrimônio cultural.
Ausência de uma abordagem urbanística integrada em diagnósticos de
áreas e populações urbanas afetadas.
Identificação parcial dos impactos.
Descrição genérica dos impactos.
Identificação de impactos mutuamente excludentes
Subutilização ou desconsideração de dados dos diagnósticos
Omissão de dados.
Tendência à minimização ou subestimação dos impactos negativos e à
supervalorização dos impactos positivos.
Desconsideração de impactos cumulativos ou sinérgicos.
Proposição de medidas não adequadas à mitigação dos impactos
identificados ou à compensação de perdas.
Medidas mitigadoras pouco detalhadas.
Indicação de obrigações ou impedimentos, técnicos e legais, como
propostas de medidas mitigadora.s
Ausência de avaliação da eficiência das medidas mitigadoras
propostas.
Ausência de informações detalhadas acerca dos recursos financeiros
destinados aos programas e projetos ambientais.
Erros conceituais na indicação de monitoramento.
Programas de monitoramento insuficientes.
Estipulação de prazos de monitoramento incompatíveis com épocas de
ocorrência de impactos.

Quadro 1: Principais problemas detectados nos EIAs no Brasil.
Fonte: Organizado por Borioni com base em MPF (2004).
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Se a AIA deve considerar a inter-relação dos aspectos bióticos, físicos e
socioeconômicos, segue-se que os estudos de impacto ambiental devem ter um
caráter interdisciplinar e organizador do conhecimento, que nem sempre se observa
na prática. Isto se verifica quer seja pela ausência de alguns tipos de especialistas
nas equipes técnicas encarregadas de sua elaboração, quer seja pela forma como
são apresentadas as informações, em volumosos inventários, com grande destaque
para o diagnóstico e pouco espaço para a análise integrada dos impactos
específicos do empreendimento ou proposta de desenvolvimento.

Este caráter

genérico e pouco esclarecedor da dimensão dos impactos, por outro lado, poderia
em grande parte ser alterado se os estudos fossem precedidos por um exercício de
delimitação do escopo que identificasse as questões relevantes e, de forma
preliminar, a significância dos impactos a partir da gama de preocupações das
comunidades afetadas e do universo dos efeitos esperados em função das
características tecnológicas da proposta.
O Tribunal de Contas da União (TCU), no seu papel de “... conduzir auditorias
externas na administração pública federal, não somente em relação aos aspectos
contábeis, financeiros e orçamentários, mas também em relação aos procedimentos
operacionais e seus impactos sobre o patrimônio público...” (LIMA e MAGRINI,
2010), constatou falhas nos procedimentos de licenciamento do Ibama, apontadas
no relatório divulgado em 2009. Dentre as deficiências encontradas destacam-se
aquelas relacionadas com a ausência ou carência de padrões e regras claras, que
comprometem a qualidade das práticas utilizadas. A ausência de padrões na
condução do processo pode contribuir para aumentar a subjetividade nas decisões
relativas ao escopo e, consequentemente, do conteúdo dos estudos ambientais.
Esta situação, se houver contestação, pode expor os analistas do Ibama a críticas e
responsabilização.
Tais situações, que evidenciam falhas no processo da AIA, levam a diferentes
opiniões sobre o licenciamento e, como nota Braga (2010), principalmente a partir
dos últimos quinze anos, no Brasil se dividem em dois campos. De um lado, estão
os que o enxergam como um entrave ao desenvolvimento do país em função de sua
excessiva carga burocrática e sua ineficiência, que dificultam o andamento de obras
de infraestrutura. De outro lado, estariam os que justificam os atrasos como um mal
necessário, uma cautela para prevenir riscos ambientais e buscar a sustentabilidade.
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O autor aponta, ainda, para uma terceira percepção, mais recente, que admite a
falta de efetividade do licenciamento para a proteção do meio ambiente.
Em relação à efetividade do licenciamento e de sua capacidade de proteger o
ambiente, são dignas de atenção as 52º e 106º reuniões extraordinárias do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) realizadas, respectivamente, em
outubro de 2008 e maio de 2012, em que houve forte crítica à desconsideração, na
avaliação de impactos, das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade
dos programas do MMA e dos governos estaduais. É possível que tais situações
estejam relacionadas a inadequações na etapa de delimitação do escopo da AIA,
pois tais áreas poderiam ter sido previamente identificadas para que fossem
consideradas no EIA.
Assumida como premissa a importância da etapa de definição do escopo e
considerada a crítica com frequência dirigida à qualidade dos estudos ambientais,
justifica-se perguntar se existem inadequações no processo de AIA que possam ser
atribuídas à legislação e à forma de condução pelo órgão federal, que estariam a
dificultar a delimitação das questões relevantes em sua etapa inicial, consideradas
cruciais para o êxito do processo em todo o seu campo de aplicação.

Antes de

formular hipóteses a respeito, contudo, entendeu-se necessário caracterizar as
práticas e procedimentos utilizados no Ibama para a definição do escopo e analisalos em relação aos conceitos subjacentes com base em referenciais teóricos.
Quaisquer que sejam as finalidades de aplicação da AIA e as diferenças entre
os arranjos institucionais e legais estabelecidos pelos diversos países que a
adotaram, os aspectos metodológicos envolvidos e as principais etapas executadas
durante o processo, desde a fase de triagem dos projetos a submeter à AIA até a
tomada de decisão, são bem similares, segundo Sadler (1996), quanto aos seus
princípios, o que permite estabelecer certos padrões de boas práticas com base na
comparação das diversas experiências internacionais.
Não se pretende avaliar a AIA em relação às questões substantivas, pelas
quais se poderia analisar sua eficácia no cumprimento do papel que lhe foi atribuído
pela PNMA, como instrumento voltado a coadunar o desenvolvimento econômico
com a proteção ambiental. Assim, o alvo da dissertação consiste nos aspectos
processuais da etapa definição do escopo, desenvolvida antes da expedição da
Licença Prévia.
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As atividades desenvolvidas ao longo do processo, para a finalidade da
pesquisa, foram classificadas em procedimentos e práticas. O termo “procedimento”
foi utilizado para designar as atividades previstas em normas ou regulamentos; por
“prática”

entendeu-se

qualquer

atividade,

não

formalmente

descrita,

mas

efetivamente executada, mesmo quando não usual, decorrente da iniciativa das
Coordenações do Ibama responsáveis pelo licenciamento ambiental. No plano
internacional, entretanto, todas as atividades foram consideradas como “práticas”,
pois a pesquisa não abrangeu o contexto normativo específico de cada país
abordado, a não ser em termos genéricos.
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2 OBJETIVOS
O objetivo principal da dissertação consiste em analisar a fase de definição do
escopo da AIA na esfera federal, para caracterizá-la em seu aspecto processual e
avaliá-la em relação ao seu grau de aproximação às melhores práticas identificadas
na literatura especializada.
O objetivo se sustenta na reconhecida importância desta etapa para a
avaliação de impactos e de sua relação com a efetividade do processo de AIA e,
portanto, com a tomada de decisão acerca da viabilidade ambiental dos projetos
propostos.

Objetivos específicos:
I.

Discutir os conceitos relativos à Avaliação de Impactos Ambientais, com
ênfase nos aspectos teóricos e práticos relacionados à fase de definição do
escopo, que induzem à reflexão sobre sua importância no âmbito da AIA;

II.

Analisar o contexto legal da AIA no Brasil, particularmente da etapa de
definição do escopo;

III.

Caracterizar a fase de definição do escopo em casos de licenciamento
ambiental no País, em nível federal, nos quais é possível observar
procedimentos e práticas usuais e eventuais;

IV.

Discutir as práticas e procedimentos relacionados com a definição do escopo
no País à luz das referências teóricas e das melhores práticas internacionais;

V.

Identificar oportunidades de aperfeiçoamento do processo a partir da
percepção dos envolvidos e do cotejamento com as melhores práticas
existentes.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerados os objetivos da dissertação, optou-se por realizar uma pesquisa
qualitativa

exploratória

que

tem

como

preocupação

central

“descrições,

compreensões e interpretações dos fatos ao invés de medições” (MARTINS e
THEOPHILO,

2009).

Os

dados

coletados

neste

tipo

de

pesquisa

são

predominantemente descritivos, com ênfase nos processos mais do que nos
resultados e produtos.
Segundo Gil (2008), pesquisas exploratórias proporcionam uma visão geral,
de tipo aproximativo, acerca de determinado fato e são realizadas principalmente
quando o tema escolhido é pouco explorado, o que dificulta a formulação de
hipóteses precisas e operacionalizáveis.
Dois aspectos da pesquisa qualitativa é oportuno comentar. O primeiro diz
respeito ao seu direcionamento, pelo qual se busca captar os elementos da
realidade e não a comprovação de evidências formuladas a priori. O segundo
aspecto refere-se à análise dos dados, que ocorre à medida que estes são coletados
e pode sugerir novas fontes de coleta. Esse processo indutivo, segundo Martins e
Theophilo (2009), leva à formação e consolidação de abstrações.
A pesquisa não se orientou pela busca de evidencias comprobatórias, mas,
por meio de uma abordagem qualitativa e do método indutivo, voltou-se à
caracterização do processo e à elucidação dos conceitos subjacentes. Com essa
finalidade realizou-se a observação dos procedimentos e práticas efetivamente
utilizados, que foram contextualizados e analisados à luz dos referenciais teóricos.
A escolha pela pesquisa qualitativa decorre da baixa ocorrência de estudos
sistemáticos sobre as diversas etapas da AIA no país, apesar deste instrumento se
encontrar em processo de consolidação, nacionalmente, há mais de 25 anos.
Oportuno salientar que embora a fase de definição do escopo venha sendo objeto
de pesquisa sistemática em inúmeros estudos sobre AIA na literatura internacional,
quanto a seus aspectos teóricos e práticos, no Brasil isso não se materializa. No
país, o caráter da fase de definição do escopo e sua forma de condução nos órgãos
ambientais ainda são pouco estudados, particularmente quando vistos em relação à
qualidade dos estudos ambientais e ao desenvolvimento do processo decisório, o
que justifica a escolha da abordagem qualitativa como oportunidade de explorar
esse universo de pesquisa.
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3.1 Procedimentos metodológicos
Os procedimentos metodológicos adotados são os que dialogam com a
pesquisa de caráter qualitativo e consistem na pesquisa bibliográfica, análise
documental e entrevistas estruturadas.
3.1.1 Pesquisa bibliográfica
Foi realizada com o objetivo de levantar as contribuições dos diversos autores
sobre o tema da dissertação e clarear conceitos para a construção de um modelo
teórico sobre a etapa de definição do escopo na AIA, à luz das boas práticas
internacionais e do estado da arte em relação o tema.
A pesquisa bibliográfica compreendeu, também, leis e normas sobre o tema e
publicações de órgãos da esfera federal, além do Ibama, que de alguma forma estão
envolvidos no licenciamento ambiental, como o MMA, TCU e

MPF. Nessas

publicações, buscaram-se informações que permitissem compreender as premissas
da AIA na esfera governamental ou abordassem as questões de caráter
procedimental e metodológico.
3.1.2 Pesquisa e análise documental
Gil (2008) observa que a pesquisa documental apoia-se em documentos e
publicações de quaisquer tipos, que não receberam tratamento analítico, mas que se
constituem em importantes fontes de dados.
A análise documental para a dissertação voltou-se para os documentos e
registros contidos nos processos administrativos instaurados no Ibama para o
Licenciamento Ambiental, documentos disponíveis nos arquivos da Diretoria de
Licenciamento do Ibama (Dilic) e os documentos divulgados por meio do sitio do
Ibama na rede mundial de computadores. Os processos reúnem o registro, de forma
sequencial, de todos os atos administrativos que foram necessários para a emissão
das licenças ambientais. Entende-se que se existem práticas que são utilizadas para
a definição do escopo, além dos procedimentos descritos em normas, estas devem,
de alguma forma, aparecer no encadeamento das situações reportadas nos
processos.
No Quadro 2 são descritas as características dos principais documentos
analisados.
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Registros
Atas de audiências públicas
Memórias de reunião

Ofícios, Memorandos e
despachos
Relatórios e pareceres técnicos

Termos de Referência
Licenças Prévias

Conteúdo
São atas simplificadas das audiências, que contêm os principais
questionamentos feitos pelo público que delas participam.
Referem-se ao registro das principais decisões tomadas em reuniões em
que participam o órgão licenciador, o proponente do projeto, consultores
e os outros órgãos envolvidos, a depender da pauta.
Correspondem às comunicações internas e externas.
Contêm as observações realizadas em vistorias, os pareceres técnicos
sobre os estudos ambientais apresentados e sobre a viabilidade ambiental
do projeto.
Contêm todas as orientações para a elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental ou outros estudos.
Contêm as condicionantes e os termos da aprovação da viabilidade
ambiental.

Quadro 2: Documentos analisados nos processos administrativos.
Fonte: Organizado por Borioni.

Para a anotação das observações resultantes da análise documental de cada
processo foi elaborada uma ficha de análise (Apêndice A), contendo os seguintes
campos: dados do empreendimento e do empreendedor, data de início do processo,
data da emissão da Licença Prévia, tipo e conteúdo dos documentos e registros
existentes.
Procedeu-se ao levantamento dos documentos dos processos até a Licença
Prévia, embora etapa de definição do escopo vise substancialmente à elaboração do
Termo de Referência. Esta postura teve a finalidade de facilitar a compreensão da
sucessão dos eventos.

3.1.3 Entrevistas estruturadas
Foram realizadas doze entrevistas com o intuito de corroborar os dados
levantados por meio da análise documental e detectar as diferentes perspectivas
dos atores em relação a aspectos que se relacionam com a etapa de definição do
escopo. Optou-se pelas entrevistas estruturadas, que se baseiam em roteiros
predefinidos, aplicados a todos os entrevistados. As entrevistas mais estruturadas,
segundo Gil (2008), são aquelas que predeterminam em maior grau as respostas,
que podem assim ser padronizadas. Além da vantagem de permitir até análises
quantitativas e estatísticas, a entrevista estruturada permite, se comparada com o
questionário, um maior grau de flexibilidade na relação pesquisador e sujeito, com a
possibilidade de esclarecer as perguntas feitas e estimular respostas mais
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completas. Em muitas situações as anotações feitas foram lidas para o entrevistado
de maneira a permitir a revisão, caso necessário.
O roteiro de perguntas (Apêndice B) foi elaborado a partir de considerações
que decorreram da análise documental e da revisão da literatura sobre o tema. O
contato com os dez entrevistados, que foi prévio e pessoal, permitiu que fossem
esclarecidas as razões da entrevista e assegurada a não identificação dos
entrevistados. Os registros foram feitos durante a sessão.
Os entrevistados correspondem a técnicos da instituição: seis que ocupam
cargos de coordenador ou substituto, um assistente técnico da Diretoria e cinco
analistas ambientais. Para os coordenadores, a amostra de entrevistados
corresponde à totalidade do universo possível nas tipologias de empreendimentos
escolhidas para pesquisa. Os analistas ambientais foram escolhidos com base em
sua caracterização como informantes-chave, indicados pelos coordenadores.
3.2 Critérios para a definição do universo da pesquisa documental
O universo da pesquisa, ou o número de processos administrativos a
examinar, foi definido por meio de um método de amostragem não probabilística
intencional, segundo definição dada por Gil (2008), em que a escolha dos casos foi
orientada por critérios pré-definidos, relacionados à consecução dos objetivos da
pesquisa.
O Gráfico 1 mostra o número de empreendimentos, por tipologia, que foram
submetidos ao processo de licenciamento no Ibama desde a etapa da Licença
Prévia. Os 316 processos foram localizados por meio de consulta ao Sistema de
Licenciamento (Sislic) informatizado selecionando a opção “Licença emitida: Licença
Prévia”. A relação obtida contem os projetos submetidos ao Ibama desde sua
criação, em 1989, que se encontram em diversas fases do licenciamento mas
obtiveram ao menos a Licença Prévia (LP). São excluídos da lista aqueles que, em
função de sua antiguidade, foram regularizados por meio de procedimentos
simplificados e aqueles que, por não ser necessária a análise das alternativas
técnicas e locacionais, não passaram pela fase de LP.
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Gráfico 1: Número de processos de licenciamento por tipologia de empreendimento.
Fonte: Ibama (Janeiro /2012).

A partir deste universo, foram escolhidos os processos que se enquadravam
nos seguintes critérios:
 Avaliação de impactos realizada por meio de Estudo de Impacto Ambiental.
Assim, foram descartados os que foram licenciados por meio de Estudo
Ambiental ou Relatório Ambiental Simplificado;
 Termos de Referência realizados a partir de 2007. Adotou-se esta data para
assegurar que a amostra fosse constituída por casos relativamente recentes
submetidos a normas similares;
 Projetos relativos a obras de infraestrutura, de grande porte, em que a AIA é
mais complexa em função da multiplicidade de fatores ambientais,
socioeconômicos e culturais intervenientes. Por esta razão, o universo da
pesquisa restringiu-se às seguintes tipologias de empreendimentos: obras
lineares, tais como dutos, rodovias, ferrovias e linhas de transmissão; usinas
hidroelétricas e portos. Embora os procedimentos para a definição do escopo
não se diferenciem substancialmente de uma coordenação a outra da Dilic,
escolheram-se processos de várias tipologias para abarcar práticas que
poderiam decorrer dos diversos contextos tecnológicos e ambientais ou do
entendimento distinto das equipes técnicas.
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Os projetos de exploração de petróleo e gás não foram considerados uma vez
que o Ibama somente licencia os empreendimentos localizados no mar territorial e
plataforma continental, que, em função dessa característica, não costumam envolver
nos processos de definição de escopo um número de atores tão grande como nas
outras tipologias e, neste sentido, são menos complexos. Por sua vez, os projetos
relativos a usinas nucleares foram excluídos pois apresentam um processo de
licenciamento que depende do envolvimento da Comissão Nacional de Energia
Nuclear e em que as questões em destaque, durante a definição do escopo, são as
avaliações de risco, que não foram abordas na dissertação.
A aplicação dos critérios descritos resultou em uma relação de 36
empreendimentos, apresentada no Quadro 3.
Coordenação
COHID
(Coordenação de Energia
Hidrelétrica e
Transposições)

Tipologia

Hidrelétrica

UHE Teles Pires

Ferrovia
COTRA
(Coordenação de
Transporte)

Rodovia

COPAH
(Coordenação de Portos,
Aeroportos e Hidrovias)

Projeto
UHE Belo Monte
UHE Itaocara
UHE Santo Antonio (Rio Jari)

Porto

Contorno Ferroviário de Santo Amaro
DNIT - Contorno Ferroviário de Camaçari
Ferrovia Transnordestina - Trecho Missão Velha Pecém
Ferrovia Transnordestina - Trecho Salgueiro Suape
Ferrovia Transnordestina - Trecho Trindade - Elizeu
Martins
VALEC - Ferrovia Norte Sul - Extensão de Ouro
Verde / GO até Estrela D`Oeste - Fernandópolis
ALL - Ramal Ferroviário de Rondonópolis
VALEC - Ferrovia de Integração Oeste Leste da
Bahia (EF-334)
BR 386 RS - Trecho Lajeado - Tabaí: Duplicação
BR-040/RJ - Trecho da subida da Serra de
Petrópolis
BR 285 - Trecho Timbé do Sul - Bom Jesus
Terminal Marítimo Mara Azul
Terminal Portuário da BTP
Terminal Portuário Santos-Brites
Terminal de contêineres de Paranaguá - TCP
Terminal Marítimo da Alemoa
Terminal Portuário Privativo Presidente Kennedy

Quadro 3: Empreendimentos resultantes da aplicação dos critérios de seleção.
Fonte: Organizado por Borioni

Cont.
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Cont. Quadro 3: Relação dos processos resultante da aplicação dos critérios de seleção.
Coordenação

Tipologia

Projeto
Gasoduto Pilar - Ipojuca (Nordestão II)
Gasoduto do Brasil Central

Duto

COIND
(Coordenação de Energia
Elétrica, Nuclear e Dutos)
Linha de
Transmissão

Mineroduto Vigas Ferrous
Sistema de Escoamento Dutoviário de Álcool e
Derivados - SEDA
LT Jardim - Penedo
LT Joinville Norte - Curitiba C2
LT Oriximiná - Silves - Eng. Lechuga - Manaus (Lote
C do Linhão Tucuruí)
LT Ribeiro Gonçalves - Balsas e Subestações
associadas
LT Coletora Porto Velho - Araraquara 2
LT Coletora Porto Velho - Araraquara 2 Numero 1
Lotes D e F
LT Tucurui - Xingu - Juripari (lote A do linhão de
Tucurui)
LT Cuiabá - Ribeirãozinho - Rio Verde
LT Jauru - Porto Velho
LT Porto Velho - Rio Branco - Circuito 2
LT Mesquita - Viana

A seleção dos casos para a pesquisa, a partir da relação de 36 processos,
baseou-se em uma avaliação preliminar, realizada por meio de consulta aos
documentos públicos disponíveis no Sislic, particularmente às Licenças Prévias e
aos pareceres técnicos: buscaram-se, nos empreendimentos pré-determinados, as
situações que denotassem a existência de possíveis problemas relacionados a esta
etapa ou a utilização de práticas inovadoras.

Este último critério determinou a

exclusão dos projetos referentes às três rodovias destacadas no Quadro 3, pois foi
considerado que sua análise pouco acrescentaria aos outros selecionados da
mesma coordenação (COTRA) por envolver os mesmos procedimentos e práticas.
Portanto, esta última seleção resultou em um conjunto de dez processo,
representado no Quadro 4, que correspondem a aproximadamente 10% do total do
Quadro 3.
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N ° do Processo
Administrativo

Projeto

Estados
afetados

02001.001848/2006-75

UHE Belo Monte

PA

02001.000337/2008-06

UHE Santo Antonio (Rio Jari)

AM e PA

02001.004158/2007-59

Ferrovia Transnordestina - Trecho Trindade Elizeu Martins

PE e PI

02001.005221/2008-55

Ferrovia Norte Sul - Extensão de Ouro Verde /
GO até Estrela D`Oeste - Fernandópolis

GO, MG e SP

02001.000488/2009-37

Terminal Portuário Presidente Kennedy

ES

02001.006395/2008-35

Terminal Portuário Santos-Brites

SP

02001.000304/2006-96

Gasoduto do Brasil Central

DF, GO, MG e
SP

02001.007202/2008-63

Sistema de Escoamento Dutoviário de Álcool e
Derivados - SEDA

MG, SP

02001.000328/2009-98

LT Coletora Porto Velho - Araraquara 2 Numero
1 Lotes D e F

GO, MT, RO e
SP

02001.005557/2008-18

LT Joinville Norte-Curitiba C2

PR e SC

Coord.

COHID

COTRA

COPAH

COEND

Quadro 4.: Projetos selecionados para a pesquisa.
Fonte: Organizado por Borioni.

3.3 Análise dos dados
Cabe observar que o levantamento realizado pelo Sislic para a definição do
universo da pesquisa sofreu limitações em função da irregularidade quanto às
informações que estão à disposição para a consulta pública. Alguns processos,
portanto, foram descartados pela ausência de informações necessárias ao
levantamento preliminar. Outra limitação consistiu na disponibilidade dos autos dos
processos para consulta na sede do Ibama em Brasília, pois alguns dos inicialmente
selecionados se encontravam nas sedes das Superintendências nos estados. A
caracterização dos projetos é apresentada no Apêndice C.
Considerados os objetivos da dissertação, foram definidas as técnicas para a
análise dos dados. O estudo do caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, escolhido
como projeto inicial em função da abrangência dos procedimentos e práticas
envolvidos na definição do escopo, forneceu os subsídios para a revisão das
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técnicas pré-definidas de análise dos dados e um novo delineamento para aplicação
a todos os casos selecionados, conforme descrito a seguir.

A) Análise dos registros nos processos administrativos:
Inicialmente, foi realizada a triagem dos dados que denotavam a utilização de
procedimentos e práticas para a definição do escopo. Os dados obtidos foram
comentados em textos descritivos e organizados em um quadro pelo qual se
identificam os procedimentos e práticas utilizados em cada projeto e se evidenciam
as variações entre as diferentes situações analisadas.
B) Análise dos Termos de Referência
Ainda dentro da pesquisa documental, efetuou-se a análise detalhada do
Termo de Referência de cada projeto para caracterizar a abordagem utilizada no
que se refere à identificação dos estudos a realizar no EIA: se de caráter mais
genérico, aplicável a qualquer situação, ou mais próxima do contexto específico do
projeto. A análise permitiu aferir em que grau são destacadas questões específicas
do contexto do projeto e se os estudos requeridos se relacionam com impactos
identificados e descritos objetivamente. Ao considerar que as questões ou impactos
que foram tratados de forma genérica no TR serão identificados pelo proponente, a
análise permitiu também tirar conclusões a respeito do grau de envolvimento do
Ibama na identificação das questões a estudar, afeitas ao projeto.
Inicialmente procedeu-se a caracterização dos itens costumeiramente
incluídos no TR. Em seguida foram selecionados os mais importantes para
caracterizar a forma e conteúdo do TR e, ao mesmo tempo, passíveis de análise
sem necessidade de recorrer a ulteriores informações. Cada item selecionado foi,
então, avaliado com base em uma escala que atribui valores de 0 a 3 de acordo com
os critérios de análise descritos no Quadro 5. O maior valor indica que a questão foi
delineada e focada de acordo com as especificidades do empreendimento; o valor
zero indica que a questão não foi tratada, ou somente de forma genérica. Os valores
intermediários indicam preponderância de questões genéricas, neste caso o valor
atribuído foi 1, ou preponderância de questões focadas e específicas, em que foi
atribuído o valor 2. Por meio desta classificação, atribui-se maior valor aos TRs que
mais se aproximaram das melhores práticas identificadas pela revisão bibliográfica.
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A análise dos TRs, no que diz respeito à escala de valores, inspirou-se no
método proposto por Barreto (2012) para a análise dos Termos elaborados pela
CETESB em processos de licenciamento ambiental estadual com AIA.
Item do TR

Valor Critérios de análise

Instrumentos
legais e
normativos

3

Destaca as principais leis e normas que guardam relação com o projeto
e que devem ser considerados no EIA.

0

Não há indicação dos que devem ser considerados, mas apenas
referência genérica à questão.

Planos,
programas e
políticas públicas

3

Destaca alguns ou todos que devem ser considerados no EIA.

0

Não há indicação dos que devem ser considerados, mas apenas
referência genérica à questão.

Alternativas
Tecnológicas e
Locacionais

3

Descreve algumas ou todas as alternativas que devem ser
consideradas.

0

Não descreve as alternativas a considerar, mas apenas critérios que
devem ser considerados no EIA para a seleção das viáveis.

3

Destaca algumas ou todas as áreas prioritárias e corredores ecológicos
possivelmente afetados pelo empreendimento.

0

Não indica as áreas prioritárias ou corredores ecológicos que devem
ser considerados.

3

Destaca algumas ou todas as Unidades de Conservação possivelmente
afetadas pelo empreendimento.

0

Não cita áreas as Unidades de Conservação que devem ser
consideradas.

3

Os tópicos do diagnóstico guardam relação com impactos
identificados.

2

A maioria dos tópicos do diagnóstico guarda relação com impactos
identificados .

1

Alguns tópicos guardam relação com impactos identificados.

0

Nenhum tópico foi relacionado aos impactos.

3

Os impactos próprios do empreendimento foram identificados e
descritos objetivamente .

2

Alguns impactos próprios do empreendimento foram identificados e
descritos objetivamente, outros de forma genérica.

1

Foram descritos impactos genéricos que se aplicam à tipologia.

0

Não há descrição dos impactos, ainda que genérica.

Áreas
prioritárias para
a conservação e
corredores
ecológicos
Unidades de
conservação

Diagnóstico
ambiental

Identificação e
Avaliação dos
Impactos
Ambientais

Quadro 5: Critérios para a atribuição de valores aos TRs.
Fonte: Elaborado por Borioni.
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Cont. Quadro 5: Critérios para a atribuição de valores aos TRs.
Item do TR

Definição das
áreas de estudo

Valor Critérios de análise
3

As áreas de estudo foram definidas.

2

Foram definidas para a maioria dos tópicos do diagnóstico.

1

Foram definidas apenas para alguns tópicos.

0

Não há referência a áreas de estudo.

C) Análise dos dados das entrevistas:
Para a análise dos dados das entrevistas foram definidos três níveis de
questões que se buscou compreender por meio das perguntas descritas no Quadro
6:
Posturas institucionais para a definição do escopo
1. Existem diretrizes institucionais para a elaboração dos Termos de Referência? Quais são?
2. Que critérios são utilizados para definir o conteúdo dos Termos de Referência?
3. Em sua opinião, os TRs, tal como são atualmente, são instrumentos eficazes para conduzir
os EIAs nas questões que interessam ao processo de tomada de decisão quanto à
viabilidade ambiental do empreendimento?
4. Os analistas ambientais e os coordenadores recebem treinamento para lidar com o
processo de elaboração dos TRs?

Percepção acerca da participação de outros atores
5. Em sua opinião, a comunidade científica, por ex. por meio da COPPE/UFRJ, deveria ser
envolvida na elaboração dos TRs?
6. Em sua opinião a participação pública e das comunidades afetadas no processo de
elaboração dos Termos de Referência se justifica?

Desafios para a elaboração dos TRs
7.
8.
9.
10.

Quais são as dificuldades encontradas para a elaboração dos TRs?
Quais são os pontos fortes do atual sistema de elaboração dos TRs?
Quais são os pontos fracos do atual sistema de elaboração dos TRs?
O que poderia ser feito para aperfeiçoar o processo de elaboração dos TRs?

Quadro 6: Objetivos das entrevistas e roteiro de perguntas.
Fonte: Elaborado por Borioni.
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D) Cotejamento dos procedimentos e práticas do processo de definição do
escopo do Ibama com as melhores práticas apontadas pela literatura:
A comparação com as boas práticas foi realizada por meio da comparação
dos dados obtidos na pesquisa documental e nas entrevistas, referentes à
caracterização da etapa de definição do escopo, com as referências encontradas na
literatura especializada. O cotejamento foi orientado pelas boas práticas descritas no
Quadro 7 organizadas segundo as categorias que influenciam a definição do
escopo.
Boas práticas para a etapa de definição do escopo
Levantamento de Informações preliminares:
 Contextualização do projeto e levantamento de informações ambientais preliminares.
 Identificação do contexto legal.
 Relação do projeto com programas e políticas de governo.
 Definição de prazos para a conclusão da etapa.
 Identificação das comunidades afetadas e órgãos públicos envolvidos.
 Definição das formas de participação pública.
Definição do escopo dos estudos:
 Avaliação preliminar das alternativas.
 Identificação das questões e impactos associados ao projeto e das medidas de
mitigação.
 Identificação dos impactos cumulativos e sinérgicos.
 Hierarquização das questões e impactos em função de sua significância.
 Estreitamento do escopo pela eliminação das questões e impactos não significativos.
 Definição dos limites geográficos e temporais para os estudos.
 Identificação dos levantamentos de campo e definição dos métodos.
Participação externa:
 Participação das comunidades afetadas e do público interessado.
 Participação de outros órgãos da administração pública.
Gestão do processo:
 Documentação das decisões relativas à definição do escopo.
 Compartilhamento das informações entre os participantes.
 Mecanismos de acompanhamento e revisão do processo de definição do escopo.
 Formação dos técnicos, treinamentos e capacitações específicas.
 Produção de manuais e guias com critérios, normas e procedimentos.
Quadro 7: Roteiro para o cotejamento com as melhores práticas
Fonte : Organizado por Borioni com base em Sadler (1996), Glasson, Therivel e Chadwick
(2005), UNEP (2002), Raymond e Coates (2001) e Barnes, Hardwick e Chan (2009).

Os resultados da análise foram posteriormente cruzados para discutir o
quadro conceitual da etapa de definição do escopo em relação às oportunidades de
aperfeiçoamento do processo.
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4 A AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
Este item discute os principais conceitos relacionados à AIA, a sua natureza e
as etapas processuais que a caracterizam. Em relação ao processo de AIA discutiuse um modelo genérico que se aplica à avaliação realizada no âmbito de agências
governamentais ou órgãos ambientais como subsídio para a tomada de decisão
quanto à viabilidade ambiental de uma obra ou atividade e às condições para a sua
instalação ou execução.
4.1 Aspectos históricos e conceitos
As definições que buscam descrever o processo de AIA são muitas, pois seu
campo de aplicação vem se ampliando desde seu surgimento. Entretanto, para a
finalidade da dissertação, o interesse maior recai sobre aquela que se realiza por
meio do Estudo de Impacto Ambiental no âmbito dos processos de licenciamento
ambiental de propostas de empreendimentos ou atividades. Assim, será dada
ênfase aos aspectos que se relacionam com o processo completo de AIA no
contexto descrito.
Glasson, Therivel e Chadwick (2005) afirmam que, na essência, a AIA pode
ser descrita com um processo que analisa as consequências ambientais de
propostas de desenvolvimento, de uma forma sistemática, holística e multidisciplinar,
com o objetivo de prevenir danos ambientais. Não se aplica a qualquer projeto,
como

observa

Wood

(1995),

mas

àqueles

cujos

efeitos

possam

afetar

significativamente o ambiente natural e humano.
Vista como uma técnica e um processo, a AIA consiste no meio pelo qual são
coletadas, pelo proponente ou outras partes, informações sobre os efeitos
ambientais de um projeto que devem ser levadas em consideração pelas
autoridades competentes ao formar seus julgamentos sobre a execução ou não da
proposta. Segundo La Camera (2009), sua utilização principal se dá nos processos
decisórios por fornecer aos tomadores de decisão as bases cognitivas necessárias
para compreender os efeitos ambientais das ações ou iniciativas propostas, as
preferências, as objeções dos vários grupos sociais e do público interessado.
Canter (1996), reportando-se à lei dos Estados Unidos denominada National
Environment Protection Act (NEPA), define a AIA como a identificação sistemática e
a avaliação dos impactos potenciais de propostas que afetam os componentes do
ambiente físico e químico, biológico, cultural e socioeconômico. Sua função é a de
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encorajar considerações sobre o ambiente no planejamento e no processo de
tomada de decisão para alcançar ações que sejam ambientalmente amigáveis.
A introdução da AIA significou uma revisão dos processos decisórios e uma
resposta às crescentes pressões sociais que manifestavam preocupação com a
natureza e escala dos problemas ambientais emergentes, principalmente a partir dos
anos de 1970. Assim, a análise dos projetos passou a considerar, com maior
atenção, as questões ligadas ao impacto da atividade antrópica sobre a qualidade
ambiental, realizando-se com maior transparência, maior quantidade de informações
e possibilidade de participação. La Camera (2009) nota que tal abordagem referia-se
não somente aos projetos de desenvolvimento, mas também a planos e programas,
ou seja, a todas as decisões que podiam ter consequências sobre a qualidade
ambiental, embora sua principal utilização, até hoje, venha sendo no âmbito de
projetos individuais.
Assim, ao lado da tradicional análise de custo-benefício, que considera a
viabilidade econômica, inseriu-se, no ciclo de vida dos projetos, planos e programas,
a análise de viabilidade ambiental, a ser realizada por meio da AIA, reconhecida
como instrumento de gestão ambiental necessário para fazer frente às mudanças
provocadas pelas ações humanas. Ressalta-se que tanto o conceito de viabilidade
ambiental, como de viabilidade econômica, como observa Sánchez (2008), não são
únicos e estão ligados às premissas assumidas pela sociedade em certa época e
em determinado local.
Sánchez (2008) explica que AIA se caracteriza por ser um conjunto
estruturado de procedimentos voltado para a análise da viabilidade ambiental de
uma proposta, regido por lei ou regulamentos, documentado e que envolve diversos
participantes. É um procedimento formal constituído por diversas etapas
concatenadas, que se desenvolve com a participação do proponente do projeto, dos
agentes públicos, das comunidades afetadas e do público interessado.
O surgimento formal da AIA como um processo integrativo e sistemático,
informa Wood (1995), deu-se nos Estados Unidos em 1969, com a promulgação da
NEPA, que requer que sejam considerados os possíveis impactos de um projeto ou
proposta antes de sua execução. Para tal finalidade, dentre outros requerimentos, a
NEPA exige a publicação de uma declaração de impacto ambiental (EIS –
Environmental Impact Statement ou EIA – Estudo de Impacto Ambiental) que tem o
objetivo de descrever em detalhes todos os possíveis impactos decorrentes de uma
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ação ou projeto, dentro de uma abordagem interdisciplinar que integra as ciências
sociais e naturais.
A NEPA foi, então, a primeira lei a incorporar a AIA tornando-se,
consequentemente, um modelo para outros países que a adotaram, integralmente
ou em parte, como um procedimento formal ou requerimento legal para processos
de tomada de decisão sobre questões ambientais ou relacionados com a fase de
planejamento.
A conferência “Rio 92”, organizada pela Organização das Nações Unidas
(ONU), teve um importante papel no alastramento da AIA pelo mundo. Com base no
principio do desenvolvimento sustentável, inspirado nos conceitos expressos no
Relatório Brundtland, que o definiu como aquele que vai ao encontro das
necessidades das presentes e futuras gerações, a importância da AIA foi
reconhecida no artigo 17 da Declaração do Rio como instrumento de política pública
e entrou no rol das ações da Agenda 21.
Morgan (2012) informa que a pesquisa realizada pela ECOLEX (Serviço de
informações ambientais operado conjuntamente pela UNEP, Food Agriculture
Organization - FAO e a InternationaI Union For Conservation of Nature - IUCN), em
2011, mostrou que, dos 193 países membros da ONU, 191 apresentavam legislação
nacional para a AIA ou haviam constituído algum tipo de instrumento jurídico
internacional que se refere ao seu uso, como a Convenção sobre a Diversidade
Biológica, a Convenção sobre mudanças Climática, a Convenção de Ramsar sobre
áreas úmidas e a Convenção de Espoo, sobre a AIA em contexto transfronteiriço.
Após quarenta anos de seu aparecimento, observa Morgan (2012), é possível
afirmar que a AIA é universalmente reconhecida como um instrumento fundamental
para a gestão ambiental, firmemente assentado em leis ambientais nacionais e
internacionais, embora os sistemas adotados se diferenciem bastante de país para
país. Wood (2003) aponta que estas diferenças também são observadas entre os
países em desenvolvimento, como os da Europa do Leste, da África, da América
Latina e do Sudeste Asiático.
Seu uso ao redor do mundo volta-se para os projetos de maior porte e maior
potencial de impacto e, segundo a IAIA (2009), deve atender aos seguintes
objetivos:
 Assegurar que o ambiente seja explicitamente considerado e incorporado no
processo de decisão sobre propostas de desenvolvimento;
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 Antecipar e evitar, minimizar ou compensar os efeitos adversos significativos biofísicos, sociais e outros relevantes - de propostas de desenvolvimento;
 Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais e dos
processos ecológicos que mantêm as suas funções;
 Promover um desenvolvimento que seja sustentável e que aperfeiçoe o uso
dos recursos e as oportunidades de gestão.

Os sistemas de AIA adotados mundialmente diferem bastante quanto à forma
como foram incorporados nas políticas públicas, o grau de influência que exercem
sobre o processo de tomada de decisão e em relação às práticas utilizadas. Esta
situação ensejou a realização de diversos estudos que buscaram avaliá-la, tanto nos
aspectos procedimentais, como em relação à sua eficácia para atingir os objetivos
prepostos, de proteção da qualidade ambiental.
Em relação à avaliação da efetividade da AIA, Jay et al (2007) comentam as
suas limitações principalmente quando se avalia a eficácia para o atingimento dos
fins, não somente porque medir a qualidade ambiental com ou sem AIA é uma tarefa
difícil, porém pior tarefa é avalia-la quando os objetivos subjacentes se reportam ao
desenvolvimento sustentável, sobre o qual não há regras claras ou consensos . Por
essa razão, segundo os autores, melhor seria avaliar a AIA em função de seu peso
no processo de tomada de decisão.
O sucesso da AIA depende, no entendimento de Wood (1995) de uma série
fatores, relacionados aos aspectos procedimentais e aos contextos político,
institucional e legal com os quais os procedimentos devem interagir de uma maneira
positiva. Sadler (1996) argumenta que, de uma forma geral, as práticas da AIA são
orientadas por um conjunto de princípios amplamente aceitos e que derivam da
experiência internacional. Tais princípios foram compilados pela IAIA (2009), como
exposto no Quadro 8.
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Princípio
Útil
Rigorosa
Prática
Relevante
Custo-eficaz
Eficiente
Focada

Adaptativa

Participativa

Interdisciplinar

Credível
Integrada
Transparente

Sistemática

Aplicação prática
O processo deve informar a decisão e resultar em níveis adequados de
proteção ambiental e de bem-estar da comunidade.
O processo deve aplicar as melhores metodologias e técnicas científicas
praticáveis e adequadas ao tratamento dos problemas em causa.
O processo deve produzir informação e resultados que auxiliem a resolução
de problemas e sejam aceitáveis e utilizáveis pelo proponente.
O processo deve fornecer informação suficiente, fiável e utilizável nos
processos de desenvolvimento e na decisão.
O processo deve atingir os objetivos da AIA dentro dos limites da informação,
do tempo, dos recursos e das metodologias disponíveis.
O processo deve impor um mínimo de custos financeiros e de tempo aos
proponentes e aos participantes, compatível com os objetivos e os requisitos
da AIA.
O processo deve concentrar-se nos fatores chave e nos efeitos ambientais
significativos; ou seja, nas questões que têm de ser consideradas na decisão.
O processo deve ser ajustado à realidade, às questões e às circunstâncias
das propostas em análise sem comprometer a integridade do processo, e
deve ser iterativo, incorporando as lições aprendidas ao longo do ciclo de vida
proposta.
O processo deve providenciar oportunidades adequadas para informar e
envolver os públicos interessados e afetados, devendo os seus contributos e
as suas preocupações ser explicitamente considerados na documentação e
na decisão.
O processo deve assegurar a utilização das técnicas e dos peritos adequados
nas disciplinas biofísicas e socioeconómicas, incluindo, quando relevante, a
utilização do saber tradicional.
O processo deve ser conduzido com profissionalismo, rigor, honestidade,
objetividade, imparcialidade e equilíbrio, e ser submetido a análises e
verificações independentes.
O processo deve considerar as inter-relações entre os aspectos sociais,
econômicos e biofísicos.
O processo deve ter requisitos de conteúdos claros e de fácil compreensão;
deve assegurar o acesso do público à informação; deve identificar os fatores
considerados na decisão; e deve reconhecer as limitações e dificuldades.
O processo deve resultar na consideração plena de toda a informação
relevante sobre o ambiente afetado, das alternativas propostas e os seus
impactos, e das medidas necessárias para monitorar e investigar os efeitos
residuais no do ciclo de vida da proposta.

Quadro 8: Princípios da AIA
Fonte: IAIA (2009)

Segundo os princípios, o foco da AIA deve ser voltar para as questões que
preocupam e são significativas, associadas a problemas cuja resolução far-se-á pela
utilização das melhores metodologias e técnicas científicas, considerando-se os
recursos disponíveis. Note-se, desta forma, o caráter eminentemente prático da AIA
a despeito das preocupações de caráter acadêmico.
O foco nos aspectos significativos torna necessária, e não somente desejável,
uma etapa para delimitar o escopo, caso contrário a AIA poderá diluir-se em uma
infinidade de questões que não serão consideradas no processo de decisão. O
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último princípio mostra, entretanto, que a AIA não termina com a decisão sobre a
viabilidade ambiental, mas continua durante todo o ciclo de vida da proposta por
meio do monitoramento dos efeitos residuais.
Com a mesma ênfase dada aos os conhecimentos técnico-científicos, os
princípios apontam para a participação pública, pela qual se assegura o direito das
comunidades afetadas manifestarem suas preocupações e de que estas sejam
consideradas na avaliação. Não sem razão, um dos princípios reporta-se ao
compartilhamento das informações entre os atores envolvidos na AIA, que garante a
participação qualificada de cada um no processo.
A IAIA (2006) define a participação pública como “...o envolvimento de
indivíduos e grupos que são positiva ou negativamente afetados ou que estão
interessados numa proposta de projeto, programa, plano ou política, sujeita a um
processo de tomada de decisão”. Os diferentes níveis de participação pública podem
ser importantes para as várias fases do processo de AIA, desde a comunicação da
proposta de intervenção e a análise inicial, até à decisão de aprovação do projeto e
posterior acompanhamento na fase de instalação e operação.
É importante assinalar a coerência do princípio da participação pública com a
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil
também é signatário, que preconiza o respeito aos povos indígenas e às populações
tradicionais aos quais lhe são asseguradas salvaguardas:
ARTIGO 5°

Na aplicação das disposições da presente Convenção:
a) os valores e práticas sociais, culturais, religiosos e espirituais desses povos
deverão ser reconhecidos e a natureza dos problemas que enfrentam, como grupo
ou como indivíduo, deverá ser devidamente tomada em consideração;
b) a integridade dos valores, práticas e instituições desses povos deverá ser
respeitada;
c) Políticas para mitigar as dificuldades enfrentadas por esses povos, diante das
novas condições de vida e trabalho, deverão ser adotadas.

Apesar dos benefícios inegáveis para a proteção ambiental proporcionados
pela AIA, duas limitações relacionadas ao seu uso podem ser apontadas: a primeira
refere-se à sua aplicação tardia no ciclo de vida do projeto;
relacionada com seu uso limitado.

a segunda está
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Note-se que a AIA deve ser considerada como parte de uma boa prática de
planejamento; não deveria ser vista, portanto, como um mero acessório utilizado
para satisfazer exigências regulamentares após terem sido tomadas todas as
decisões chaves relativas à proposta. Canter (1996) nota que o uso ideal do
processo de AIA se dá no início do planejamento do projeto, quando são
estabelecidas as necessidades deste último e traçam-se as possíveis alternativas
para atender a essas necessidades. Quando a AIA é utilizada numa fase adiantada
do planejamento, as principais decisões acerca do projeto já terão sido tomadas, o
que impede a análise e a escolha adequada das alternativas.
Em relação à segunda questão, Jey et al.(2007) observam que a sua
aplicação apenas a projetos específicos, como é amplamente difundida, constitui
uma limitação do uso da AIA, que potencialmente poderia ser estendido à avaliação
de planos e programas. Embora alguns passos tenham sido dados neste sentido,
principalmente com o surgimento da Avaliação Ambiental Estratégica, que subsidia
decisões no nível mais alto de políticas públicas (Políticas, Planos e Programas PPP´s), poucos são os sistemas que introduziram regulamentos a esse respeito.
4.2 Natureza da AIA
Weston (2000) observa que a AIA não é um processo de tomada de decisão
por si só, mas uma ferramenta de ajuda à decisão que busca, essencialmente,
informar a instância autorizativa sobre os possíveis impactos de uma ação e os
meios pelos quais os impactos podem ser reduzidos ou mitigados. Contudo, para
alcançar esse objetivo, diversas decisões, que envolvem os atores principais que
participam da AIA, são tomadas ao longo do processo desde as fases iniciais. Essas
decisões dizem respeito, por exemplo, à triagem, à definição do escopo, à escolha
das alternativas e às medidas de mitigação. Considerando estas características da
AIA, o autor entende que a construção de teorias a seu respeito tenha que ter seu
ponto de partida na avaliação desta à luz das teorias sobre os processos decisórios.
O modelo de AIA introduzido pela NEPA se apresenta como uma fonte de
informação para subsidiar a escolha da melhor alternativa, dentre todas as
possíveis, para a execução de um projeto ou atividade. Segundo Lawrence (2007),
o modelo apresenta uma forte ênfase técnica, da qual decorre o entendimento de
que os planejadores e os outros profissionais envolvidos atuam de forma neutra no
processamento

da

informação,

produzindo

avaliações

independentes

de
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alternativas, que subsidiam os tomadores de decisão. A AIA vista por esta ótica se
inspira no modelo racionalista de tomada de decisão, pelo qual as decisões são
objetivas e livres da influência de quaisquer valores.
A linguagem racionalista, que dominou o planejamento estratégico e de
desenvolvimento nos países ocidentais entre os anos de 1960 e 1970, inspirou, no
entender de Morgan (2012), muitos dos sistemas de AIA que se sucederam à NEPA.
A avaliação de impactos apareceu, então, de acordo com Weston (2000), como uma
abordagem proativa e racionalista de planejamento, no contexto das pressões
decorrentes das crescentes preocupações ambientais que caracterizaram aqueles
anos.
A principal crítica a este modelo, segundo Weston (2000), é justamente a sua
tentativa de transformar a decisão política em decisão objetiva e livre de valores,
quando na verdade a avaliação feita pelos tomadores de decisão, especialmente a
respeito de políticas e questões ambientais, muitas vezes é qualitativa e baseada
em juízos de valor. Esta crítica proporcionou o reconhecimento da natureza subjetiva
da avaliação, que é discutida na literatura especializada desde 1970.
Na prática, as decisões na AIA se baseiam em valores sobre o que é ou não
significativo do ponto de vista ambiental. Os impactos ecológicos negativos são, de
alguma forma, ponderados em relação aos impactos positivos socioeconômicos.
Sua significância, destaca Weston (2000), varia de acordo com o peso que lhe é
atribuido pelos diferentes segmentos da sociedade, os quais podem, por exemplo,
admitir a perda de um ambiente ecologicamente valorizado para conseguir
benefícios do ponto de vista econômico. Assim a decisão de conceder ou não uma
licença se baseia, por um lado, em evidências tecno-científicas e experiência
profissional e, por outro, em juízos de valor.
Decisões com estes elementos de subjetividade são tomadas ao longo de
toda a AIA, mas particularmente nas fases iniciais, quando são tomadas as decisões
sobre submeter ou não um projeto à avaliação, ou na definição do escopo, quando
se identificam os impactos significativos a considerar no EIA. Wood (2005) considera
que a interpretação da significância dos efeitos ambientais é um processo altamente
contencioso, que contrasta com a noção idealizada da AIA como um processo
racional e objetivo, livre de juízos de valor.
Mostert (1996) argumenta que a AIA é sempre subjetiva, porém isto não deve
ser visto como um problema se o processo for bem conduzido. O caráter subjetivo
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relaciona-se à inevitabilidade de fazer escolhas. O autor discute que as informações
científicas são um componente importante, porém associado a um inevitável
componente de subjetividade que se relaciona com a tolerância às incertezas
presentes na AIA, a aceitação de custos extras e atrasos, a avaliação dos potencias
impactos, a experiencia pessoal e os interesses políticos e comerciais dos
envolvidos. A principal incerteza se relaciona com a compreensão incompleta das
técnicas pertinentes e dos sistemas ambientais e sociais. A apresentação dos
resultados também depende de escolhas, uma vez que os dados podem ser
organizados e graficamente representados de diversas maneiras, cada qual com
ênfase em determinados aspectos em detrimento de outros.
O reconhecimento do caráter subjetivo e a crítica ao modelo racionalista
encorajou a adoção de abordagens deliberativas e colaborativas de AIA, que
alargam as possibilidades de participação das comunidades que serão afetadas
pelos projetos propostos e do público interessado. Morgan (2012) comenta que tais
práticas colaborativas e modelos orientados por consensos, sustentadas por
Habermas, são criticadas pelos autores influenciados por Foucalt por não levarem
em consideração as relações de poder que se estabelecem entre os diferentes
participantes da AIA, relações estas que impedem que o processo de negociação
social seja feito em iguais condições entre todos.
Hughes (1998) reconhece que há um crescente consenso de que o
envolvimento público amplo e tempestivo é um ingrediente vital para uma AIA eficaz.
O autor cita o estudo do Banco Mundial sobre as experiências na Tanzânia, o qual
mostra que a participação pública tende a melhorar o projeto em sua fase de
planejamento, a qualidade ambiental e a aceitação social. O envolvimento de um
grande número de atores proporciona uma avaliação ambiental mais influente sobre
o processo de tomada de decisão e, consequentemente, conduz a maiores
benefícios sócias e ambientais. As avaliações que envolvem diferentes grupos de
interessados, incluindo as comunidades locais, têm um maior potencial para
alcançar uma ampla gama de informações de base que decorre, em alguns casos,
do conhecimento acumulado ao longo das gerações sobre o ambiente local.
A despeito do crescente consenso sobre a participação pública, a tendência
predominante parece ser, ainda, aquela ligada à escola racionalista/mecanicista.
Contudo, destaca Morgan (2012), os recentes debates sobre teoria da AIA apontam
para a necessidade de deslocar o centro de gravidade para formas mais
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colaborativas e participativas de realizá-la. O autor argumenta que os debates
teóricos que envolveram áreas de conhecimento relacionadas à AIA, em destaque
na literatura especializada a partir dos últimos 15 a 20 anos, abriram os olhos dos
praticantes para as formas alternativas do processo. Ainda que para muitos a AIA
deva se manter na linha racionalista, isto não é incompatível com o reconhecimento
de que outros atores podem dar valor a aspectos diferentes do processo.
A aceitação de formas mais colaborativas e participativas tem consequências
para os procedimentos utilizados para a AIA, particularmente para as etapas iniciais
de triagem e da definição do escopo, em que as decisões apresentam um forte
componente de subjetividade. Tais decisões podem ser legitimadas por um processo
que envolva uma mais ampla gama de atores.
4.3 Etapas da AIA
A prática da AIA varia de país para país, de acordo com os sistemas
institucionais e os arranjos jurídicos. No entanto, é possível definir o conteúdo básico
do processo de avaliação de impactos, em que são concatenados, ao longo de suas
três fases principais, os passos apresentados na Figura 1.
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Figura 1: Etapas da AIA em um modelo genérico
Fonte: Sánchez (2008)

A triagem corresponde à etapa em que se decide se a proposta será
submetida a um processo de avaliação completo, que inclua a realização de um EIA,
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ou passará por um processo menos complexo, em que a emissão das licenças
ambientais será pautada por estudos simplificados.
Em relação à triagem, Wood (1995) discute duas abordagens geralmente
observadas nos sistemas de AIA: a primeira consiste na publicação, por meio de leis
ou regulamentos, de elencos de atividades ou empreendimentos ou de critérios que
definem quando a AIA é obrigatória. A segunda, deixa a critério das autoridades
competentes, caso a caso, a decisão pela realização ou não da AIA, as quais se
valerão de informações preliminares sobre o projeto e sobre os potenciais impactos
para decidir. Quando a triagem é realizada desta última forma, a fase de definição
do escopo beneficiar-se-á das informações já obtidas naquela primeira etapa.
Canter (1996) informa que nos Estados Unidos a triagem consiste em um
sistema híbrido que contém as duas formas: a exclusão categórica com base numa
lista preexistente e, num segundo momento, uma avaliação preliminar para
identificar a existência de impactos significativos associados à proposta. Se a
proposta apresentar impactos significativos será submetida a uma avaliação com
EIA. Caso contrário, se os impactos não forem significativos ou puderem ser
mitigados, passará por uma avaliação simples. Neste caso, será elaborado o
documento conhecido como Finding Of No Significant Impact, que contem as
justificativas para a decisão tomada.
A fase de análise detalhada compreende as etapas voltadas à definição do
escopo do EIA, à elaboração dos estudos ambientais e à sua análise e revisão. Essa
fase compreende as etapas em que, em muitos sistemas de AIA, ocorre a
participação pública para subsidiar a tomada de decisão, particularmente para a
definição do escopo e na etapa de análise e revisão do EIA, como ocorre nos
Estados Unidos por previsão da NEPA. Wood (1995) informa que o Canadá, por sua
vez, apresenta o sistema de AIA mais aberto à participação pública, a qual ocorre
desde a etapa de triagem.
A definição do escopo termina, geralmente, com a produção e publicação do
documento, no Brasil denominado Termo de Referência, que conterá as diretrizes
técnicas para a elaboração do EIA. Esta etapa será detalhadamente discutida no
próximo item.
Segue-se, à definição do escopo, a elaboração do EIA pelo proponente ou
pela agência governamental que conduz a AIA, e a análise e revisão do estudo, que
encerram a fase de análise detalhada. A análise e revisão do EIA consistem em uma

52

avaliação sistemática dos estudos e de suas contribuições para o processo de
tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do projeto, quanto às medidas de
mitigação, aos programas de monitoramento e de compensação ambiental.
Após a tomada de decisão, inicia-se a fase de acompanhamento ambiental, à
qual se integram outros instrumentos de gestão ambiental como auditoria ambiental,
supervisão ambiental, fiscalização ambiental e monitoramento ambiental dos
indicadores definidos nos programas aprovados que, se necessário, poderão levar à
revisão dos padrões aceitáveis estabelecidos.
O processo da AIA desenvolve-se, idealmente, com grande interação entre as
diversas etapas. Assim, a definição do escopo, por exemplo, pode ser revista à luz
de novos achados do EIA, ou mesmo pelas contribuições provenientes do público
numa etapa posterior. Da mesma forma, o acompanhamento pós-decisão pode levar
a alterações quanto ao escopo e à consideração da necessidade de realizar novos e
complementares estudos para avaliar impactos inicialmente não previstos. Segundo
Glasson, Therivel e Chadwick (2005), a AIA deve ser vista como um processo
cíclico, em que as diversas etapas apresentam notável interação e onde as etapas
posteriores podem levar a reformular decisões tomadas anteriormente.
O modelo de AIA discutido consiste em uma representação das etapas
consideradas essenciais. Entretanto, nos países que a adotam, observam-se
diferentes procedimentos ou modos de praticá-la, ainda que essa essência seja
mantida. Sadler (1996) observou, por meio do estudo que avaliou a eficácia da AIA
em diversos países, a existência de diversos pontos fracos nas práticas usadas que
deveriam ser objeto de melhorias. Os pontos fracos referem-se a quatro áreas:
definição do escopo, avaliação da significância dos impactos, a análise e revisão dos
EIAs e o monitoramento e acompanhamento.
Decorridas quase duas décadas do estudo de Sadler, Morgan (2012)
observou a persistência de muitos problemas com a prática da AIA. O autor cita o
relatório da União Europeia produzido em 2009, sobre a aplicação e eficácia da AIA
nos países membros, que aponta para a necessidade de melhorias em várias etapas
do processo, dentre as quais algumas já haviam sido apontadas por Sadler (1996).
As etapas destacadas pelo relatório são: triagem, definição do escopo, a análise das
alternativas, o monitoramento, a participação pública e controle de qualidade da AIA.
A definição do escopo permanece, portanto, como uma das etapas a merecer
ulteriores estudos para o seu aperfeiçoamento.
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5 A ETAPA DE DEFINIÇÃO DO ESCOPO NO CONTEXTO INTERNACIONAL
O item discute detalhadamente a etapa de definição do escopo e sua
importância para a AIA.

Analisam-se os aspectos processuais inerentes a essa

etapa com ênfase aos conceitos subjacentes e às diferentes formas pelas quais é
realizada no contexto internacional. Discutem-se, também, os enfoques relacionados
aos principais elementos que caracterizam o processo de definição do escopo e as
abordagens relacionadas aos estudos ambientais, que influenciam a forma de
condução dessa etapa e o conteúdo dos Termos de Referência. Por último, são
identificadas e analisadas as práticas mais adequadas à definição do escopo que
decorrem da experiência internacional.
5.1 Conceitos
Entende-se por escopo o conjunto de impactos e questões que devem ser
tratadas ou abordadas na AIA. Glasson, Therivel e Chadwick (2005) explicam que o
processo de definição do escopo consiste em uma série de atividades voltadas a
identificar, dentre todos os possíveis impactos e todas as alternativas, aquelas que
constituem as significativas e devem ser objeto de estudos.
Jay et al. (2007) argumentam que o delineamento do escopo assegura que os
estudos sejam focados nos impactos e questões significativas, com economia de
tempo e recursos que não serão gastos com investigações desnecessárias, e joga
um papel crítico na conformação da natureza e extensão dos EIAs. Idealmente, o
processo poderia continuar ao longo de toda a AIA como um processo cíclico, que
passa por revisões se novos achados ou informações complementares as
justificarem.
O guia sobre a definição do escopo produzido pela Europen Communitties
(2001) oferece uma visão mais geral do processo de definição do escopo. Segundo
o guia, consiste na determinação do conteúdo e do alcance dos assuntos a ser
abordados na informação ambiental que deverá ser submetida à autoridade
competente, relativa aos projetos que devem passar pela AIA para aprovação.
O propósito fundamental de definir o escopo logo no início do processo de
avaliação, destacam Ross, Morrison-Saunders e Marshall (2006), é o de concentrar
os esforços naquilo que de fato deve ser levado em consideração pelos tomadores
de decisão para determinar se uma proposta é ambientalmente viável e pode ser
executada. O que está na base dessa forma de considerar o escopo é a premissa de
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que se um impacto não vai influenciar a decisão sobre o projeto, não é adequado
exigir que ele seja estudado em uma avaliação projetada para melhorar o processo
de tomada de decisão.
Por outro lado, como aponta Snell e Cowell (2006), a definição do escopo é
crucial para atentar ao princípio da precaução na AIA, segundo o qual a ausencia de
evidencias científicas não deve ser usada para evitar que sejam adotadas medidas
que possam prevenir potenciais danos ambientais. Isto porque o processo de
definição do escopo auxilía na identificação dos potenciais impactos significativos,
inclusive os indiretos, secundários e os cumulativos.
A etapa de definição do escopo foi identificada por Sadler (1996), como um
dos pontos chaves para o sucesso da avaliação de impacto, mas também como uma
das etapas que devem ser objeto de ulteriores estudos para o seu melhoramento.
Termos de Referencia com diretrizes específicas para cada projeto foram
reconhecidos como determinantes para a eficácia do processo de AIA e para
agregar valor à tomada de decisão.
Segundo Weston (2000) a definição do escopo é sem dúvida o estágio mais
importante da avaliação de impacto. Se as questões certas não forem identificadas,
o resultado será a produção de estudos de baixa qualidade e inadequados, que
conduzirão a atrasos na tomada de decisão, pois se fará necessário reunir mais
informações ambientais, e avaliações inadequadas acerca da viabilidade ambiental
da proposta. Por outro lado, se as questões de menor importância não forem
eliminadas do escopo na fase inicial da AIA, poderá ocorrer uma grande quantidade
de trabalho inútil e um desperdício de recursos, além de proporcionar a produção de
estudos detalhados e confusos.
Sánchez (2008) observa que o debate durante a AIA geralmente ocorre em
torno de algumas questões chaves que atraem a atenção dos interessados. Embora
o potencial de causar impactos dos empreendimentos seja bastante vasto, nem
todos os impactos terão igual importância e somente os significativos deverão
nortear os EIAs.
Atualmente, os benefícios de um escopo bem focado nas questões e
impactos importantes são amplamente reconhecidos. Sadler (1996) resumiu o que
se espera do processo:
 Permitir que as preocupações do público afetado sejam levadas em conta;
 Focar os estudos da AIA sobre as alternativas e impactos chave;
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 Fomentar a eficácia da AIA;
 Reduzir a possibilidade de elaboração de EIA inadequados;
 Assegurar aos proponentes que não haja desperdicio de tempo e dinheiro
com coletas de dados desnecessários;
 Proporcionar informação útil e oportuna para a tomada de decisão.

O reconhecimento da importância dessa etapa, porém, não se deu desde as
origens da AIA na NEPA, mas a partir da experiência prática. Um dos problemas
relacionados à aplicação da NEPA dizia respeito à qualidade dos EIAs produzidos
pelas agencias federais, dentre os quais muitos eram excessivamente volumosos,
com informações inúteis, porém com lacunas em relação às análises necessárias
para avaliar os impactos e as alternativas. A grande extensão dos EIAs em parte
devia-se ao receio de possíveis contestações judiciais.

Como resposta a esta

situação, o Council on Environmental Quality (CEQ) preparou, em 1978,
regulamentos para tornar o processo de AIA mais relevante e para reduzir os
estudos. Wood (1995) informa que o regulamento padronizou a prática da AIA entre
todas as agencias federais por meio de mecanismos, tais como o processo de
definição do escopo, voltados a manter a AIA focada no que seria útil para os
tomadores de decisão e para o público. A definição do escopo surgiu, portanto,
como uma resposta à natureza enciclopédica dos EIAs e cerca de dez anos após a
introdução da AIA nos Estados Unidos. Desde a regulamentação do CEQ, diversos
países que adotaram a AIA introduziram a definição do escopo como uma de suas
etapas, porém de diferentes formas, que variam quanto à regulamentação e às
práticas.
Sobre os conceitos relacionados à definição do escopo cabe comentar, ainda,
que existe uma estreita relação entre a fase de definição do escopo e a triagem, que
podem ser compreendidas, segundo Canter (1996), como uma expansão do
conceito de determinação da significância. A relação conceitual entre as duas fases
pode ser observada na Figura 2.
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Figura 2: Relação entre a triagem e a definição do escopo
Fonte: Canter (1996)

A Figura 2 mostra que a definição do escopo é tipicamente introduzida após a
decisão afirmativa da realização do EIA, embora possa ser um componente da fase
de triagem, na qual se realiza a primeira avaliação da significância dos impactos
ambientais. É possível, também, determinar diretamente a necessidade de realizar o
EIA e, então, definir as questões e impactos que devem ser abordados.
Inversamente, o estudo preliminar para a definição do escopo pode ser utilizado
para rever a necessidade de realização do EIA. Em relação a esses passos, existe
considerável diferença entre os países que adotaram a AIA.
5.2 Modelos para a definição do escopo
Para compreender os modelos do processo de definição do escopo é
interessante voltar às suas origens na AIA. Por isso, merece atenção o passo a
passo elaborado pelo CEQ apresentado no Quadro 9. O roteiro mostra os aspectos
que revelam a natureza do processo no sistema dos Estados Unidos. Antes de
tudo, o processo aparece na legislação americana como um requisito obrigatório nas
avaliações conduzidas pelas agências federais e específico para cada proposta de
desenvolvimento. Em segundo lugar, consiste em um exercício aberto à participação
pública, em que de forma interativa procede-se às ações necessárias para definir o
escopo e se estabelecem mecanismos para a revisão dos resultados obtidos em
cada etapa. Em síntese, nos Estados Unidos o processo tem uma natureza pública,
interativa e específica para cada proposta, além de ser etapa obirgatória na AIA.
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Passos para a condução do processo de definição do escopo
1

Iniciar o scoping após a obtenção da informação necessária e suficiente para apresentar uma lista
de questões ambientais e alternativas.

2

Preparar um pacote de informação suficiente para que os participantes façam contribuições
inteligentes.

3

Moldar o processo de scoping para cada projeto, relevante para os interesses, pontos de vista e
inputs sobre as questões à mão.

4

Publicar o edital da melhor forma possível para atingir o público afetado

5

Realizar reunião pública, de modo a manter as discussões focadas e produtivas.

6

Rever os comentários, com vista a seleccionar as questões mais significativas e impactos para o
estudo.

7

Distribuir funções de trabalho e programas para completar o EIA no tempo oportuno e de maneira
eficiente.

8

Realizar oficinas, instituir comissões de revisão ou usar moderadores independentes em casos
"muito disputados".

Quadro 9: Passo a passo do CEQ.
Fonte: Sadler (1996).

.
O modelo americano de definição do escopo, embora tenha sido fonte de
inspiração para outros sistemas de AIA, não foi replicado nos outros países, mas
adaptado às condições existentes em cada lugar. Portanto, segundo Mulvihille e
Baker (2001), a difusão dessa etapa se fez com práticas que variam de acordo os
contextos culturais, legais e institucionais de cada país.
Apesar das diferenças entre as práticas para a definição do escopo, alguns
aspectos foram considerados por diversos autores, dentre os quais se citam Sadler,
(1996); Wood, Glasson e Becker,(2006); Mulvihille (2003), como idealmente
constituintes da natureza do processo de definição do escopo:
 Aplica-se na fase inicial, porém, como parte de um processo cíclico, continua
ao longo de toda a AIA;
 Envolve os atores-chave e é aberto à contribuição do público;
 Considera adequadamente as alternativas tecnológicas e locacionais;
 Estabelece limites claros para os estudos (espaciais e temporais);
 Foca as questões mais importantes e relevantes para a tomada de decisão;
 Estabelece as diretrizes para a elaboração do EIA;
 Identifica os impactos que devem ser monitorados ao longo do ciclo de vida
do projeto.
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Tais elementos constituintes se reportam aos princípios da AIA, que a
caracterizam como um processo aberto em que a informação deve ser
compartilhada entre todos os participantes para que as decisões possam ser
tomadas.
A revisão da literatura sobre o assunto mostrou que as diferenças entre as
diversas formas de praticar a etapa de definição do escopo residem em aspectos
relacionados à legislação, às tendências predominantes para a avaliação da
significância nessa fase e à abrangência do escopo.
Em relação aos aspectos legais, observam-se variações quanto à
obrigatorieda ou não da realização da etapa e da participação pública. Wood (1995)
comparou os sistemas de AIA de seis países: Estados Unidos, Holanda, Canadá,
Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia. A pesquisa mostrou que todos, excetuado o
Reino Unido, apresentavam algum tipo de referência à fase de escopo na legislação;
em quatro deles havia previsão como etapa obrigatória e na Nova Zelândia havia
uma forte recomendação a que se realizasse. Em relação à participação pública
também foram observadas diferenças, desde sua obrigatoriedade, como nos
sistemas dos Estados Unidos e Holanda, até os sistemas em que era apenas
recomendada, como na Nova Zelândia.
Na União Europeia, a definição do escopo foi introduzida pela Diretiva
97/11/EC, pois havia sido explicitamente recomendada como uma das maneiras de
fortalecer a AIA pelo estudo que avaliou a sua implantação nos Estados Membros.
Os países europeus, para atender à Diretiva, tiveram de introduzir a definição do
escopo nos sistemas de AIA, como etapa obrigatória ou pelo menos com previsão
de ser realizada quando voluntariamente solicitada pelo proponente. Esta última
forma corresponde à que foi adotada pelo Reino Unido por meio da regulamentação
de1999.
Nos países em desenvolvimento, particularmente da Europa do Leste,
América Latina, África, e Sudeste Asiático, segundo Wood (2003), a etapa de
definição do escopo raramente é praticada, menos ainda com participação pública.
Uma exceção interessante ocorre na África do Sul, que apresenta um sistema
bastante sofisticado de AIA, regulamentado pela lei “National Environmental
Management Act 107” de 1998, que incorporou ao processo a definição do escopo
com participação pública como um dos seus componentes obrigatórios. O sistema é
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bastante sofisticado a ponto de requer um plano de trabalho para o desenvolvimento
da etapa de definição do escopo.
Entende-se, em relação à avaliação da significância dos impactos e a
identificação das questões importantes, que se distinguem dois modelos de
definição de escopo. Um mais técnico, em que predominam as concepções da
escola racionalista e, portanto, mais fechado ao público, e outro social, ou
colaborativo, em que a participação pública é considerada fundamental para a
identificação dos impactos e questões relevantes. Wood, Glasson e Becker (2006)
discutem as vantagens de um modelo mais aberto e cooperativo, que pode exercer
uma forte influência sobre a avaliação, pois a participação pública aumenta a
probabilidade de realização de um processo que satisfaça as partes interessadas, o
que é particularmente adequado para projetos controversos que envolvem um
grande número de atores.
Segundo

Weston

(2000),

o

processo

de

definição

do

escopo

é

antropocentrico, pois assenta na compreensão da significância sobre as questões
ambientais, a qual tem uma dimensão política. A participação e a consulta públicas
são consideradas de grande importância para o sucesso da AIA justamente em
função da dimensão política da significância. Esta dimensão torna necessário
assegurar maior transparência ao processo para lhe conferir legitimidade. O autor
argumenta que o ambiente é subjetivamente vivenciado na base dos valores e
julgamentos individuais em relação à qualidade ambiental. Portanto, as decisões
ambientais apoiam-se na análise das informações coletadas, mas também nos
valores subjetivamente atribuidos ao meio ambiente pela sociedade.
Ao debater o grau de participação da ciência na AIA e, particularmente, na
definição do escopo, Beanlands e Duinker (1983) observam que a delimitação do
escopo pode ser vista como um processo que se desenvolve em duas dimensões
complementares: a dimensão social e a dimensão ecológica. A social é aquela que
permite identificar as preocupações do público e dos profissionais quanto aos efeitos
de uma proposta sobre os componentes do ambiente, aos quais lhes foram
atribuidos valores científicos, culturais, econômicos ou estéticos; tais componentes
são conhecidos como Valued Ecosystem Component (VEC). A definição do escopo
ecológica, por outro lado, consiste na exploração das possibilidades de estudo e
predição dos impactos sobre os atributos e componentes ambientais reconhecidos
como VECs. Enquanto a primeira depende da opinião pública, a segunda depende
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de conhecimentos científicos que permitam converter as preocupações com os
VECs em planos de estudo adequados. Beanlands e Duinker (1983) sustentam que,
neste contexto, a definição de escopo social, ou “social scoping”, estabelece os
termos nos quais os impactos se manifestam, enquanto a definição de escopo
ecológica, ou “ecological scoping”, estabelece os termos nos quais os impactos
devem ser estudados.
A abrangência da etapa de definição do escopo refere-se à gama de questões
que podem ser analisadas durante o processo. Mulvihill (2003), ao analisar a
questão na perspectiva do Canadá, distingue duas abordagens que competem em
relação a esse aspecto. Pela primeira, o escopo pode se ater a um elenco de
questões e à sua categorização. A segunda considera a definição do escopo como
um verdadeiro processo de concepção que objetiva fornecer uma orientação
metodológica detalhada para a elaboração do EIA. Visto como um processo de
concepção, as atitudes determinísticas são descartadas em prol de uma
compreensão mútua e criativa da AIA. Mulvihill e Jacobs (1998) observam que a
opção por uma abordagem diferente recai, geralmente, nas estruturas analíticas
padrão.
5.3 Identificação das questões e dos impactos ambientais
A identificação das questões importantes e dos impactos ambientais parte da
análise das características do projeto e dos contextos ambiental, socioeconomico e
político nos quais se insere. O apropriado reconhecimento das questões envolvidas
com uma proposta de desenvolvimento fornece o primeiro direcionamento para o
planejamento do processo de definição do escopo. Para exemplificar, citam-se
possíveis questões que podem ser consideradas, apontadas por Sánchez (2008) e a
UNEP (2002):
 Aspectos legais, por exemplo, os relacionados à proteção dos bens naturais,
arqueológicos e culturais;
 Presença de populações tradicionais ou indígenas;
 Programas e políticas de governo que se relacionam com o projeto;
 Elementos do ambiente valorizados em função de sua importância ecológica;
 Atributos paisagísticos;
 Acordos internacionais dos quais o país é signatário e que tem relação com o
projeto;
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 Conhecimento prévio de espécies ameaçadas.

A identificação dos impactos ambientais e a formulação de hipóteses a esse
respeito dependem, por sua vez, do conhecimento das características tecnológicas
da proposta e de seus aspectos ambientais, portanto, de um bom conhecimento do
projeto que considere todas as fases do seu ciclo de vida.
Glasson, Therivel e Chadwick (2005) entendem que os impactos ambientais
de um projeto são aquelas mudanças nos parâmetros ambientais, no espaço e no
tempo, observadas quando se comparam cenários futuros com e sem a execução
do projeto. A Figura 3 ilustra a definição do autor.

Figura 3: Representação gráfica do impacto ambiental
Fonte: Glasson, Therivel e Chadwick (2005)

Para exemplificar, pode-se considerar a riqueza de espécies da fauna de uma
área alvo.

Supondo a situação futura sem o projeto, poder-se- ia esperar um

incremento da riqueza de espécies da fauna com o aumento da disponibilidade de
habitats, proporcionada, por exemplo, pelo amadurecimento das formações
florestais. Este valor futuro da riqueza seria comparado com o valor estimado caso a
proposta viesse a ser executada; a diferença entre os dois cenários constituirá o
impacto. Sánchez (2008) observa que a operacionalização dessas predições,
quando os dois cenários são futuros, é muito dificil, razão pela qual a comparação
geralmente se baseia em cotejar a situação presente, sem o projeto, e a futura, com
o projeto.
Existem muitos métodos e técnicas para a identificação dos impactos, que
variam desde simples listas de aspectos ambientais associados ao empreendimento
até matrizes em que são indicadas as interações entre os elementos do ambiente e
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as atividades relacionadas ao projeto, redes de interação, em que se estabelecem
relações de causa-efeito e superposição de mapas. Sánchez (2008) chama a
atenção para os estudos existentes sobre o estado da arte da análise dos impactos
de tipologias específicas de empreendimentos, como é o caso das usinas
hidrelétricas, que podem contribuir para a identificação dos impactos. As hipóteses
acerca dos impactos previamente identificados serão reformuladas ou confirmadas
posteriormente por meio do diagnóstico ambiental mais aprofundado do EIA.
Segundo Wood (1995) esses métodos não garantem que os impactos
importantes sejam de fato identificados, por isso sugere o envolvimento de outras
partes no processo, como organizações não governamentais, as comunidades locais
e outros órgãos da administração pública.
Slootweg e Kolhoff (2003) fornecem uma interessante abordagem para a
identificação dos impactos sobre a biodiversidade, que busca integrar considerações
ecológicas à etapa de triagem e de definição do escopo. Segundo os autores, há
uma diferença importante entre o que os conceitos de mudança e impacto. A
mudança, biofísica ou social, independe do contexto para acontecer. Se o fator da
mudança e o ambiente receptor estiverem presentes, a mudança sempre ocorrerá. A
magnitude e direção dependerão das características do meio e do fator. O impacto,
entretanto, é dependente do contexto. Em relação aos sistemas ecológicos, os
autores consideram “impactos” as mudanças que ocorrem na qualidade e
quantidade dos serviços ou funções ambientais que a biodiversidade proporciona,
provocadas pelas mudanças biofísicas. A função ambiental é determinada pelas
caracterísitcas do ecossistema sobre o qual as mudanças ocorrem, mas também
pelo grau de reconhecimento desta função, como valor de uso, pela sociedade;
trata-se, portanto, de um conceito antropocêntrico. Assim, o impacto passa a ser
considerado como tal também em função do valor que foi atribuido à função
ambiental pela sociedade e, portanto depende do contexto histórico e cultural.
A conseqüência importante da dependência do impacto ao contexto, no caso
da biodiversidade, argumentam Slootweg e Kolhoff (2003), é que os impactos não
podem ser determinados apenas por técnicos ou peritos, mas também pelas partes
interessadas. Para efeito da conservação da natureza, isto é de extrema
importância, pois sem as percepções da sociedade sobre biodiversidade, mesmo
que conflitantes, seria muito difícil incorporar questões relacionadas com a
conservação na AIA e justificar sua abordagem nos estudos ambientais.
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A identificação dos impactos ambientais e a formulação de hipóteses a este
respeito dependem de um bom conhecimento do projeto e de suas características
tecnológicas em todas as fases do ciclo de vida. A intensidade do impacto, por outro
lado, relacionar-se-á com a sensibilidade dos componentes do meio que sofrerão as
alterações. Na etapa de definição do escopo são elaboradas as hipóteses sobre os
impactos, por isso a descrição de um impacto nesta etapa não será tão precisa, no
entanto poderá indicar a possível a causa do impacto, sua direção (por ex. aumento,
diminuição, redução) e o provável componente ambiental impactado, por exemplo,
um bem cultural, uma espécie da fauna ou a água de um rio . A confirmação dessas
hipoteses e a descrição detalhada do impacto, inclusive de sua intensidade,
dependerão, segundo Sánchez (2008) da realização dos estudos, quando então
será possível fazer enunciados mais precisos.
5.4 Avaliação da significância
A determinação da significância dos impactos ambientais é apontada por
Sadler (1996) como o elemento mais crítico da AIA. Entretanto, a legislação, os
manuais de orientação e os estudos de impacto fazem uso livre do termo e, a
despeito de sua fundamental importância, observa Wood (2007) permanece como o
aspecto mais complexo, contencioso e pouco compreendido da AIA.
Avaliar a significância consiste em uma atividade dinâmica que evolui ao
longo de todo o processo, desde a fase de triagem até a etapa de monitoramento
dos impactos. A progressão de uma etapa a outra aumenta o detalhamento e a
disponibilidade das informações ambientais, o que leva a revisões no processo de
decisão acerca da significância e a diferentes consequências em relação às
decisões tomadas a esse respeito. Wood (2008) avalia que as fontes de incertezas
que dificultam a tomada de decisão em cada etapa também são diferentes. O
Quadro 10 mostra estas variações para as etapas de triagem e definição do escopo.
Verifica-se que decisões em relação à inclusão de impactos não significativos ou
exclusão daqueles significativos

na etapa de definição do escopo resultam em

estudos mal direcionados e, em última análise, na perda de legitimidade da AIA.
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Definição do escopo

Triagem

Etapa

Propósito
da avaliação
da
significância
Verificar se o
projeto
requer a AIA.

Identificação
dos impactos
e questões a
tratar no EIA.

Consequências se
impactos menores
forem
considerados
significativos
-Perda de
credibilidade da
autoridade
competente.
-Custos por iniciar
uma AIA sem haver
necessidade.
-Desperdício de
recursos.
-EIAs volumosos e
carregados de
detalhes.

Consequências se
impactos maiores
forem considerados
não significativos
-Controvérsias e
conflitos.
-Contestações
judiciais.
-Realização da AIA
numa fase adiantada
do projeto.
-Parcialidade no foco
das etapas.
subsequentes.
-Perda de confiança,
credibilidade e
legitimidade da AIA.

Fontes de incertezas

-Concepção do projeto,
processos técnicos e
prazos.
-Receptores ambientais e
sociais potencialmente
afetados.
-Conhecimento e
compreensão do ambiente
existente.
-Relevância e
disponibilidade da
informação ambiental.
-Condições ambientais
futuras.
-Detalhamento do projeto.
-Divergências de opiniões
sobre impactos e
componentes do ambiente
valorizados.
-Probabilidade de
ocorrência dos impactos.

Quadro 10: Propósito, consequencias e fontes de incerteza nas etapas de triagem e
definição do AIA.
Fonte: Adaptado de Wood (2008)

Segundo Wood (2008), a complexidade do conceito de significância tem
relação com o fato de ser dependente do contexto em sua dimensão espacial e
temporal,

dos valores éticos e sociais, da sensibilidade ecológica, das

considerações de caráter econômico e dos arranjos institucionais. As variações no
espaço remetem ao questionamento da abrangência dos impactos, que podem ser
considerados significativos numa escala local, regional, nacional ou internacional. A
temporalidade, por sua vez, refere-se à relação entre os eventos do passado, da
situação atual e da situação futura com o empreendimento, que cumulativamente
podem afetar o mesmo ambiente e dessa forma aumentar a significância dos
impactos.
O contexto social desempenha um importante papel na determinação da
significância, que depende do valor que a sociedade atribui ao ambiente receptor em
determinado período. Wood (2008) argumenta que os valores sociais são
caracterizados pela pluralidade, não somente em função da existência de diferentes
perspectivas entre os atores envolvidos na AIA quanto ao projeto e às mudanças
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que ocorrerão, mas tambérm em relação aos valores éticos. Um projeto pode ser
aceito por uns em função da ênfase aos aspectos econômicos ou à perspectiva do
bem-estar, mas poderá ser rejeitado por outros com base em valores éticos que
conferem aos componentes do ambiente um valor intrínseco.
Segundo Bealands e Duinker (1983), toda consideração sobre a significância
dos impactos deve reconhecer que o conceito de avaliação ambiental é
inerentemente antropocêntrico: dirige seu foco nos efeitos das atividades humanas
e, em última análise, envolve um juízo de valores sobre a significância desses
efeitos.
De acordo com Wood (2008) o contexto institucional, por sua vez, define as
regras formais ou informais dentro das quais ocorrem os processos de tomada de
decisão. No âmbito desse contexto, são definidas as responsabilidades das partes
envolvidas e o grau de influencia que os grupos de interesse podem exercer sobre
as decisões.
Canter (1996) considera o termo “significativo” como a palavra chave da AIA,
pois é o que vai determinar se um projeto será submetido ao processo completo de
avaliação. Na NEPA, a avaliação da significância, que deve abranger impactos
positivos e negativos, requer considerações a respeito do contexto e da intensidade:
o contexto implica na análise da significância em relação à sociedade como um todo,
à região e aos interesses afetados, à localidade e à duração dos efeitos (curto ou
longo prazo); a intensidade se refere à severidade do impacto.
Boas práticas para a avaliação da significância nas etapas de triagem e
escopo podem auxiliar a superar com sucesso esta tarefa complexa. Uma boa
prática consiste na definição prévia de critérios norteadores, que podem expressar
premissas assumidas quanto ao caráter da significância. O Quadro 11 apresenta as
premissas assumidas quanto aos aspectos a observar para a avaliação da
significância, segundo a regulamentação dos Estados Unidos.
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Aspectos que devem ser considerados para avaliar a intensidade dos impactos segundo a
NEPA:
O grau em que o projeto afeta a saúde ou segurança pública.
Características únicas da área geográfica tal como a proximidade com sítios históricos ou de
valor cultural, terras férteis, áreas úmidas, rios cenicos e selvagens, áreas críticas do ponto de
vista ecológico.
O grau de incerteza ou de risco associados aos efeitos do projeto.
O grau em que o projeto pode abrir precedentes para ações futuras com efeitos significativos
ou representa uma decisão em princípio sobre futuras considerações.
Se a ação é relacionada com outras ações individualmente com efeitos insignificantes porém
cumulativamente significativos. Significância existe se é razoavel antecipar efeitos
cumulativos.
O grau em que pode afetar o patrimonio histórico ou pode causar a perda ou destruição de
recursos históricos, culturais e científicos.
O grau em que pode afetar adversamente espécies ameaçadas ou em perigo ou seus habitats
que foram considerados críticos para a lista de espécies ameaçadas.
Se a ação viola a lei e as normas de proteção ambiental.
Quadro 11: A intensidade dos impactos segundo a NEPA
Fonte: Canter (1996)

Outro exemplo pode ser encontrado na regulamentação do Canadá, a qual
define alguns questionamentos que devem ser respondidos para avaliar a
significância na etapa de triagem, mas que poderiam ser aplicados, também, à etapa
de definição de escopo. Tais questionamentos são apresentados no Quadro 12.
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1.

O componente ambiental é legalmente reconhecido como importante?


O componente ambiental é importante se especificamente protegido por lei, planos ou políticas
de governo ou outros regulamentos; ou é parte de uma unidade de conservação.



Nível de proteção legal (local, regional, provincial ou federal) e tipo de proteção (lei, plano,



Condição legal presente, passada e prevista para o futuro.



Componentes ambientais legalmente identificados como significativos são comumente também

política ou regulamento) podem afetar o nível de importância.

publica, politica e profissionalmente identificados como importantes e, como tal, tem um alto
grau de relevância.
2.

O componente ambiental é politicamente e publicamente reconhecido como significativo?


Condições que afetam o reconhecimento da importância de um componente ambiental:
(1) Conflitos sobre o uso do componente.
(2) Disponibilidade de recursos e da oferta, e mudança para essa base.
(3) Demanda e mudanças na demanda.
(4) Conhecimento sobre o componente e mudanças nesse conhecimento.



Importância pode ser identificada por qualquer segmento do público, e a importância pode ser
mais do que real.



A avaliação da importância de um componente ambiental baseada nas contribuições do público
deve considerar:
(1) Quem e como muitos consideram o componente ambiental importante.
(2) Uso pretérito do componente.
(3) A expectativa do público em relação ao uso futuro.
(4) Valor do componente ambiental para o público (monetário e outros).
(5) Importância real ou percebida.

3.

O componente ambiental considerado importante por profissionais?


Julgamentos profissionais podem com frequencia representar a única base para reconhecer a
significância do componente ambiental. Nesse caso, é essencial uma documentação cuidadosa
da determinação.



A análise dos profissionais a respeito da avaliação da importância deve incluir os seguintes
aspectos chave:
(1) As condições passadas, presentes e as projetadas para a área em avaliação.
(2) A condição, no contexto da área do local, da região, a província, a nação.
(3) O tamanho e extensão do componente ambiental.
(4) Escassez.
(5) Valor monetário.
(6) Atributos biológico, físico e socio-econômico do componente ambiental.

Quadro 12: A avaliação da significância na etapa de triagem da AIA no Canadá.
Fonte: Canter, 1996

A boa prática adotada pelo Canadá não consiste necessariamente no mérito
dos questionamentos a realizar, mas, principalmente, na assunção de premissas
que tornam mais clara a avaliação da significância e diminuem a subjetividade na
tomada de decisão.
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Embora possam existir diversas abordagens para a avaliação da significância,
fica evidenciada a dimensão política, com igual destaque para a técnica e científica,
nas decisões da fase de definição do escopo e, particularmente, acerca da
significância dos impactos, como debatido também por Beanlands e Duinker (1983)
ao referir-se aos VECs e às duas dimensões do processo.
Persson (2006) observa que a maioria das avaliações pressupõe que um
conjunto de parâmetros ambientais será afetado pelo projeto. O autor entende que o
problema dessa abordagem reside não no questionamento dos modelos científicos
de predição, mas no fato desses obscurecerem os interesses dos atores envolvidos
e dos conflitos que se formam em torno do projeto proposto. Desta forma, a
identificação da significância parece adequar-se mais a um processo situado entre
os modelos científico e social do que exclusivamente técnico ou exclusivamente
social.
5.5 Participação pública
Glasson, Therivel e Chadwick (2005) argumentam que historicamente a
participação pública tem sido vista como um momento de confrontação, geradora de
atrasos e como obstáculo ao processo de desenvolvimento. Por outro lado, a
experiência acumulada demonstra que seus benefícios para a AIA superam os
custos da abertura do processo ao público.
Mais do que evitar oposição aos projetos propostos e obstáculos para os
proponentes, cujos interesses podem conflitar com interesses locais e das
comunidades, a participação pública, segundo Glasson, Therivel e Chadwick (2005),
pode ser usada de forma positiva para difundir informações acerca do projeto,
esclarecer mal-entendidos, permitir uma maior compreensão das questões
relevantes a tratar na AIA, além de consistir em uma oportunidade para lidar com as
questões controversas.
Se mal conduzida, entretanto, observam Jay et al (2007), a participação
pública pode atrelar o processo de definição do escopo a infinidade de
questionamentos e detalhes provocando atrasos e gastos adicionais de recursos.
Ao refletir sobre estes problemas, entende-se que o envolvimento dos atores em um
processo aberto exigirá a identificação das práticas mais adequadas, a depender do
tipo de projeto e do seu contexto, além de pessoal treinado e capacitado para
acolher e interpretar as preocupações que surgirem.
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Os contextos interculturais proporcionam desafios adicionais no que se refere
à participação pública. Mulvihill e Baker (2001) comentam que a teoria e a prática da
AIA

nesses

contextos

evoluiram

continuamente

a

partir

do

acúmulo

e

compartilhamento da experiencia internacional, principalmente pelo estabelecimento
de paralelos com as experiências do Norte do Canadá e da Austrália. Os autores, ao
referir-se ao Norte do Canadá, apontam para dois desafios com relação à
participação pública no contexto intercultural, para os quais a fase de definição do
escopo é crucial. O primeiro desafio consiste na adaptação do processo de AIA às
culturas e costumes locais, particularmente em relação aos procedimentos para as
audiências e outras formas de consultas públicas. O segundo desafio consiste em
recepcionar os diversos sistemas de conhecimento e formas de expressão.
Em relação às práticas para o envolvimento efetivo do público interessado, a
UNEP (2002) identificou cinco elementos principais:
 Identificação dos grupos /indivíduos interessados ou afetados pela proposta
de desenvolvimento;
 Fornecimento de informação acurada, compreensível, pertinente e em tempo
oportuno;
 Diálogo entre os responsáveis pelas decisões e os que serão por elas
afetados;
 Incorporação, na decisão, daquilo que o público manifesta;
 Divulgação das ações tomadas e de como o público influiu nas decisões.
Percebe-se que dois aspectos são fundamentais e estão na base dos cinco
elementos. O primeiro diz respeito à necessidade compartilhar a informação entre os
atores envolvidos. Informação, esta, não somente acerca das características do
projeto e do ambiente, mas também em relação às premissas para a tomada de
decisão. O outro aspecto relaciona-se com as posturas dos agentes responsáveis
pela condução da AIA que devem estar preparados para o diálogo e o acolhimento
das questões suscitadas pelo público.
Quanto às práticas, a participação pública compreende formas que vão desde
a participação passiva ou de recepção da informação, que consiste em uma forma
de participação unidirecional, até a participação por meio de consultas, tais como as
audiências públicas e reuniões abertas, e a participação interativa, em que o público
participa ativamente no processo de tomada de decisão por meio de workshops,
negociação, mediação e, mesmo, cogestão.
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5.6 O Estudo de Impacto Ambiental
O EIA é o documento mais importante da AIA, pois sistematiza a informação e
estima os impactos que derivam da execução das várias fases do projeto. Glasson,
Therivel e Chadwick (2005) argumentam que ao evidenciar os impactos inevitáveis
adversos o EIA fornece informações valiosas para o abandono ou modificação
substancial de uma proposta de desenvolvimento.
Canter, (1996) ao referir-se à NEPA, descreve o EIA como uma declaração
detalhada, escrita, comparando-se a um dispositivo que impulsiona e força a
inclusão dos objetivos e metas definidos pela política ambiental nos programas e
ações do governo federal. Ainda, segundo o autor, deve assegurar a discussão
plena e justa dos impactos ambientais significativos e deve fornecer informações
para subsidiar os tomadores de decisão e o público quanto à seleção das
alternativas razoaveis, que evitariam ou minimizariam impactos adversos sobre a
qualidade do ambiente humano. A regulamentação do CEQ, de 1973, define os
pontos que obrigatoriamente devem ser abordados no EIA:
 Descrição da proposta e do ambiente afetado e das outras atividades federais
existentes na área afetadas pelo projeto e a caracterização das populações
locais;
 Discussão sobre a conformidade com os planos e programas de uso do solo
federais, estaduais e locais;
 Os impactos provaveis da proposta (positivos e negativos), incluindo os
diretos e indiretos. Todas as ramificações, positivas ou negativas, da proposta
devem ser exploradas em detalhe;
 Alternativas da proposta, incluindo a de não realização do projeto;
 Todos os efeitos adversos que não podem ser evitados;
 Discussão sobre a relação entre os usos locais e de curto prazo do meio
ambiente do homem e a manutenção e melhoria da produtividade em longo
prazo. Este item baseia-se no princípio de que cada geração deve tutelar o
ambiente para as futuras gerações;
 Todo comprometimento irreversível e irrecuperavel dos recursos que pode
estar envolvido com a proposta;
 Indicação de como podem ser compensados por políticas federais os efeitos
adversos da proposta.
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O conteúdo a que se refere a regulamentação do CEQ corresponde à
amplitude obrigatória que o EIA deve atender, porém as diretrizes específicas serão
estabelecidas caso a caso seguindo-se o passo a passo da fase de definição do
escopo.
Sánchez (2008) observa que existem duas abordagens para a elaboração dos
EIAs: a exaustiva, em que todos os aspectos são tratados sem haver uma
hierarquização das questões, e a dirigida, orientada pelas questões mais
importantes. O autor sugere que a abordagem exaustiva pressupõe que a
quantidade de informação melhora a avaliação. O resultado desta abordagem são
estudos volumosos voltados, principalmente, para a descrição das condições atuais
do ambiente e em medida bem menor para as avaliações. Extensos inventários de
fauna e flora, por exemplo, são muitas vezes elaborados sem que se saiba,
exatamente, a função de tais levantamentos ou como foram utilizados na análise dos
impactos.
A adordagem dirigida, por sua vez, pressupõe que os dados necessários e
suficientes em um estudo são aqueles que serão efetivamente utilizados na análise
dos impactos e serão úteis para a tomada de decisão. Esse tipo de estudo
concentra-se na compreensão da relação entre o empreendimento e o meio. As
informações coletadas e a compreensão da dinâmica ambiental, segundo Sánchez
(2008) não são importantes por si só, mas na medida em que auxiliam a
compreensão e análise dos impactos.
A diferença fundamental entre as duas abordagens consiste no ponto de
partida dos estudos. Sánchez (2008) argumenta que enquanto na abordagem
exaustiva o ponto de partida seria uma ampla compilação de dados acerca do
ambiente, a dirigida basear-se-ia na formulação das hipóteses sobre os potenciais
impactos. É exatamente esta abordagem dirigida que se beneficia da etapa de
delimitação do escopo.
O estudo de impacto não pode prescindir de um planejamento que inclua a
determinação daquilo que é relevante e deve ser analisado em profundidade. Existe
uma relação direta entre a qualidade dos EIAs e, portanto, da decisão que será
tomada, com a qualidade dos Termos de Referência, que devem refletir um
planejamento

criterioso

realizado

previamente

e

necessariamente

com

a

participação pública. De acordo com Sánchez (2008), o processo de definição do
escopo estabelece as hipóteses e os levantamentos de dados a realizar para
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elucidá-las, sem os quais não é possível ordenar a realização dos estudos
ambientais. A definição do escopo estabelece a meta a ser atingida, com base na
qual o coordenador dos estudos e sua equipe podem definir os caminhos a trilhar.
Glasson, Therivel e Chadwick (2005) observam que embora as percepções
sobre a qualidade dos EIAs possam diferir entre os atores envolvidos na AIA e
mesmo em relação ao que pensa o meio acadêmico, em função das diferentes
perspectivas, a sondagem realizada em 1996 pelo Departament of Environment
(DoE), na Inglaterra, em que foram entrevistados agentes públicos, mostrou que
deficiencias na delimitação do escopo e a discussão sobre as alternativas foram
percebidas como o principal problema dos estudos.
As diretrizes que norteiam o conteúdo do EIA, estabelecidas ao longo do
processo de definição do escopo, são geralmente consolidadas em um plano de
trabalho, ou em Termos de Referência. A UNEP (2002) sugere o conteúdo mínimo,
como segue:


Finalidade e aplicação;



Justificativa e objetivos da proposta;



Contexto e descrição do projeto;



Áreas geográficas para o desenvolvimento dos estudos;



Políticas governamentais aplicáveis e considerações institucionais;



Exigências para a AIA e detalhamento do processo de tomada de decisão;



Medidas para o envolvimento público;



Alternativas a examinar;



Os impactos e questões a estudar;



Escalas temporais e espaciais dos estudos a realizar;



Medidas de mitigação e monitoramento;



A informação e os dados a incluir no EIA;



Prazo para a conclusão do EIA;



As maneiras para modificar o Termo de Referência se necessário.
Trata-se de um conteúdo genérico que deverá ser adaptado a cada caso

específico e dependerá das decisões tomadas para o escopo. As áreas de influência
dos impactos não são citadas nos planos de trabalho, pois sua definição decorre,
segundo Sánchez (2008), da análise dos impactos que será desenvolvida no EIA, ou
seja, da compreensão da extensão das modificações na qualidade ambiental, direta
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ou indiretamente relacionadas ao empreendimento. Áreas de influência não devem
ser confundidas, portanto, com áreas de estudo, cuja finalidade é a de somente
delimitar as coletas de informações, ou dados primários e secundários, que
propiciarão a elaboração do diagnóstico ambiental.
5.7 Vantagens e desafios do processo de definição do escopo
A incorporação de uma etapa específica para a definição do escopo traz para
a AIA uma série de vantagens que tendem a aumentar-lhe a eficácia, mas traz,
também, vários desafios que tornam complexa sua prática e merecem estudos mais
aprofundados.
Acerca das vantagens, Glasson, Therivel e Chadwick (2005) destacam que a
definição do escopo consiste em um elemento de boa gestão, que permite o foco
nas questões relevantes à tomada de decisão e evita desperdícios de tempo e
recursos. A AIA pode ser vista como um processo de gestão complexo, dirigido,
geralmente, para grandes projetos com ampla gama de impactos, muitos
participantes com diferentes perspectivas sobre os méritos e efeitos da proposta e
deve lidar com equipes técnicas multidisciplinares. Para ser bem gerida necessita,
portanto, de um bom número de mecanismos adequados, dentre os quais se
destaca a definição do escopo, que permite o planejamento das questões a tratar na
AIA.
Como consequência desse planejamento é possível orientar adequadamente
o EIA de forma a evitar que tenha um conteúdo enciclopédico e desnecessário, mas,
ao mesmo tempo, assegurar que os impactos e questões importantes não sejam
negligenciados. Quando se trata de um processo aberto ao público, segundo Wood,
Glasson e Becker (2006) e Weston (2000), permite a incorporação de
conhecimentos e valores dos diversos atores sociais envolvidos, que melhoram a
qualidade da informação ambiental para os tomadores de decisão. Comunidades
locais possuem conhecimentos sobre o ambiente que muitas vezes são de difícil
obtenção por parte de técnicos e pesquisadores, não somente em função da
disponibilidade de tempo e recursos como, também, por compreenderem aspectos
históricos nem sempre evidentes.
O processo de definição do escopo com participação pública proporciona
transparência e maior legitimidade à AIA. Segundo Hughes (1998), o caráter social
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aumenta a influencia da AIA nas decisões e proporciona maior alcance em relação
aos benefícios sociais e à qualidade ambiental.
É certo, no entanto, que as vantagens da utilização de um modelo de
definição de escopo não eliminam as dificuldades. Snell e Cowell (2006)
argumentam que as dificuldades na prática da definição de escopo se relacionam
com os conflitos que decorrem das racionalidades subjacentes que, por vezes, são
conflitantes, e com as diferentes concepções do processo de tomada de decisão.
Na definição do escopo, segundo Snell e Cowell (2006), o esforço para por
em prática o principio da precaução se confronta com o esforço para obter a
eficiencia do processo de tomada de decisão; por este último espera-se que a AIA
não resulte, indevidamente, num obstáculo ao desenvolvimento . As práticas para a
definição do escopo decorrem, então, desse complicado balanço e a maneira como
as duas racionalidades, precaução e eficiência,

são reconciliadas reflete

interpretações particulares do processo de tomada de decisão. Olhar para a etapa
de definição do escopo é observar como são balanceadas precaução e eficiencia,
tarefa não simples considerada a grande tensão que existe entre ambas e o
envolvimento de conceitos que não são unitários. Nesse contexto, a identificação
dos impactos e questões significativas que devem ser submetidos a estudos
aprofundados requer um delicado e complexo processo de avaliação.
A tomada de decisão na definição do escopo, por sua vez, é influenciada
pelos dois modelos de AIA comentados: o modelo tecnocrático-científico, que deriva
da escola racionalista, e o modelo que valoriza a participação e a deliberação
públicas, como é enfatizado pela escola colaborativa. A adoção de um ou outro
modelo reflete-se nas práticas da definição do escopo, particularmente em relação à
forma e ao grau de participação pública nas decisões referentes à determinação dos
impactos significativos. A dificuldade reside em encontrar o justo equilíbrio entre os
dois modelos, em que, argumenta Weston (2000), a medição dos atributos
quantificáveis tenha um papel, porém sem diminuir a função, na tomada de decisão,
dos valores não monetários da qualidade ambiental.
A feição que assumirá o processo de definição do escopo vai depender,
portanto, não somente do arcabouço legal que estrutura o sistema de AIA, mas
também, destacam Snell e Coldwell (2006), das convicções dos atores envolvidos
em relação à precaução e eficiencia e a respeito dos méritos ou deméritos das

75

abordagens racionalista ou colaborativa para a identificação dos impactos
significativos.
O estreitamento da gama de questões consiste numa das atividades mais
complexas da AIA e a tendência é, geralmente, como observam Ross, MorrisonSaunders e Marshall (2006), a de introduzir mais questões no escopo do que
eliminá-las. As dificuldades para a realização dessa tarefa estão relacionadas, a
diversos aspectos, dentre os quais Snell e Cowell (2006) destacam a inexperiência e
as carências na formação específica dos agentes públicos encorregados da
condução da AIA que, por insegurança, optam por manter no escopo o mais amplo
leque de questões. A insegurança é agravada pela possibilidade de contestações
judiciais, que podem resultar em responsabilização dos agentes públicos em função
da tomada de uma decisão ao invés de outra. Outro aspecto da insegurança se
relaciona com a menor quantidade de informações nessa etapa da avaliação que
constitui uma fonte de incerteza.
O período adequado para o inicio da AIA em relação ao ciclo de vida do
projeto é um dos maiores desafios, não somente para a definição do escopo.
Quando a AIA é iniciada tardiamente no ciclo, as decisões mais importantes,
particularmente as de caráter econômico, provavelmente ja terão sido tomadas. Esta
situação, mais comum do que rara, impede uma verdadeira análise das alternativas
técnicas e locacionais do projeto. Nos sistemas em que a análise é obrigatória, como
no Brasil, o resultado será apenas o cumprimento de uma formalidade, pois muito
difícilmente serão levadas em consideração sugestões para mudanças no projeto de
maneira a torná-lo ambientalmente mais adequado.

76

6 MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS PARA A DEFINIÇÃO DO ESCOPO
Este item destina-se à discussão dos aspectos processuais para a definição
do escopo, ou seja, das práticas utilizadas com esta finalidade, identificadas na
literatura especializada sobre o tema. Discutem-se, também, os fatores que
influenciam o processo, os quais englobam desde as práticas para que se alcance o
escopo da AIA propriamente dito, até aquelas que se relacionam com a gestão das
informações e de todas as atividades desenvolvidas ao longo da etapa.
6.1 Aspectos processuais
As práticas decorrem da natureza do processo de definição do escopo. Em
relação a estes aspectos, Sadler (1996) observa a existência de uma ampla gama
de questões de ordem prática que devem ser apreciadas para alcançar a eficácia do
processo, vista em relação à sua capacidade de proporcionar o estabelecimento das
bases para uma avaliação focada nos aspectos importantes e apoiada em decisões
relevantes.
Glasson, Therivel e Chadwick (2005) descrevem a sequência de ações para a
definição do escopo. A sequencia inicia-se com a identificação das questões e
impactos relacionados com a proposta em análise, que pode se valer de
informações existentes, por exemplo, obtidas por meio de EIAs de situações
similares,

daquelas

apresentadas

preliminarmente

pelo

proponente

e

das

conclusões da fase de triagem. Após os possíveis impactos terem sido identificados
da forma mais ampla possível, seguem-se as práticas voltadas à hierarquização e
priorização, em que se avalia de forma preliminar a significância. O exercício resulta
na classificação de impactos em três categorias: potencialmente significativos, não
significativos e cuja significância não foi possível determinar. Os impactos não
significativos serão eliminados do elenco e os potencialmente significativos serão
submetidos a estudos, juntamente com os incertos.
É interessante observar que embora o objetivo maior da definição do escopo
seja o de focar a AIA nas questões importantes e impactos significativos, o processo
inicia-se exatamente com o movimento contrário, ou seja, pela identificação
sistemática

e

abrangente

dos

impactos

possíveis,

considerando-se

as

características do projeto e o contexto ambiental. Somente após esta ampla
exploração procede-se ao estreitamento do rol de questões e impactos que deverão
ser considerados no EIA e que serão o foco da avaliação. A exploração ampla e
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sistemática assegura que todos os aspectos venham a ser inicialmente
considerados, afastando-se a possibilidade de negligenciar questões e impactos que
podem se revelar importantes. Os passos principais que caracterizam o processo de
definição do escopo correspondem, segundo a UNEP (2002), aos seguintes:

Passo um: Compilar uma longa lista de questões e impactos a partir da informação
disponível e das contribuições das partes interessadas. Nesta fase, nenhuma
tentativa de exclusão ou pré-julgamento deve ser feita.

Passo dois: A partir da primeira lista, compilar uma segunda menor com as principais
questões, selecionadas com base em sua significância potencial e provável
importância para tomada de decisão sobre a proposta. Esta fase envolve a avaliação
das questões com base em critérios pré-definidos; por exemplo, diferenciando-se
sérios riscos ou ameaças de efeitos que podem ser mitigados.

Passo três: Classificar e ordenar as principais questões em categorias de impacto
Tal síntese fornece um quadro coerente para nortear a elaboração dos Termos de
Referência dos estudos.

A versão inicial do escopo poderá ser revista com base em novas
informações fornecidas pelo público, por especialistas, colaboradores, órgãos
especializados da administração pública e por informações levantadas por meio de
vistorias ao local das futuras instalações do projeto. A circulação de informações por
entre os diversos atores envolvidos pode fomentar o surgimento de novas questões
ou, ainda, a reconsideração da significância de alguns impactos. Após a aprovação
da versão final do escopo é redigido o Termo de Referencia ou documento
equivalente.
Nos sistemas em que a definição do escopo é praticada, geralmente o
processo envolve a participação dos agentes públicos, de órgãos ambientais e
outros que de alguma forma se relacionam com o projeto, do proponente e de sua
consultoria e, em maior ou menor grau, do público interessado.
No Quadro 13, compilado com base nos referenciais extraídos dos trabalhos
de Sadler (1996), Glasson, Therivel e Chadwick (2005), UNEP (2002) e European
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Commision (2001) são apresentadas aquelas consideradas melhores práticas e que
podem constituir o processo ideal para a definição do escopo da AIA.
ETAPAS

1. Definição preliminar
do escopo

2. Alargamento do
escopo inicial com a
participação pública
e outros órgãos

3. Delimitação do
escopo

AÇÕES
 Elaborar um esboço para o escopo com o seguinte
conteúdo:
 Descrição da proposta e de seus objetivos.
 Contexto político (planos e programas de governo
relacionados com a proposta).
 Cenário ambiental ou reconhecimento ambiental
inicial.
 Alternativas da proposta.
 Preocupações, questões e impactos identificados
nessa primeira etapa.
 Identificação das comunidades afetadas e das
outras partes envolvidas (por ex: outros órgãos da
administração pública).
 Identificação das formas para o envolvimento
público.
 Prazo para o processo de definição do escopo.
 Identificar as preocupações científicas e do público.
 Fazer uma extensa lista de questões e impactos.
 Divulgar entre os participantes os resultados obtidos até
esta etapa.
 Identificar, preliminarmente, os principais componentes
dos sistemas social, economico e ecologico que podem ser
afetados.
 Avaliar preliminarmente a importância e significância das
questões e dos impactos.
 Identificar as questões e impactos significativos, incluindo
os impactos cumulativos.
 Identificar as alternativas ambientalmente razoáveis.
 Organizar as questões chave nas categorias de impacto a
estudar.
 Fixar os limites geográficos dos estudos.
 Determinar o período e os métodos de predição dos
impactos.
 Definir os métodos e períodos para as coletas de campo.

 Comunicar aos participantes o escopo redefinido.
 Fazer os ajustes finais do escopo com base em novas
4. Conclusão
contribuições.
 Elaborar Termo de Referência claro e objetivo.
Quadro 13: Melhores práticas para a definição do escopo
Fonte: Organizado por Borioni com base em Sadler (1996), UNEP (2002), European
Commission (2001)

As práticas apresentadas não constituem uma receita a ser aplicada em todas
as situações, mas um referencial que pode orientar a construção do processo. Com
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o mesmo objetivo final, o conjunto de ações pode variar a cada situação, de acordo
com as características da proposta.
Na primeira etapa, para a elaboração de um esboço de escopo, é necessária
a coleta de informações que permitem conhecer todo o contexto em que se insere o
projeto. São identificados, também, os atores envolvidos e as formas de participação
pública. A preparação deste “pacote” de informações irá subsidiar as outras etapas
do processo.
A segunda etapa envolve as atividades que alargam o escopo para que os
possíveis impactos e as questões que despertam interesse e preocupação sejam
preliminarmente considerados da forma mais ampla possível, sem que se faça a
avaliação, nesse momento, de sua significância. A abertura do leque de impactos e
questões busca assegurar que nenhum aspecto venha a ser negligenciado.
Na terceira etapa selecionam-se as questões e impactos que devem ser
tratados no EIA com base na avaliação preliminar de sua significância e importância
para o processo de tomada de decisão. Nesta terceira etapa é possível discutir,
quando a AIA ocorre no início do ciclo de vida do projeto, na fase de planejamento,
as alternativas razoáveis e ambientalmente mais adequadas que devem ser
analisadas em profundidade nos estudos. Também se definem os limites
geográficos para os estudos e os métodos de predição e de coleta de informações.
6.2 Fatores que influenciam o processo
Os fatores que podem influenciar o processo de delimitação do escopo são de
diversas ordens, desde os internos às instituições que conduzem a AIA, até os
relacionados a questões externas, como as que dizem respeito ao proponente e às
equipes de consultoria que elaboram os EIAs, além dos aspectos legais. Para a
finalidade da dissertação interessa discutir principalmente os fatores internos, que se
relacionam com as posturas dos órgãos responsáveis pelo processo e os que se
reportam aos aspectos legais.
Estudo realizado por Barnes, Hardwick e Chan (2009), voltado a analisar a fase
de definição para sugerir oportunidades de aperfeiçoamento, identificou seis
categorias de práticas que influenciam o processo, descritas no Quadro 14.
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CATEGORIAS

Definição do escopo

OBJETIVO DAS PRÁTICAS

Identificação e documentação do escopo do projeto.

Gestão do processo

Acompanhamento e revisão do processo.

Gestão das relações

Interação e comunicação entre os atores que participam
do processo.
Produção de documentos formais de escopo.

Documentação
Gestão política
Direção

Esclarecimento das questões relacionadas às posturas
legais ou formais da definição do escopo.
Elaboração de diretrizes, guias e manuais de orientação.

Quadro 14: Categorias de práticas que influenciam o processo de definição do escopo.
Fonte: Adaptado de Barnes, Hardwick e Chan (2009)

As categorias foram identificadas no contexto da definição do escopo
realizada no Canadá, onde esta etapa tem previsão legal e regulamentos
específicos, mas que podem ser levadas em consideração para a análise de
qualquer sistema de definição do escopo, pois são categorias genéricas, que se
reportam às atividades técnicas e à gestão do processo. A discussão das diferentes
categorias será feita, portanto, com o intuito de já definir parâmetros para a análise
do caso brasileiro.
Entende-se que a primeira categoria pode ser considerada como aquela que
reúne as práticas que diretamente contribuem para o alcance do principal objetivo do
processo, ou seja, a identificação e hierarquização das questões e impactos que
devem ser abordados no EIA. As outras categorias incluem, em última análise, as
práticas que asseguram o desenvolvimento adequado daquelas da primeira
categoria.
A gestão do processo inclui práticas que se voltam a assegurar a coerência
no encadeamento das ações e a revisão ou introdução de mudanças sempre que se
fizer necessário. Dessa forma, deve compreender a definição de responsabilidades
para a condução e revisão do processo, da equipe técnica de apoio nas decisões
relativas ao escopo e dos mecanismos de acompanhamento, como o registro das
atividades desenvolvidas.
Por gestão das relações, os autores entendem serem as práticas voltadas a
assegurar a integração de todas as partes envolvidas na definição do escopo e a
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uniformidade em relação ao acesso às informações. As partes compreendem os
órgãos e outras instituições que por força de lei participam do processo, as
comunidades afetadas e o público interessado.
A documentação compreende as ações dirigidas à elaboração dos
documentos formais relativos à definição do escopo, em que se descrevem as
justificativas das decisões tomadas em razão dos aspectos técnicos, participativos
ou legais.
A gestão na esfera da política refere-se às práticas que podem ser adotadas
para eliminar as ambiguidades relativas à aplicação dos regulamentos existentes,
quando existem, de maneira a deixar claro a todos os participantes o caminho a ser
perseguido para a definição do escopo dentro dos ditames legais.
A última categoria de práticas refere-se àquelas voltadas à definição de
diretrizes e guias de orientação para a condução do processo. Compreende, dentre
outras, a definição de critérios, por exemplo, para a avaliação da significância,
orientações em manuais para a preparação e participação nas audiências públicas
ou outras formas de consulta.
Para atender à finalidade da dissertação, as categorias apresentadas no
Quadro 14 foram reorganizadas e algumas reagrupadas para dar maior ênfase às
práticas que caracterizam a definição do escopo propriamente dito e à participação
externa. O Quadro 15 apresenta as quatro categorias redefinidas.

Categoria
1)Levantamento de informações preliminares





2)Definição do escopo



3)Participação pública

4)Gestão do processo





Práticas relacionadas
Caracterização do projeto e contexto
ambiental.
Identificação das partes interessadas.
Identificação ampla das questões e
impactos.
Avaliação preliminar da significância.
Eliminação de questões.
Envolvimento das comunidades afetadas
e do público interessado.
Envolvimentos dos demais órgãos
Públicos.
Documentação.
Compartilhamento de informações.
Acompanhamento e revisão do processo.

Quadro 15: Categorias definidas para a análise da etapa de definição do escopo no Ibama.
Fonte: Elaborado por Borioni com base em Sadler (1996); European Comission(2001);
UNEP (2002); Barnes, Hardwick e Chan (2009)
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A primeira categoria inclui as práticas para o levantamento preliminar de
informações, sem as quais não é possível levar adiante o processo de delimitação
de escopo; a segunda inclui as práticas referentes à identificação e hierarquização
dos impactos e a terceira as práticas relativas à participação externa. A quarta
categoria inclui práticas relativas à gestão do processo, passiveis de observação
pelos métodos propostos para a pesquisa.
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7 A AIA NO BRASIL
O capitulo aborda os principais marcos históricos que antecederam a
introdução da AIA e o Licenciamento Ambiental no Brasil e seu contexto legal.
Discutem-se as principais normas que regulamentam a aplicação da AIA no
licenciamento federal com destaque para a etapa que analisa a viabilidade ambiental
de empreendimentos ou atividades.
7.1 Aspectos históricos
Os primeiros estudos para a avaliação de impacto ambiental no Brasil datam
de 1970. Tais estudos decorreram mais de exigências de órgãos multilaterais de
financiamento do que de revisões internas ou mudanças de rumo na política
ambiental, a qual se caracterizava, naquele período, basicamente pelo controle
exercido pelo poder público na administração dos recursos naturais e sobre as
atividades causadoras de poluição. A atuação federal, na área ambiental, consistia
de políticas corretivas, restritas aos grandes centros urbanizados e industriais.
Cabe observar que as leis e normas editadas até aquele período haviam dado
às questões com conotação ambiental tratamento semelhante ao dos recursos
naturais desde os anos de 1930, então considerados principalmente pelo aspecto de
sua fruição econômica, como insumos de produção. Não houve, no período que vai
até cerca de 1960, uma política ambiental, mas, segundo Drummond e BarrosPlatiau (2006), esta tomou a forma de códigos abrangentes que regulam a produção
de minérios, madeira, energia hidráulica e outros recursos naturais.
As constituições que se seguiram até 1967 nenhuma inovação significativa
introduziram que modificasse o tratamento dado aos bens naturais e o mesmo pode
ser dito em relação à legislação ordinária. Trennepohl (2011) destaca apenas o
Código Florestal Brasileiro de 1965, que inovou ao introduzir a figura jurídica das
Áreas de Preservação Permanente. Destaca-se, também, a criação da Secretaria
Especial do Meio Ambiente (SEMA) em 1973, vinculada ao Ministério do Interior,
que embora tenha se limitado à função de estabelecer padrões para o controle da
poluição e à criação de áreas protegidas, segundo Egler (1998) representou, de
algum modo, a introdução de critérios ambientais no governo federal.
Burian (2006) observa que durante das décadas de 1960 e 1970, teve seu
ápice o modelo de crescimento econômico baseado em grandes “projetos de
desenvolvimento”, como Itaipu e Transamazônica, dependente de políticas internas
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e do contexto internacional. Segundo Teixeira et al. (2006), a dinâmica própria
desses empreendimentos, denominados por Ribeiro (apud TEIXEIRA et al. 2006)
como Projetos de Grande Escala, reforçou,

um processo de dependência

econômica frente aos países financiadores. Esses projetos constituem uma
característica marcante daquele período, não só no Brasil, mas em outras partes do
mundo,
Ao mesmo tempo, argumentam Teixeira et al. (2006), os problemas
ambientais como aumento do desmatamento e outros impactos originados
principalmente pelos empreendimentos de aproveitamento hidrelétrico, como
modificações ecológicas e desorganização das condições sociais, econômicas e
culturais das populações atingidas, passaram a ser alvo de denúncias na imprensa
nacional e internacional, a exemplo do caso do complexo hidrelétrico de Altamira.
No

início

da

década

de

1980,

surgiram

movimentos

sociais

que

representavam os interesses das populações ou comunidades afetadas pela política
dos grandes empreendimentos, como o movimento dos afetados por barragens.
Segundo Egler (1998) esses novos movimentos, a par do movimento dos sem terras
e, no meio urbano, das associações de amigos de bairros, emergiram como
mecanismos reivindicatórios e de negociação das novas identidades que sofriam em
função dos efeitos econômico, social e físico provocados pelo excludente modelo
adotado pelo regime autoritário brasileiro.
Em razão dos efeitos ecológicos e sociais causados pelas grandes
hidrelétricas, o Banco Mundial passou a recomendar a elaboração de uma política
de planejamento ambiental que, de acordo com Teixeira et al. (2006), incluísse a
questão social como uma tentativa de abrandar os desastrosos resultados que
vinham ocorrendo com a implantação dos grandes projetos.
As primeiras aplicações da avaliação de impacto no Brasil foram realizadas,
portanto, por exigência de órgãos multilaterais de financiamento. Projetos
desenvolvidos entre a década de 1970 e início de 1980, financiados pelo Banco
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento e pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento, foram submetidos a estudos ambientais. Ab’Saber (2006) nota
ter sido esse o caso das usinas hidrelétricas de Sobradinho, na Bahia, e de Tucuruí,
no Pará, cujos estudos foram realizados por Robert Goodland, técnico do Banco
Mundial. Até 1986, comenta Moreira (1989) foram realizadas numerosas AIAs de
projetos dependentes de financiamento externo, porém os estudos não passaram
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pelo crivo dos órgãos de controle ambiental; suas conclusões raramente serviram
para prevenir impactos adversos e tampouco foram usadas na tomada de decisão
acerca da execução dos projetos. No caso de Tucuruí, por exemplo, Acselrad e Silva
(2004) destacam que os estudos não impediram o preenchimento do reservatório
com 10% da floresta em pé, tampouco a grave contaminação da água por metilmercúrio, lançado ao ambiente pelas turbinas da usina, detectada por levantamento
realizado em 1991.
Ab’Saber (2006) comenta que as ideias e métodos de previsão de impactos
em grandes projetos no Brasil se apoiaram em dois importantes trabalhos: o
primeiro, publicado em 1974 pelo Banco Mundial, consiste no estudo “Environmental
Health and Human Ecologic Considerations in Economic Development Projects”; o
segundo, publicado em Madrid e lançado no Brasil em 1977, corresponde ao
trabalho de Maria Teresa Estevan Bolea intitulado “Las Evaluaciones de Impacto
Ambiental”.
Esse contexto, em que as agências financiadoras exigiam que fosse
considerado o aspecto ambiental na análise de viabilidade de grandes projetos para
liberação de empréstimos e outras formas de financiamento, levou o Brasil a uma
revisão da política ambiental. Segundo Teixeira et al. (2006), aquele período
caracterizou-se mais pelos princípios expressos na frase “a pior poluição é a
pobreza, mas nós queremos poluição porque queremos desenvolvimento”,
pronunciada por representante do governo brasileiro na conferência de Estocolmo
em 1972 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano), do que
por uma política ambiental.
O esforço de pensar nas consequências futuras dos grandes projetos
ensejou, na interpretação de Ab’Saber (2006), o surgimento de um novo tipo de
investigação, relacionado com o processo de Avaliação de Impacto Ambiental e de
produção dos estudos ambientais, altamente interdisciplinar e holístico, destinado a
prever impactos e exigir mudanças na estrutura e funcionalidade de muitos projetos
de desenvolvimento.
Egler (1998) observa, entretanto, que as mudanças na política ambiental, que
em última instância levaram ao aparecimento de instrumentos de caráter preventivo
e de planejamento no Brasil, como a AIA, consolidadas ao longo dos anos 1990,
decorreram, principalmente, de fatores endógenos relacionados ao processo de
redemocratização do país e ao fim do regime militar.

86

Formalmente, os estudos de impacto ambiental foram introduzidos como
procedimentos administrativos de prevenção e monitoramento dos danos ambientais
pela Lei Federal 6803/80, que trata do zoneamento industrial nas áreas críticas de
poluição. A lei exige o estudo prévio de impacto ambiental para a aprovação das
Zonas Estritamente Industriais - ZEIs, destinadas à localização de polos
petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos e instalações nucleares.
A grande mudança no tratamento das questões ambientais se dá somente em
1981 com a edição da Lei Federal 6.938 que instituiu a Política Nacional do Meio
Ambiente, apesar de ter sido promulgada no regime militar sob a égide da
Constituição de 1967 que, no dizer de Trennepohl (2011), omitiu-se em relação à
preocupação com o meio ambiente. Desta lei geral emanam as diretrizes, leis e
resoluções relacionadas ao meio ambiente.
A Lei amplia a visão sobre os recursos naturais, que passam a ser
compreendidos não apenas como bens de valor econômico, mas também em função
de sua importância para a manutenção da qualidade da vida, como se pode
depreender de seu objetivo principal e dos princípios relacionados no artigo 2º:
“Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação,
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar,
no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os
seguintes princípios...”.

A despeito de seu caráter que, segundo De Godoy (2005), privilegia o
controle direto das atividades econômicas visando à proteção do ambiente pela
restrição ao seu uso mais do que assumir uma atitude incentivadora de novos usos
dos recursos naturais e da tecnologia para ampliar a proteção do meio ambiente, a
PNMA teve o grande mérito de diferenciar-se das fragmentadas políticas anteriores
por oferecer um norte unificador expresso em seu objetivo.
A PNMA inovou, também, ao enfatizar o caráter prevenção no tratamento das
questões ambientais. Com esse intuito foram estabelecidos, em seu art. 9º, os
instrumentos da política pública, dentre os quais se destaca a AIA. Em relação a
esse aspecto, a política guiou-se, como ocorreu em outros países, pela experiência
dos Estados Unidos decorrente da aplicação da NEPA, que instituiu a AIA com
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caráter interdisciplinar para projetos, planos e programas e para propostas
legislativas de intervenção no ambiente.
A PNMA trouxe diversas inovações em relação à legislação anterior, descritas
resumidamente no Quadro 16. Porém entende-se que a principal seja a ênfase dada
ao princípio da prevenção no tratamento das questões ambientais por meio da
introdução da AIA e do sistema de licenciamento ambiental como dois de seus
instrumentos.

Os

objetivos

e

princípios

da

PNMA

foram

posteriormente

recepcionados pela Constituição de 1989 que, em seu art. 225, determina para a
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, a realização do estudo prévio de impacto ambiental.
Inovações da PNMA
AIA e Licenciamento
Ambiental

Instrumentos de execução da política nacional do meio
ambiente em nível federal.

SISNAMA

Estrutura político-administrativa composta por um conjunto
articulado de órgãos, entidades, regras e práticas.

CONAMA

Órgão colegiado de caráter deliberativo e consultivo delibera
sobre normas e padrões. Constitui-se num mecanismo formal
de participação da sociedade e de cooperação entre governo e
sociedade. Responsável pela elaboração de normas e definição
de critérios referentes ao licenciamento e à AIA.

Princípio da
responsabilidade objetiva
do poluidor

Obriga à reparação dos danos ambientais independentemente
da existência de dolo ou culpa.

Abrangência do
licenciamento ambiental

Estende o licenciamento a todos os tipos de atividades e
empreendimentos, públicos e privados.

Quadro 16: Inovações introduzidas pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente.
Fonte: Adaptado do MMA (2009)

A AIA, segundo Milaré (2006), é erigida, pela PNMA, à categoria de
instrumento sem qualquer limitação ou condicionante, já que se torna exigível tanto
nos projetos públicos quanto particulares, industriais ou não industriais, urbanos ou
rurais, em áreas consideradas críticas de poluição ou não. Contudo, observa-se que
a lei tratou a avaliação de impactos e o licenciamento ambiental, como dois
instrumentos autônomos e não especificou em que contexto a AIA seria utilizada.
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Os usos e formas de aplicação da AIA foram estabelecidos pelos decretos
regulamentadores e pelas resoluções do Conama voltadas ao tema, que lhe deram
conteúdo legal e administrativo. O primeiro decreto (Decreto Federal nº 88.351/83),
foi editado cerca de três anos após a publicação da PNMA. Ele preencheu o vazio
deixado pela lei ao definir o campo de atuação da AIA, que foi vinculada ao processo
de licenciamento ambiental, nos termos do artigo 18. O decreto posterior (Decreto
Federal 99.274/90), revoga o primeiro, mas não altera seu conteúdo em relação à
vinculação da AIA ao licenciamento ambiental:
“Art. 17. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimento
de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do
órgão estadual competente, integrante do Sisnama, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
§ 1º Caberá ao Conama fixar os critérios básicos, segundo os quais serão
exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo, entre
outras, os seguintes itens:
a) diagnóstico ambiental da área;
b) descrição da ação proposta e suas alternativas;
c) identificação, análise e previsão dos impactos significativos, positivos e
negativos.”

O Decreto Federal nº 99.274/90 que, segundo Antunes (2005), consiste no
principal documento legal que trata do licenciamento ambiental, estabelece um
sistema de licenças em três etapas, em que cada licença é emitida de acordo com a
fase do ciclo de vida do empreendimento. Ao longo do processo de licenciamento se
realiza a AIA por meio do Estudo de Impacto Ambiental.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2009), a AIA consiste
basicamente em um instrumento voltado a subsidiar o processo de tomada de
decisão para a emissão das licenças ambientais, circunscrito à avaliação de
propostas e medidas concretas e objetivas, para execução de um projeto. Milaré
(2006) observa que esta vinculação da AIA ao licenciamento não é impedimento a
que se realize também em outros âmbitos, porém sua aplicação a planos e
programas de governo dependerá da iniciativa das instituições interessadas e não
de exigências legais.
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Glasson e Salvador (2000) argumentam que se por um lado a vinculação da
AIA ao licenciamento ambiental limita sua aplicação a projetos específicos, por outro
lado, a existência dessa ligação possibilita o controle da execução dos programas
ambientais e de monitoramento apresentados no EIA e aprovados pelo órgão
competente.
Sánchez (1998) observa, por sua vez, que se analisada do ponto de vista da
eficiência como instrumento de política pública, a AIA, deveria assumir outros papeis
complementares. Além de instrumento voltado a subsidiar a decisão no
Licenciamento Ambiental, a AIA deveria ser usada como instrumento de
planejamento e de concepção de projetos, de negociação social e gestão ambiental.
Em relação aos papeis complementares da AIA sugeridos por Sánchez
(1998), o próprio MMA (1995) observou que os EIAs/Rimas produzidos a partir dos
marcos regulatórios auxiliavam os órgãos de meio ambiente na tomada de decisão
quanto à concessão de licenças ambientais e serviam como instrumento de
negociação entre os agentes envolvidos nos projetos propostos, porém contribuíam
muito pouco para aperfeiçoar a concepção dos projetos e para a gestão ambiental
como um todo.
Ao longo dos aproximadamente 30 anos que se seguiram à introdução da AIA
no sistema de leis do país, seu uso se consolidou no licenciamento ambiental federal
e nos diversos sistemas de licenciamento estaduais, sob a responsabilidade dos
órgãos ambientais. A constituição federal, e o conjunto de leis, decretos e
resoluções do Conama, segundo Egler (1998), foram seguidos pelas leis e normas
estaduais, que adaptaram a AIA a seus contextos específicos.
Cabe esclarecer que embora a AIA no Brasil seja praticada basicamente no
âmbito do licenciamento, os dois instrumentos da PNMA não se confundem. O
licenciamento ambiental consiste no processo administrativo, ou na prestação de
serviço, pelo qual as autoridades ambientais emitem ou negam as licenças e
estabelecem condicionantes para o “fazer”.

Entenda-se por condicionante da

licença ambiental não aquilo que deveria ter sido feito e que deixou de sê-lo, mas as
obrigações regulamentares que o proponente deve atender para prosseguir até a
fase subsequente do licenciamento.
A AIA, por sua vez, consiste em um “... conjunto de procedimentos
concatenados de maneira lógica, com a finalidade de analisar a viabilidade
ambiental de projetos, planos e programas e fundamentar uma decisão a respeito...”

90

(SÁNCHEZ, 2008). Assim, pode-se afirmar que sua função, no licenciamento
ambiental, é a de fornecer subsídios para o processo de tomada de decisão.
A incorporação da AIA à legislação brasileira levou à reformulação dos
sistemas de licenciamento preexistentes. Segundo o MMA (2009) as adaptações
dizem respeito ao campo de aplicação e ao tipo de análise, como segue:
 O licenciamento passou a ser aplicado não somente para as atividades
poluidoras, mas também a qualquer atividade utilizadora de recursos
ambientais ou causadora de degradação ambiental;
 O escopo das análises estendeu-se para abarcar não somente os processos
de poluição, mas os que ocorrem no meio biótico e socioeconômico em
função dos efeitos das atividades humanas.

7.2 Principais normas legais
A avaliação de impacto e o licenciamento ambiental foram regulamentados
principalmente pelas resoluções do Conama e, no âmbito do licenciamento federal,
por instruções normativas e portarias. O Quadro 17 apresenta as principais normas
legais sobre o assunto.
Norma legal
Resolução Conama nº 01/1986

Conteúdo
Regulamenta o Estudo de Impacto Ambiental e
estabelece a relação dos empreendimentos ou
atividades para os quais é obrigatório.

Resolução Conama nº 09/1987

Regulamenta as audiências públicas.

Resolução Conama nº 237/97

Trata dos procedimentos do licenciamento
ambiental e aspectos relacionados à AIA.

Quadro 17: Principais normas relativas à AIA e ao Licenciamento Ambiental.
Fonte: Organizado por Borioni.

O instrumento Licenciamento Ambiental, segundo a Resolução Conama
237/90, consiste em:
“...procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
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ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso”.

O sistema brasileiro de licenciamento compreende três tipos de licença. Isto
decorre, segundo o MMA (2009), da opção de conduzir o Licenciamento Ambiental
por meio de um processo de avaliação preventiva que consiste no exame dos
aspectos

ambientais

dos

projetos

em

suas

diferentes

fases:

concepção/planejamento, instalação e operação. As características principais das
licenças são descritas no Quadro 18.

Tipo de licença
Prévia ( LP)

Características
É concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento
ou atividade com a finalidade de aprovar sua localização e concepção
e atestar a viabilidade ambiental. A LP é concedida após o exame dos
potenciais impactos ambientais, dos programas de redução e das
medidas de mitigação de impactos negativos e de maximização dos
impactos positivos.

Instalação ( LI)
Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo
com as especificações constantes nos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes. A expedição depende da análise das especificações do
projeto executivo do empreendimento e da apresentação, em
detalhes, dos programas de controle e monitoramento, mitigação ou
compensação dos impactos ambientais provocados.
Operação (LO)
Autoriza o inicio das atividades. Sua expedição depende da
comprovação da construção ou instalação de acordo com as condições
acertadas nas fases anteriores e da execução dos programas de
controle aprovados .
Quadro 18: Licenças ambientais emitidas no âmbito do processo de licenciamento.
Fonte: MMA (2009)

A expedição da licença de operação encerra o licenciamento ambiental,
porém não finaliza a Avaliação de Impacto, que deve ser “...uma atividade contínua,
antes e posterior à tomada de decisões, procedendo-se à sua revisão e atualização
periodicamente, após o pleno funcionamento do projeto ou atividade” (MMA,2009).
Idealmente, a AIA permeia todo o processo de licenciamento ambiental até a fase de
acompanhamento pós LO e até a desativação. Entretanto, a prática tem mostrado
que na maioria dos casos o encerramento do licenciamento significa, também, o fim
da AIA. Os resultados dos programas de monitoramento, definidos durante o
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processo, são observados mais com a finalidade de atestar seu cumprimento para
fins de renovação das licenças de operação do que para revisão dos padrões de
controle estabelecidos ou das predições dos impactos.
A tomada de decisão sobre o tipo de estudo a realizar para a avaliação de
impacto, EIA ou um estudo simplificado, apoia-se na relação de empreendimentos
estabelecida no art. 2º da Resolução Conama 01/86. Segundo a resolução:
“ Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de
impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual
competente, e da Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA157 em caráter
supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais
como:...”

Observe-se que resolução utilizou a expressão “tais como” para referir-se às
atividades para as quais é obrigatória a realização do EIA. A utilização da expressão
levou a interpretações diversas sobre ser ou não uma lista obrigatória. Machado
(1993) observa que a utilização da expressão não deixa margem para decisões
discricionárias, pois a exemplificação deve ser entendida como obrigatória.
Segundo Milaré (2006), entretanto, seria mais adequado considerar como
relativa a presunção da gravidade dos casos enumerados que exigem EIA, porém o
autor informa não ser esta a visão predominante na doutrina jurídica, que considera
o art. 2º da resolução como regido pelo princípio da obrigatoriedade e seu caráter
exemplificativo aplicar-se-ia apenas ao acréscimo de atividades.
A legislação sobre componentes ambientais específicos como, por exemplo, a
Lei da Mata Atlântica, a legislação sobre as Áreas de Preservação Permanente e
sobre cavernas naturais, acrescenta mais uma lista de atividades sujeitas ao EIA; da
mesma forma, as convenções internacionais de que o Brasil é signatário, como a
Convenção sobre a Diversidade Biológica. Dessa forma, a definição dos projetos
que devem passar pelo estudo deve considerar a relação da Resolução nº 01/86 e a
legislação específica sobre os componentes ambientais.
A interpretação do elenco de atividades da Resolução Conama nº 01/86 como
lista positiva, argumenta Egler (1998), levou à limitação das possibilidades de
escolha na fase de triagem da AIA, o que, em diversas situações, pode significar um
desperdício de tempo e recursos, pois nem todos os empreendimentos que se
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encaixam nas atividades citadas apresentam um potencial de impacto ou se
localizam em ambientes sensíveis que tornem necessária a realização de um EIA.
As atividades técnicas para a elaboração do EIA devem atender,
minimamente, aos requisitos descritos no Quadro 19.
Atividades Técnicas

Descrição

Diagnóstico ambiental
da área de influência

 Descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações de modo a
caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto
considerando:
 O meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os
recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os
corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as
correntes atmosféricas.
 O meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de
valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as
áreas de preservação permanente.
 O meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da
água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos
arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de
dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a
potencial utilização futura desses recurso.s

Análise dos impactos
ambientais do projeto e
de suas alternativas

 Análise dos impactos do projeto e das alternativas considerando:
 Magnitude e importância.
 Positivos e negativos.
 Diretos e indiretos.
 Imediatos e em médio prazo e longo prazo.
 Temporários e permanentes.
 Grau de reversibilidade.
 Propriedades cumulativas e sinérgicas.
 Distribuição dos ônus e benefícios sociais.

Definição das medidas
mitigadoras dos
impactos negativos
Elaboração do programa
de acompanhamento e
monitoramento dos
impactos

 Dentre outras medidas, considerar equipamentos de controle e sistemas
de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas
 O programa deverá compreender:
 A indicação dos fatores e parâmetros

Os impactos positivos e negativos

Quadro 19: Atividades técnicas para a elaboração do EIA
Fonte: Resolução Conama nº 01/86

Em relação ao EIA, a resolução torna obrigatórios, por meio do
estabelecimento de diretrizes e das atividades técnicas, elementos de análise que
são amplamente reconhecidos pela literatura especializada. Outras diretrizes
poderão ser incluídas em função das particularidades do projeto e do contexto
ambiental. O Rima é também elemento obrigatório na AIA: o documento deve refletir
o conteúdo do EIA, porém de forma objetiva e simples e deve ser divulgado para
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que o público possa conhecer o projeto e seus impactos. Apesar do mérito de definir
as atividades mínimas para o estudo ambiental, a Resolução 01/86 foi omissa em
relação à caracterização do projeto e de seus aspectos ambientais. Tal fato é digno
de nota, pois a atividade relacionada à identificação dos impactos parece se apoiar,
nos termos da Resolução, apenas no diagnóstico ambiental sem considerar as
particularidades técnicas e as necessidades do projeto.
Dois aspectos da legislação relacionados ao EIA merecem destaque.
Segundo os artigos 11 e 8º das Resoluções Conama 237/97 e 01/86,
respectivamente, os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser
realizados

por

profissionais

legalmente

habilitados

sem

vínculo

com

o

empreendedor. A responsabilidade pelo custeio, porém, é do proponente. Apesar da
tentativa da norma de propugnar a independência da equipe multidisciplinar para a
realização do EIA, na prática isso não se verifica, pois as equipes têm sido
contratadas pelo empreendedor, que também se responsabiliza pelos custos do
estudo.
O segundo aspecto diz respeito ao Termo de Referência que orienta a
elaboração do EIA. Embora utilizado pelos órgãos de meio ambiente responsáveis
pelo licenciamento, o MPF (2004) observava a ausência, na legislação federal, de
um dispositivo que determinasse a elaboração de um documento com as
características do Termo de Referência; este somente veio a ser tratado na
legislação em 2011, pela Portaria Interministerial nº419/11. No entendimento do
MPF (2004) o TR é um documento balizador que visa garantir o atendimento não
apenas das orientações gerais contidas na Resolução nº 01/86, mas, sobretudo, de
diretrizes que tratam das especificidades do projeto e das características e
particularidades ambientais. Por isso espera-se que seja um documento diferenciado
sem padronização de quesitos a não ser a respeito dos aspectos que são
invariáveis.
A participação pública na AIA é tratada pela Resolução Conama 09/87,
apenas na forma de audiências de caráter consultivo, realizadas com o objetivo de
expor os resultados do EIA por meio do Rima, dirimir dúvidas e recolher dos
presentes críticas e sugestões que deverão ser consideradas para a emissão do
parecer

do

órgão

competente

a

respeito

da

viabilidade

ambiental

do

empreendimento. A etapa de revisão do EIA consiste, portanto, na única previsão
legal de participação da sociedade na avaliação de impactos, participação esta mais
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reativa do que proativa. Embora a resolução não precluda a possibilidade de realizála com outros objetivos e em outros momentos da AIA, isto, geralmente, não ocorre.
Tal situação, segundo Antunes (2005), provoca uma excessiva desconfiança com
relação às licenças que são emitidas pelos órgãos ambientais e:
“... tem feito com que o MP passe a ser uma “instância revisora” do licenciamento
ambiental, abrindo espaço para que as diferentes comunidades apresentem suas
reivindicações com relação a um determinado procedimento de licenciamento
ambiental” (ANTUNES, 2005).

O autor comenta, ainda, que boa parte dos questionamentos que são feitos
perante o Poder Judiciário poderiam ser resolvidos em sede administrativa. Destacase esta questão, pois se entende que os problemas apontados por Antunes (2005)
poderiam ser mitigados se houvesse uma etapa de definição do escopo em que a
participação pública trouxesse contribuições para a identificação dos impactos e
questões significativas. Dessa forma, os TRs poderiam refletir, também, as
preocupações do público interessado. Cabe comentar que o Ibama, nos últimos
anos, apoiou-se em reuniões públicas para a elaboração dos Termos de Referência
de alguns empreendimentos particularmente complexos, como o caso da Usinas
Hidrelétricas de Belo Monte e de Marabá, ambas localizadas no Pará.
As resoluções do Conama deram destaque, em relação às etapas AIA, à
elaboração e revisão do EIA/Rima e à sua tramitação no processo de licenciamento
ambiental para a análise da viabilidade ambiental do empreendimento, mas outras,
como a definição do escopo e o monitoramento e acompanhamento pós-licença não
foram mencionadas.
A etapa de monitoramento e acompanhamento pós-licença se inicia na etapa
em que o proponente pleiteia a LO, quando os órgãos competentes verificam o
cumprimento das condicionantes da LI, relativas ao inicio da execução dos
programas ambientais e de monitoramento, para a emissão da última licença do
licenciamento. Não há, entretanto, regulamento quanto ao acompanhamento após a
emissão da LO.
A etapa da AIA para a definição do escopo do EIA não foi expressamente
descrita. Como consequência, não existe obrigatoriedade para a realização desta
etapa. A prática dos órgãos ambientais mostra, porém, que alguma forma de
definição do escopo é praticada para a elaboração dos TRs que orientam os EIAs,
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por vezes com base em portarias ou instruções normativas. No âmbito federal, os
passos para a elaboração do Termo de Referência seguem, principalmente, as
orientações da Instrução Normativa Ibama nº 184/2008.
Em razão das omissões na legislação federal, as práticas em relação a todas
as etapas da AIA, não somente para a definição do escopo, variam bastante entre a
União, Estados e Municípios nos aspectos que não foram regulamentados. Esta
situação, segundo Glasson e Salvador (2000), reflete diferentes formas de alocação
de recursos humanos e financeiros para o sistema de licenciamento ambiental em
razão de diferenças culturais e socioeconômicas entre os entes da federação.
O licenciamento federal, atribuído inicialmente à extinta SEMA, é conduzido
desde 1990 pelo Ibama, autarquia criada em 1989 e vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente, com a função de ser o órgão executor, no nível federal, da PNMA. Dentre
as suas atribuições regimentais estão o licenciamento e a avaliação de impactos
ambientais.
7.3 Aspectos regulamentares da definição do escopo no âmbito federal
O Ibama conta com uma estrutura administrativa especifica para as atividades
relacionadas ao licenciamento. Tal estrutura compreende uma diretoria, denominada
Diretoria de Licenciamento Ambiental (Dilic), diretamente vinculada à presidência do
Instituto, que se apoia no trabalho de três coordenações gerais e seis coordenações
de áreas subordinadas, como ilustrado na Figura 4. São vinculados à Dilic, também,
os Núcleos de Licenciamento Ambiental (NLAs) das Superintendências do Ibama
nos diferentes estados da Federação, os quais participam em maior ou menor grau,
de acordo com as possibilidades de cada núcleo, do processo de licenciamento.
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Figura 4: Organograma da DILIC; as coordenações em verde correspondem àquelas
responsáveis pela condução dos processos administrativos analisados no âmbito da
pesquisa.
Fonte: Ibama (2012)

No Quadro 20 foram destacadas as principais normas que se referem aos
aspectos processuais e procedimentais de interesse para a pesquisa.

Norma Legal
Instrução Normativa Ibama nº
184/2008

Conteúdo
Procedimentos para o licenciamento no âmbito do
Ibama.

Trata da participação dos OEMAs - Órgãos
Instrução Normativa Ibama nº 14/2011 Estaduais do Meio Ambiente no licenciamento
ambiental federal.
Regulamenta a atuação dos órgãos e entidades
federais no licenciamento ambiental e caracteriza
Portaria Interministerial nº 491/2011
os Termos de Referência.
Resolução Conama 428/2010

Dispões sobre a participação do ICMBio no
processo de licenciamento ambiental.

Quadro 20: Principais normas sobre procedimentos no licenciamento ambiental federal.
Fonte: Organizado por Borioni

A Instrução Normativa nº 184/2008 definiu o encadeamento dos passos
relativos às três fases do licenciamento. O processo se inicia com a apresentação ao
Ibama, pelo proponente, de informações acerca das características do projeto e dos
aspectos principais dos meios físico, biótico e socioeconômico. As informações são
fornecidas por meio de um formulário denominado Ficha de Abertura de Processo
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(FAP), específico para cada tipologia de empreendimento. Além da FAP, o
proponente deve providenciar um mapa georreferenciado com a localização do
empreendimento.
A FAP e o mapa reúnem as informações iniciais utilizadas para a análise das
competências, definição da etapa do licenciamento em que se enquadra o
empreendimento e definição do tipo de estudos e discussão do Termo de
Referência. Acertada a competência federal, instaura-se o processo administrativo.
O processo será acompanhado por um analista ambiental ou Técnico Responsável
pelo Processo (TRP), indicado pela Coordenação. O TRP trabalhará em conjunto
com uma equipe de analistas, que se encarregará das análises e pareceres técnicos
ao longo da AIA. Ao TRP são atribuídas funções relativas à alimentação do sistema
informatizado do Ibama que divulga documentos relativos ao

licenciamento, à

organização do processo administrativo, ao acompanhamento dos prazos, à
articulação com outras coordenações, quando necessário, e ao contato com a
coordenação para que esta se mantenha a par do andamento do trabalho.
A possibilidade de reunir equipes multidisciplinares para a condução da AIA é
influenciada pela forma de acesso à instituição, que ocorre por meio de concursos
públicos abertos à quaisquer formações universitárias, independentemente das
necessidades da Dilic. Frequentemente, portanto, as equipes não apresentam o
caráter multidisciplinar necessário à definição do escopo e à análise do EIA.
A aprovação das licenças ambientais ou o indeferimento são propostos pela
Dilic à presidência do Ibama, com base na análise técnica realizada pelas equipes
de analistas ambientais responsáveis pelo processo. A responsabilidade final pela
emissão das licenças no âmbito do licenciamento ambiental federal é exercida,
então, pela presidência do Instituto.
O fluxograma da Figura 5 representa as principais etapas da AIA até à
elaboração do parecer que subsidia a tomada de decisão a respeito da viabilidade
ambiental do empreendimento. Contém, portanto, as atividades relacionadas à
definição do escopo que consistem, basicamente, naquelas relacionadas à
elaboração do Termo de Referência.
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Figura 5: Fluxograma do licenciamento ambiental até a LP.
Fonte: Elaborado por Borioni com base na Instrução Normativa Ibama 184/2008
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Ao receber o EIA, o Ibama verifica se o TR foi plenamente atendido, após o
que

comunica o aceite ao proponente. Em caso de não aceitação, o EIA será

integralmente devolvido para que seja complementado com os estudos faltantes.
Após o aceite, poderá haver uma única solicitação de complementação dos estudos,
além da exigência de ulteriores informações em função da superveniência de
questões específicas que decorram de questionamentos surgidos nas audiências
públicas, que não puderam ser esclarecidos. Geralmente, os questionamentos
surgidos nas audiências públicas são encaminhados diretamente ao proponente,
sem haver revisão por parte do Ibama, para que sejam atendidos.
Observa-se na Figura 5 que os elementos essenciais para a elaboração do
Termo de Referência consistem em:
 Levantamento de informações preliminares;
 Discussão do TR a partir da minuta elaborada pelo proponente;
 Ampliação do TR com base nas manifestações dos Orgãos Estaduais do
Meio Ambiente - OEMAs e dos órgãos federais envolvidos;
 Manifestação final sobre o TR emitida pelo Ibama.

Segundo a Instrução Normativa nº 184/2008, propostas para o TR são
discutidas com a equipe do Ibama responsável pelo acompanhamento do processo
por ocasião da apresentação do projeto. A minuta de TR que resulta da discussão é
encaminhada, também, aos órgãos federais envolvidos e aos Órgãos Estaduais do
Meio Ambiente (OEMAs).
A revisão das instruções normativas e portarias do Ibama referentes ao
assunto mostrou que somente a Portaria Interministerial 419/201 reporta-se à
elaboração do TR e define seu objetivo:
“O Termo de Referência - TR tem como objetivo determinar a abrangência, os
procedimentos e os critérios gerais para a elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos
do licenciamento ambiental”.

Quanto às questões a considerar, o TR reporta-se às orientações para a
elaboração do EIA definidas pela Resolução 01/86. Um aspecto importante da
Portaria419/201 consiste na ênfase dada à consideração “... dos efeitos isolados,
cumulativos e sinérgicos de origem natural e antrópica, principalmente com relação
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aos eventuais projetos inventariados, propostos, em implantação ou operação na
área de influencia regional” que deve ser integrada à análise dos impactos.
Idealmente, então, a Portaria amplia o escopo da AIA para abarcar a função de
instrumento de planejamento territorial à qual se refere Sánchez (1993) e não
apenas a análise isolada do projeto.
No licenciamento federal, a avaliação de impactos deve necessariamente
considerar o exame técnico dos órgãos federais envolvidos e dos OEMAs.

A

manifestação dos órgãos estaduais é incorporada à minuta do TR enquanto os
órgãos federais se manifestam por meio de TRs específicos, os quais podem ser
anexados ao TR final. A última manifestação cabe ao Ibama, que encaminhará a
versão final ao proponente para distribuição aos demais participantes.
A participação dos órgãos federais envolve: Fundação Chico Mendes de
Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional do Índio (Funai), Fundação Cultural
Palmares (FCP) , Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA),
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Ministério da
Saúde, este último para as diretrizes referentes ao controle e prevenção da malária.
A Portaria Interministerial nº 419/2011 regulamentou o assunto em relação ao
envolvimento dos órgãos federais, exceto o ICMBio:
“...No termo de referencia do estudo ambiental exigido pelo IBAMA para o
licenciamento ambiental deverão constar as exigências de informações ou de
estudos específicos referentes a interferência da atividade ou empreendimento em
terra indígena, em terra quilombola, em bens culturais acautelados e em municípios
pertencentes as áreas de risco ou endêmicas para malária”.

Presume-se a “interferência”, no que diz respeito às populações indígenas ou
quilombolas, quando o empreendimento que está sendo licenciado se localizar em
terra indígena ou quilombo ou que possa causar-lhe dano socioambiental direto,
consideradas as distâncias do empreendimento definidas descritas na Tabela 1.
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Tabela 1: Interferências em Terras Indígenas ou Quilombolas
Tipologia

Amazônia legal

Demais regiões

10 km
5 km
8 km
40 km

5 km
3 km
5 km
10 km

10 km

8 km

Empreendimentos lineares:
Ferrovias
Dutos
Linhas de transmissão
Rodovias
Empreendimentos pontuais:
Portos, Mineração e Termoelétricas

15 km
40 km
ou área de contribuição ou área
do reservatório acrescida de 20km
a jusante

UHEs e PCHs

Fonte: Portaria Interministerial nº 419/2011.

Sem questionar o mérito das distâncias estabelecidas para considerar a
existência de interferências em Terras Indígenas ou Quilombos, observa-se que a
definição apriorística de limites, quaisquer que sejam, reduz a possibilidade de que
estes sejam definidos em função das características do empreendimento e das
comunidades possivelmente afetadas, salvo, segundo a Portaria, nas exceções
devidamente justificadas e acordadas entre os principais atores envolvidos na AIA:
Ibama, proponente

e o órgão federal responsável pela comunidade afetada. A

comunidade afetada, porém, não participará, diretamente, das tratativas.
A participação do ICMBio é regulamentada pela Resolução Conama 429/2010
que estabelece ser necessária a autorização do instituto nos casos em que o
empreendimento sujeito ao licenciamento afete significativamente Unidades de
Conservação ou suas Zonas de Amortecimento. Nestas situações, o ICMBio
também deverá ser consultado para que defina os estudos que deverão subsidiar o
processo de tomada de decisão a respeito da autorização.
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8 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da pesquisa são apresentados neste item de acordo com os
planos de análise discutidos nos procedimentos metodológicos. Desta forma, o item
foi subdividido em quatro subitens, referentes à análise dos dados dos processos
administrativos, dos Termos de Referência, das entrevistas e do cotejamento com as
melhores práticas.
8.1 Processos administrativos
É oportuno comentar, antes de tudo, que a análise dos dados do
levantamento

documental

apresentou

restrições

em

função

dos

registros

incompletos encontrados nos processos administrativos, que dificultaram, em
algumas situações, a reconstrução do histórico do licenciamento. Todas as
asserções em relação às práticas utilizadas na etapa de definição do escopo
decorreram da constatação dos registros correspondentes nos processos,
entretanto, para as asserções em relação à não realização, deve ser considerada a
possibilidade de erro, ou seja, de que a atividade tenha sido realizada mas sem
deixar quaisquer indícios, diretos ou indiretos, no processo.
Ao todo foi identificado um conjunto de 6 procedimentos administrativos e 6
práticas. Nem todos os procedimentos previstos pelas normas são de execução
obrigatória; este é o caso das vistorias e da participação dos órgãos externos nas
reuniões de apresentação do projeto. O Termo de Referência foi considerado uma
prática, e não um procedimento administrativo, pois,. apesar de

amplamente

utilizado, somente veio a ser citado por norma legal em 2011, por meio da Portaria
Interministerial 419/11, após a realização da etapa de definição dos processos
analisados.

Levantamento de informações preliminares
Os dados mostram que o levantamento de informações para a etapa de
definição do escopo envolveu basicamente o preenchimento dA FAP, as reuniões
de apresentação do projeto e as vistorias. Somente em um processo, o de Belo
Monte, observou-se o desenvolvimento de outro tipo de atividade, que consistiu na
realização de um fórum técnico, intitulado “Matriz energética brasileira”, promovido
pela Eletrobrás e a Universidade Federal do Pará, em que foram considerados
temas direcionados a Belo Monte. Embora não tenha sido possível verificar o
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conteúdo debatido, o título sugere uma atividade que pode ser compreendida como
uma abordagem de políticas de governo relacionadas ao empreendimento.
A análise das FAPs indica que o seu preenchimento nem sempre atende de
maneira completa às informações requeridas. Disto resultam lacunas relativas à
caracterização do empreendimento e às características básicas, disponíveis nesta
etapa do licenciamento, dos três meios considerados na AIA (físico, biótico e
socioeconômico), e que são necessárias para a contextualização do projeto; tais
lacunas não ensejaram, entretanto, pedidos da parte do Ibama para que houvesse
uma complementação de informações. Em um caso, entretanto, o projeto do
Terminal Portuário Santos-Brites, houve correção da FAP, por solicitação do Ibama,
para o acréscimo de informações relativas à caracterização do projeto.
Os principais tópicos abordados nas FAPs das tipologias selecionadas para a
pesquisa são apresentados no Quadro 21. As diferenças observadas entre as fihcas
das cinco tipologias analisadas se referem não somente à caracterização do
empreendimento, o que é adequado, mas também a tópicos que deveriam constar
de todos os formulários. Estes tópicos correspondem a atividades comuns em obras
de engenharia, para empreendimentos lineares ou pontuais, e a componentes
ambientais que podem afetados, qualquer que seja o empreendimento. Citam-se a
título de exemplo: a descrição das áreas de empréstimo, de jazidas e recursos
hídricos atravessados, que somente aparecem no modal ferroviário, as áreas de
relevante interesse socioambiental e vias de acesso, somente para as usinas
hidrelétricas, as desapropriações, que não aparecem nas ferrovias e dutos.
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Tópicos
Regiões hidrográficas
UHEs e PCHs a jusante e montante
Características do empreendimento
Jazidas e áreas de empréstimo
Áreas de deposição de material excedente
Municípios afetados
Coordenadas geográficas (traçado ou da área)
Recursos hídricos atravessados
Dados sobre o rio a ser barrado e afluentes
Obras associadas
Destinação da energia
Bioma
Vegetação da área do empreendimento
Unidades de conservação
Corredores ecológicos
Áreas prioritárias para a conservação
Cavidades naturais
Caracterização do corpo hídrico
Qualidade da água
Dados sobre o uso da água
Comitês de bacia hidrográfica
Terras indígenas
Quilombos
Estimativa da população atingida
Atividades econômicas
Patrimônio histórico
Desapropriações
Áreas de relevante interesse socioambiental
Vias de acesso
Área urbana afetada
Infraestrutura
Município polarizador
Pesca
Turismo
Órgãos federais consultados

UHE

LT

Fer

Dut

Por

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

Quadro 21: Tópicos principais incluídos nas FAPs (UHE: Usina Hidrelétrica; LT: Linha de
Transmissão; Fer: Ferrovia; Dut: Duto; Por: Porto)
Fonte: Organizado por Borioni com base nas FAPs do Ibama

As reuniões de apresentação, que constituem o inicio do diálogo entre os
analistas do Ibama e o proponente a respeito do TR, proporcionam a oportunidade
de conhecer os aspectos técnicos e locacionais do projeto, o que é feito por meio de
apresentações realizadas pelo proponente ou sua equipe técnica. Somente em três
situações não foram observados registros indicativos da realização da reunião de
apresentação.

Uma das situações corresponde ao licenciamento da Ferrovia

Transordestina, cujos proponentes iniciaram a realização do EIA sem esperar a
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elaboração final do TR. As outras duas situações correspondem ao licenciamento da
Ferrovia Norte-Sul e do Terminal Santos-Brites.
As vistorias de campo não foram realizadas em todas as situações, e este foi
o caso da Ferrovia Transnordestina, do Terminal Portuário Presidente Kennedy e da
LT Porto Velho – Araraquara. No processo da Transnordestina, a falta de tempo e a
consideração de que o EIA já estava em andamento foram apontadas como razões
para não sair a campo, o que postergou a vistoria para depois da apresentação do
EIA ao Ibama.
Ainda em relação às informações preliminares, em alguns processos, por
exemplo naqueles relativos aos dois dutos, observou-se a existência de
documentos, como memoriais descritivos ou o projeto conceitual, com informações
acerca do empreendimento, contudo, não foi identificada prática voltada a aumentar
a quantidade de informações preliminares, se não por iniciativa do proponente.
Além da vistoria, não foram observados registros que evidenciassem
levantamentos realizados por iniciativa do Ibama por meio de ferramentas próprias.

Definição do escopo dos estudos

O primeiro passo para a definição do escopo consistiu na preparação de uma
minuta que contem, de forma genérica, os itens abordados usualmente nos TRs.
Nos casos do Gasoduto Brasil Central e do Terminal Portuário Presidente Kennedy
foi possível constatar que a minuta foi confeccionada pelo proponente e apresentada
ao órgão federal.
Em relação às atividades para a definição do escopo propriamente dito, os
dados indicam a realização de reuniões técnicas para discutir o TR com o
proponente e, em algumas situações, com a equipe de especialistas que elaborou o
EIA. Os registros relativos a memórias de reunião encontradas nos processos
mostram que foram discutidas questões consideradas importantes no contexto do
projeto, porém, basicamente, relativas a estudos para o diagnóstico ambiental e
questões referentes a aspectos metodológicos para o levantamento de dados
primários. Não há registros que indiquem ter havido uma prática voltada
especificamente à identificação preliminar dos impactos. Nos casos em que não
houve a realização de reuniões técnicas, as manifestações acerca do TR, para
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sugerir alterações, deram-se principalmente por troca de ofícios entre o Ibama e o
proponente
A ausência de registros sobre as justificativas acerca das decisões referentes
à inclusão ou o exclusão de questões para os estudos impediu o reconhecimento
dos critérios utilizados, porém as memórias indicam que as discussões nesta fase
pautaram-se, principalmente, por aspectos relacionados ao diagnóstico ambiental.
O caso de Belo Monte constitui uma exceção em relação à situação
observada nos outros processos, pois foi possível constatar que, no âmbito da etapa
de definição de escopo daquele empreendimento, foram realizadas cinco oficinas
temáticas voltadas a analisar os impactos, ainda que diversos tenham sido descritos
de forma bastante genérica nas apresentações preparadas para o evento, e a definir
os levantamentos de dados ainda necessários para completar os estudos que
haviam sido anteriormente realizados, considerados os impactos identificados.

Participação externa

Os participantes externos do processo de definição do escopo foram
principalmente os órgãos estaduais diretamente afetados pelo empreendimento e os
órgãos da administração pública federal pelas questões que lhes são afeitas. Em
todas as situações analisadas o Ibama consultou estes órgãos por meio de ofícios ,
aos quais lhes foi enviada, a minuta do TR, diretamente pela instituição ou, no caso
da UHE Santo Antônio, pelo proponente.
Quanto aos órgãos federais, em alguns casos a manifestação consistiu em
sugestão de questões a acrescentar no TR do Ibama e em outras em TR específico
encaminhado diretamente ao proponente, com cópia para o Ibama. Os prazos para
as respostas dos órgãos consultados variaram de 15 a 30 dias. Em todas as
situações analisadas, entretanto, tais prazos forma desrespeitados por um ou outro
órgão. Diversas respostas chegaram tardiamente, após a aprovação da versão final
do TR por parte do Ibama e, em dois processos, da LT Joinville – Curitiba e o
Terminal Portuário Pres. Kennedy, até mesmo depois da elaboração do EIA.
Os dados do levantamento indicaram que em duas situações, no caso de
Belo Monte e da LT Porto Velho-Araraquara, os órgãos federais foram envolvidos
na elaboração dos TRs desde os momentos iniciais do licenciamento, pois lhes foi
oferecida a oportunidade de participarem das reuniões de apresentação do Projeto
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e, no caso de Belo Monte, foi solicitada sua participação, também, nas cinco oficinas
temáticas.
A participação pública para subsidiar a elaboração dos TRs ocorreu apenas
no caso da UHE Belo Monte, em que houve consulta às comunidades afetadas.
Foram realizadas duas reuniões públicas, nos municípios de Altamira e Vitória do
Xingu, em que, segundo as atas, diversas indagações foram feitas sobre o
empreendimento, além de considerações sobre os possíveis impactos. Entretanto,
os registros do processo e a leitura do TR do empreendimento não permitiram aferir
se as questões destacadas nas reuniões tiveram influência na definição do seu
conteúdo final.
A definição do escopo no caso de Belo Monte contou, também, com a
participação da comunidade científica, que se fez presente nas oficinas temáticas.

Gestão do processo

Em relação à condução de toda a etapa de definição do escopo, não foi
encontrada qualquer documentação que se referisse à existência de um
planejamento prévio ou descrição das atividades necessárias para atingir os
resultados esperados nesta etapa da AIA. Os planos de trabalho encontrados nos
processos não se referem ao planejamento das atividades para a definição do
escopo, mas decorrem da aplicação da IN 146/ 07, que estabelece procedimentos
(métodos e formas de coleta de dados primários e secundários) para os
levantamento referentes à Fauna.
No processo do Terminal Portuário Santos – Brites, o proponente apresentou,
por iniciativa própria, um plano de trabalho para a elaboração do TR; o plano,
entretanto, não constitui um planejamento das atividades para a definição do
escopo, mas um roteiro que se diferencia de uma minuta de TR pela inclusão de
comentários técnicos acerca de questões específicas e consideradas pontos críticos
do contexto ambiental do empreendimento.
O documento denominado “Termo de Referencia”, que consolida todas as
decisões de escopo tomadas, foi observado em todos os processos, excetuado o da
Ferrovia

Transordestina.

Os

critérios

e

justificativas

para

a

inclusão

ou

desconsideração de questões nos termos não foram documentados, nem mesmo no
caso de Belo Monte.
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Os dados mostram que o compartilhamento de informações ocorreu
principalmente entre o Ibama e o proponente, por meio dos mecanismos
identificados para o levantamento das informações preliminares e por ofícios. Não
foram observadas práticas de compartilhamento de informações com os demais
envolvidos no licenciamento. Esta situação claramente emerge dos ofícios enviados
ao Ibama pelos órgãos consultados, pelos quais estes comunicam a impossibilidade
de manifestar-se sobre a minuta do TR em função de lacunas de informação acerca
do projeto, quer seja em relação às suas características tecnológicas, quer em
relação à sua localização. Verificou-se este tipo de ocorrência nos processos da LT
Porto Velho – Araraquara, que envolveu o Departamento de Avaliação de Impacto
Ambiental / CETESB; da LT Joinville Norte-Curitiba, que envolveu a Funai; do
Terminal Portuário Santos-Brites, que envolveu o Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, a Fundação Florestal, o ICMBio e o
próprio escritório regional do Ibama no município de Santos; do Sistema de
Escoamento Dutóviario-SEDA, que envolveu

a Funai; do Terminal Portuário

Presidente Kennedy, que também envolveu a Funai. Em todas as situações citadas
a Funai foi consultada sem que lhe fossem informadas as coordenadas geográficas
de localização do empreendimento, sem as quais não poderiam identificar
interferências em Terras Indígenas. Tal problema em parte explica os atrasos nas
manifestações acerca da minuta de TR.
Os resultados da análise documental foram resumidos no Quadro 22, no qual
foram incluídas todas as práticas e procedimentos observados nos processos de
licenciamento, agrupados segundo sua afinidade com as categorias identificadas na
revisão bibliográfica. Foram destacadas, com cores distintas, os procedimentos, que
decorrem de normas ou regulamentos, e as práticas, não previstas em regulamentos
mas utilizadas pelo Ibama.
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x

RAP Reunião de apresentação do projeto

x

Levantamento de
informações
preliminares

Vistoria de campo

x

AO

Outras atividades (Ex: Forum técnico)

x

RT

Participação externa

OT
RP

Gestão

Definição
do escopo

VC

CI

CE
CF
CC

TR

Reuniões técnicas com o proponente
e/ou consultoria ambiental
Ofícinas temáticas ou outros eventos
similares
Reuniões públicas
Consulta aos órgãos estaduais sobre a
minuta de TR
Consulta aos órgãos federais sobre a
minuta de TR
Participação da comunidade científica
Compartilhamento de informações entre
o Ibama e os demais órgãos
Documentação das decisões de escopo
por meio de Termo de Referência

x

x

x

x

x

x

Gasoduto do Brasil
Central

x

Sistema
Dutoviário SEDA

Ferrovia Norte Sul

x

FAP

LT Joinville NorteCuritiba C2

Ferrovia
Transnordestina

x

Procedimentos e práticas

LT Coletora Porto
Velho - Araraquara

UHE Santo Antonio
do Jari

Apresentação de informações
preliminares por meio do FAP

Categ.

Terminal Portuário
Presidente
Kennedy
Terminal Portuário
Santos-Brites

UHE Belo Monte

Projetos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

Quadro 22: Práticas e procedimentos nos processos analisados. Com a cor laranja foram
destacadas as práticas e em verde os procedimentos
Fonte: Organizado por Borioni

Percebe-se que a definição do escopo realizou-se basicamente por meio dos
procedimentos previstos na IN 184/08 e de duas práticas que consistiram nas
reuniões técnicas com o proponente ou equipe de consultoria ambiental, utilizada
em seis processos, e a elaboração dos termos de referencia, em nove. As outras
práticas (oficinas temáticas, reuniões públicas e participação da comunidade
científica) foram usadas apenas no caso de Belo Monte. Dentre os procedimentos,
apenas a vistoria e a participação dos órgãos federais nas reuniões de apresentação
do projeto, que no Quadro 22 aparece como “compartilhamento de informações
entre o Ibama e os demais órgãos”, são discricionários, o que explica não terem sido
executados em todas as situações.

111

O Gráfico 2 mostra com que frequência no universo dos processos analisados
foram utilizadas as práticas e procedimentos identificados.
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Gráfico 2: Frequência de execução das práticas e procedimentos utilizados para a definição
do escopo. Os códigos são os mesmos do Quadro 22. Em verde são representados os
procedimentos e em laranja as práticas.
Fonte: Elaborado por Borioni

Frequências menores que 10 para os procedimentos não discricionários
(FAP, RAP, CE e CF) possivelmente devem-se a falhas na condução do processo,
embora não possa ser descartada a possibilidade de terem sido realizados, mas
sem que a atividade tenha sido documentada.
O Gráfico 3 apresenta o número de práticas utilizadas em cada processo e a
proporção destas em relação aos procedimentos. Observa-se uma acentuada
diferença entre o número de práticas utilizadas no caso de Belo Monte e aquele dos
outros casos, nas quais predominaram os procedimentos previstos pela IN 184/08.
Não se notam diferenças significativas dentre as outra tipologias que, em relação às
práticas oscilaram entre uma e duas. No caso da Ferrovia Transnordestina, a
definição do escopo ocorreu não pelas formas usuais, pois o EIA, apresentado antes
da conclusão do TR, pautou-se apenas pela minuta, o que ensejou uma série de
requerimentos de estudos complementares.
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Gráfico 3: Proporção entre as frequências de praticas e procedimentos em cada
processo de definição do escopo.
Fonte: Elaborado por Borioni.

8.2 Análise dos Termos de Referência
A estrutura dos termos de referencia apresentada no Quadro 23 consiste em
uma caracterização elaborada a partir da compilação de dados resultante da
comparação dos TRs selecionados e com base nos TRs padronizados das Linhas
de Transmissão. O quadro contém os tópicos usualmente inseridos nos TRs, que
guardam relação com as diretrizes para a elaboração do EIA da Resolução Conama
01/86.

113

Tópicos
Instrumentos Legais e
normativos
Mecanismos de participação
social

Outros estudos
Caracterização do
Empreendimento
Alternativas Tecnológicas e
Locacionais
Definição das áreas de influência
Diagnóstico Ambiental
Análise Integrada
Identificação e Avaliação dos
Impactos Ambientais
Medidas Mitigadoras e
Programas Ambientais
Prognóstico Ambiental:

Conteúdo
Refere-se a critérios gerais para a análise da legislação ambiental (federal,
estadual e municipal) no EIA.
Cita as audiências públicas para a apresentação do EIA/RIMA, mas pode
referir-se também às oitivas com as comunidades indígenas e às consultas
para a elaboração do PACUERA; estas últimas decorrem de
obrigatoriedade estabelecida pela Resolução Conama 302/02, que se
aplica às hidrelétricas.
Refere-se aos estudos que deverão ser incorporados ao EIA, orientados
pelos TRs específicos dos órgãos federais intervenientes.
Destaca os aspectos relativos ao empreendimento que devem ser
descritos no EIA (objetivo, justificativa, histórico, descrição do projeto, e
caracterização da mão de obra).
Define o número de alternativas tecnológicas e locacionais a analisar no
EIA e descreve critérios a considerar para a seleção.
Descreve critérios gerais e específicos do contexto do empreendimento
que devem ser observados para a definição das áreas de influência.
Descreve os tópicos de estudo relacionados aos três meios (físico, biótico
e socioeconômico) que devem ser desenvolvidos no EIA.
Descreve critérios para a realização da análise integrada dos dados do
diagnóstico.
Descreve as categorias que devem ser utilizadas para a classificação dos
impactos.
Descreve os elementos a considerar para a definição e descrição das
medidas mitigadoras e dos programas ambientais.
Define as situações que devem ser consideradas para o prognóstico
ambiental (não implantação do projeto; implantação do projeto com e
sem a implementação das medidas e programas ambientais; desativação
do empreendimento).

Quadro 23: Tópicos usualmente utilizados nos TRs do Ibama.
Fonte: Organizado por Borioni

Os resultados da análise dos TRs, de acordo com os critérios selecionados
para a pesquisa, são reportados no Quadro 24.
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TP SantosBrites

LT Porto
Velho

LT Joinville

Duto SEDA

Gasoduto do
Brasil Central

D

TP Pres.
Kennedy

C

FE Norte Sul

B

Instrumentos legais e
normativos
Planos, programas e políticas
públicas
Alternativas Tecnológicas e
Locacionais
Áreas prioritárias para a
conservação e corredores

FE
Transnorde

A

UHE Santo
Antonio

Itens do TR analisados

UHE Belo
Monte

EMPREENDIMENTOS

0

0

0

3

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E

Unidades de Conservação

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F

Diagnóstico ambiental

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

G

Identificação e Avaliação dos
Impactos Ambientais

2

1

0

0

0

1

1

0

1

1

H

Definição das áreas de estudo

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

3

0

3

3

5

1

0

4

4

TOTAL

Quadro 24: Pontuação atribuída aos TRs analisados. Em verde foi destacada a pontuação
diferente de zero.
Fonte: Elaborado por Borioni.

Das oito itens analisados, em quatro houve algum tipo de pontuação, mas nos
outros quatro itens ( B, C, D e E) não houve delimitação de escopo de acordo com
as especificidades do empreendimento. Nestes quatro itens os

TRs referem-se

genericamente ao aspecto tratado atribuindo ao proponente a responsabilidade de
identificar as questões que devem ser consideradas no EIA.
Os dados relativos ao item C indicam que as alternativas tecnológicas e
locacionais são também tratadas de forma genérica. Os TRs analisados requerem a
apresentação de três alternativas, a critério do proponente, porém destacam
parâmetros que aquele deverá considerar para apontar as alternativas possíveis,
tais como existência de Terras Indígenas e Quilombolas, presença de Unidades de
Conservação ou outros aspectos indicadores de sensibilidade ambiental. O excerto
do TR de Joinville ilustra a questão:
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“3.5. ESTUDO E ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
a. Apresentar 3 (três) alternativas para diretrizes de traçado possíveis entre os
pontos a serem interligados pela Linha de Transmissão. Em razão de eventuais
restrições de passagem advindas de aspectos físicos, bióticos ou socioeconômicos
particulares às áreas de inserção do empreendimento, as diretrizes não precisam ser
integralmente

distintas.

Contudo,

definições

dessa

natureza

deverão

ser

tecnicamente justificadas, observando ainda o que preceitua a Lei da Mata Atlântica
(Lei 11.428/2006 e sua regulamentação)”.

Além da Lei da Mata Atlântica, o TR aponta mais 16 parâmetros ambientais e
socioeconômicos a considerar para a análise das alternativas. O mesmo tratamento
genérico, com atribuição da tarefa de identificar as questões relacionadas ao
empreendimento, foi observado nos outros três itens (B, D e E) em que não houve
pontuação.
A pontuação referente aos itens A, F, G e H variou de acordo com o
empreendimento. Em relação à legislação, percebe-se que mesmo para os
empreendimentos que receberam a nota máxima no quesito, porque destacaram
normas legais que se aplicam ao empreendimento, isto foi feito de uma forma
genérica, pois não há uma correlação entre estas e os aspectos do empreendimento
e do ambiente sobre as quais efetivamente ou possivelmente incidem. Reporta-se, a
seguir, excerto do TR do Terminal Portuário Presidente Kennedy:
“LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL
O EIA/RIMA deverá atender as seguintes regulamentações:
· Resoluções nº 001/86, 006/86, 009/87, 005/93, 009/93, 237/97, 293/01, 303/02,
306/02, 344/04, 357/05 e 371/06 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA, dentre outras;
· Lei 9985/2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
SNUC e Decreto de regulamentação nº 4340/2002;
· Lei 9966/2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas
em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências;
· Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre o regime jurídico da
exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras
providências;
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· Lei nº 4.771/65 e alterações, que institui o Código Florestal, estabelecendo as
florestas e demais formas de vegetação consideradas de preservação permanente;
· Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências;
· Decreto Federal nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004, que regulamenta o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC, sobre regras de uso e ocupação da
zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outras
providências;
· Portaria IPHAN nº 230/2002, para subsídio das ações de Prospecção e Resgate
Arqueológico;
· Planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de
influência do empreendimento, considerando-se as respectivas compatibilidades;
· Outros dispositivos legais em vigor em níveis Federal, Estadual e Municipal,
referentes à utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais, bem como
o uso e a ocupação do solo”.

Além da legislação que se aplica à tipologia de portos e ao licenciamento
ambiental, são citadas diversas resoluções do Conama que se aplicam a tópicos
específicos, porém os componentes ambientais do contexto do projeto sobre as
quais incidem não foram descritos.
Os dados referentes ao diagnóstico ambiental e à identificação dos impactos,
respectivamente F e G, mostram a maior pontuação no caso de Belo Monte. Para
exemplificar, citam-se dois trechos do TR do empreendimento, relacionados ao meio
físico:
“91 Apresentar a caracterização da ocorrência e a magnitude de movimentos
sísmicos, incluindo histórico dos eventos na região. Identificar o risco de futuros
eventos sismológicos naturais na região e discutir a influência do enchimento do
reservatório

na

ocorrência

de

novos

sismos,

como

consequência

do

reacomodamento geológico”.
“113 Apresentar um diagnóstico sobre as lagoas temporárias e permanentes
localizadas na ADA. Informar como ocorre a sua formação: se por efeito do lençol
freático ou por inundação do rio, ou ainda pela combinação dos dois fenômenos.
Ainda, apresentar um prognóstico da formação e situação desses ambientes com a
implantação do empreendimento”.
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Os dois itens estabelecem uma relação entre os estudos de diagnóstico e os
impactos que se deseja avaliar. No item 91, o impacto é descrito como a ocorrência
de novos sismos em função do reacomodamento geológico e os estudos
correspondem àqueles considerados necessários para avaliar o impacto descrito
(Caracterizar a ocorrência e a magnitude de movimentos sísmicos, identificar o risco
de futuros eventos sismológicos naturais na região).
No item 113, o impacto é descrito como as alterações nas lagoas temporárias
e permanentes decorrentes da implantação do empreendimento. Em relação aos
estudos foram indicados o diagnóstico das lagoas localizadas na ADA e o respectivo
processo de formação.
Os dois exemplos denotam que houve identificação e descrição de possíveis
impactos, o primeiro mais claramente que o segundo, que decorrem de aspectos
ambientais do empreendimento, no primeiro caso identificados e, além disso, que os
estudos requeridos a estes se relacionam. Não é intenção da pesquisa a análise do
mérito dos estudos requeridos, mas tão somente o reconhecimento de que os
estudos foram relacionados aos impactos, o que revela um empenho para a
delimitação do escopo.
Entretanto, esta relação entre impactos e estudos não é observada em todos
os tópicos do diagnóstico e a descrição dos impactos nem sempre objetivamente se
reporta a aspectos específicos do empreendimento, o que resulta em uma
identificação genérica. Como exemplo desta identificação genérica dos impactos,
cita-se o tópico 218: “Realizar um prognóstico do efeito do empreendimento para os
grupos de mamíferos aquáticos e quelônios”, em que não há referência ao aspecto
ambiental do empreendimento que poderia provocar alterações nos grupos de
mamíferos aquáticos e quelônios e nem hipóteses sobre o possível impacto.
Os outros TRs que receberam pontuação em relação ao diagnóstico e à
identificação dos impactos, UHE Santo Antonio e o TP Santos-Brites, são menos
claros do que o de Belo Monte quanto à relação entre impactos e estudos
requeridos, pois os impactos foram descritos somente de forma genérica e apenas
alguns estudos se basearam em impactos, por isso a pontuação nos dois itens foi
igual a 1. O texto extraído do TR do Terminal Portuário Santos-Brites ilustra a
situação descrita:
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“5.1.6 - Oceanografia e Hidrodinâmica costeira



Caracterização da hidrodinâmica costeira seguida de uma descrição dos
fatores oceanográficos atuando na região do empreendimento (correntes
superficiais, ondas, marés, capacidade de sedimentação e transporte de
sedimentos na zona de influência do empreendimento e demais informações
consideradas relevantes;



Caracterização dos níveis de turbidez na massa de água da área em estudo,
em pelo menos três níveis: superfície, meio e fundo;



Levantamento detalhado dos processos de transporte dos sedimentos ao longo
da costa, definindo as regiões potenciais para deposição e erosão costeira;



Descrição dos possíveis impactos do empreendimento na dinâmica costeira,
principalmente no que tange aos processos de transporte de sedimentos,
assoreamento e erosão de praias, manguezais e outros ecossistemas
costeiros;...”

Observa-se a relação entre os estudos requeridos e os impactos a avaliar,
entretanto, a descrição dos impactos é genérica, pois não explicita os possíveis
aspectos ambientais do empreendimento que podem proporcionar as variações
esperadas nos processos e componentes ambientais destacados.
Mais três empreendimentos receberam pontuação 1 quanto à identificação
dos impactos, mas nenhuma em relação ao diagnóstico. Tal é a situação dos dois
dutos e da LT Porto Velho-Araraquara em que a descrição dos impactos foi
destacada no penúltimo item do TR que especificamente a eles se refere, totalmente
desassociada do diagnóstico:
“II. 6 - IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

G) A avaliação deverá abordar, no mínimo, os impactos sobre:
· Solos: possibilidade de perda da camada orgânica, aumento da susceptibilidade à
erosão e intensificação dos movimentos de massa, compactação de solo
agricultável, contaminação do solo por resíduos e derrame de óleos ou combustíveis.
· Recursos Hídricos: possíveis alterações nestes recursos, inclusive modificações
da qualidade da água, alterações nos regimes fluviométricos e lençol freático,
considerando as fases de implantação e operação.
· Biota: possíveis alterações sobre a reprodução e nascimento das espécies e
alterações G:\dilic\COEND\Empreendimentos\Dutos - Novos\Gasoduto do Brasil
Central\TR\TR EIA e RIMA 30.5.08.doc 19 no uso da área estudada. Avaliar
especialmente impactos sobre espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, etc.
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· Ecossistemas: possíveis alterações nos ecossistemas terrestres e aquáticos,
avaliar em especial impactos sobre comunidades, perdas de funções ecológicas,
habitats, corredores ecológicos, etc., bem como as interferências com as unidades
de conservação.
· Meio Socioeconômico: possíveis alterações provocadas pela implantação do
empreendimento sobre o meio socioeconômico, especialmente no que se refere aos
aspectos demográficos, qualidade de vida, uso e ocupação do espaço, questões
fundiárias, assim como, a transmissão de doenças endêmicas e sexuais. Avaliação
das possíveis interferências com comunidades indígenas, quilombolas, populações
tradicionais,

cavernas,

sítios

arqueológicos,

áreas

de

exploração

mineral,

monumentos do patrimônio histórico e cultural. Avaliar as eventuais desapropriações
e remoções de comunidades locais devido à construção do gasoduto. Deverão ser
avaliadas também a geração de empregos diretos e indiretos e as consequências
provocadas pelo aumento do tráfego de veículos, as infraestruturas que serão
atravessadas

pelo

empreendimento

(rodovias,

ferrovias,

dutos,

linhas

de

transmissão) e alterações sobre as atividades dos setores econômicos: primário,
secundário e terciário (em especial, avaliar impacto sobre a vocação turística da
região),

bem

como

o

final

das

fases

de

construção

e

montagem

do

empreendimento”.

Três empreendimentos, que correspondem à Ferrovia Norte Sul, ao TP
Presidente Kennedy e à LT Joinville Norte – Curitiba, não obtiveram pontos nas duas
categorias discutidas. Os TRs correspondentes ao diagnóstico desses seis
empreendimentos reportam-se tão somente a estudos de caracterização e
levantamentos, sem que nenhuma razão explícita ou hipótese de impacto lhe dê
suporte.
A maior pontuação para o item H, correspondente a 2, foi atribuída ao TR de
Belo Monte, pois houve definição de áreas de estudo para diversos tópicos do
diagnóstico, como se observa no excerto a seguir:
“121. Para a elaboração do diagnóstico e prognóstico da qualidade da água, solicitase que seja realizado, minimamente, o monitoramento nas seguintes localidades:
• Trechos do rio Xingu e de seus principais afluentes a montante do futuro
reservatório os quais não sofrerão os efeitos de remanso;
• Trechos do rio Xingu que ficarão dentro do reservatório e de afluentes (margem
direita e esquerda) cuja foz se localize no futuro reservatório do rio Xingu;
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• Trechos do rio Xingu e seus principais afluentes a jusante da casa de força
principal;
• Trechos do rio Xingu que ficarão localizados no Trecho de Vazão Reduzida - TVR
(incluir o rebojo); e
• Trechos dos igarapés mais importantes que ficarão localizados no futuro
reservatório dos canais, monitorar à montante, no reservatório, e à jusante dos
diques;...”.

No exemplo, as características próprias do projeto e do ambiente nortearam a
definição das áreas de estudo estabelecidas durante a etapa de definição do
escopo. Este mesmo método para definir áreas de estudo foi utilizado no caso da
UHE Santo Antonio, ao qual, entretanto, foi atribuída a pontuação 1 por ter sido
aplicado somente em poucas situações. Nos outros TRs não houve delimitação das
áreas de estudo.
A pontuação total atribuída a cada TR, reportada no Quadro 24, foi utilizada
para a construção do Gráfico 4, que permite observar melhor a variação existente
entre as diferentes tipologias e o quanto cada TR se aproxima da pontuação máxima
possível, equivalente a 24 pontos, que seria alcançada se o processo de definição
do escopo, em relação aos itens selecionados para a análise, tivesse sido realizado
da maneira ampla, abarcando os aspectos que interessam à AIA.

Gráfico 4: Pontuação atribuída aos TRs. Em vermelho a pontuação máximas possível.
Fonte: Elaborado por Borioni
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O Gráfico 4 indica que houve pouca variação em relação à pontuação total
entre os diversos TRs analisados. Os extremos são representados por Belo Monte,
que recebeu a maior pontuação, igual a 6, e a LT Joinville, que não obteve
pontuação pelos critérios de análise definidos. A Ferrovia Transnordestina também
não recebeu pontuação, mas por razões diferentes, pois não houve elaboração de
um TR completo, mas apenas de uma minuta.
Note-se que todas as pontuações estão bem abaixo do valor máximo. A
média de 2,9 obtida situa-se bem abaixo do valor médio possível, equivalente a 12
pontos. Se consideradas apenas os itens que envolvem processos decisórios e de
maior complexidade para a definição do escopo, que correspondem às letras C, F, G
e H, o Gráfico resultante (Gráfico 5) indica outras variações entre os TRs e o valor
máximo possível.

Gráfico 5: Pontuação atribuída aos itens C, F, G e H. Em vermelho, a pontuação máxima
possível para os itens analisados.
Fonte: Elaborado por Borioni

A pontuação da UHE Belo Monte revela-se significativamente maior que a dos
outros TRs e equivale ao valor médio da pontuação máxima possível, de doze
pontos, para as quatro categorias utilizadas para a confecção do Gráfico 5. É
possível perceber, também, que o somatório dos pontos das duas hidrelétricas, igual
a nove corresponde a quase o dobro da pontuação atribuída a todos os outros TRs,
equivalente a cinco.
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Em síntese, a análise dos TRs indica que o processo de definição do escopo
se realizou, de forma parcial, apenas no caso de Belo Monte. Nos outros casos os
TRs foram predominantemente genéricos e não forneceram indícios de ter havido,
segundo os critérios adotados para a pesquisa, um exercício para a definição do
escopo, a qual foi atribuída principalmente ao proponente.
8.3 Entrevistas
Vale comentar que foram entrevistados, presencialmente, doze servidores,
que voluntariamente aderiram à proposta e a acolheram com interesse e sem opor
dificuldades. O roteiro pré-definido conduziu o debate, que foi enriquecido por
ulteriores considerações suscitadas pelas perguntas. As respostas foram anotadas
simultaneamente à fala do entrevistado e, nas situações em que houve dificuldade
para interpretar as falas, as anotações foram lidas para que fossem confirmadas
pelo próprio interessado.
O

grupo

de

entrevistados

foi

composto

por

analistas

ambientais,

coordenadores e assistentes técnicos da diretoria para proporcionar uma visão mais
ampla das percepções dentro da hierarquia de cargos do Ibama.
Para a análise dos dados, destacaram-se, inicialmente, todas as respostas
fornecidas pelos servidores a cada questão proposta. Quando necessário para
facilitar a análise, as respostas foram agrupadas em categorias definidas em função
de sua natureza. As frequências das respostas, que traduzem o número de
entrevistados que as apontaram, foram utilizadas para a construção dos gráficos.
Questão 01: “Existem diretrizes institucionais para a elaboração dos Termos
de Referência? Quais são?”
Tabela 2: Frequência das respostas à questão 01 do roteiro das entrevistas
Respostas

Freq.

R1 Não existem

4

R2 Não existem, porém a estrutura padrão dos TRs segue a Resolução Conama 01/86

6

R3 Existem diretrizes da instituição, mas não são determinantes para o conteúdo do TR

1

Fonte: Elaborada por Borioni

As respostas oferecidas à questão 01 indicam não existirem diretrizes do
Ibama, documentadas ou não por meio de normas internas, guias ou manuais, que
orientem a elaboração dos Termos de Referência, ou a condução do processo de
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definição do escopo. Contudo, seis entrevistados apontaram para a Resolução
Conama 01/86 como definidora de um norte para a elaboração dos TRs, uma vez
que dispõe sobre as diretrizes e o conteúdo mínimo dos EIAs. Segundo um
entrevistado, a Resolução também limita as possibilidades do Ibama de definir
conteúdos diferentes para os TRs . Foram lembradas, também, normas que
estabelecem critérios para aspectos pontuais, tais como a Instrução Normativa
146/07, que estabelece procedimentos para os levantamentos da fauna e a Portaria
Interministerial 419/2011, referente aos TRs dos órgãos federais intervenientes. O
único entrevistado que afirmou existirem diretrizes entendeu que consistiam nas
citadas normas, mas que não eram determinantes para a definição do escopo.
Questão 02: “ Que critérios são utilizados para definir o conteúdo dos Termos
de Referência?”
Em relação aos critérios referentes à definição do conteúdo, ou para a
inclusão ou exclusão de questões e impactos nos TRs, foram apresentados sete
diferentes tipos de respostas, cuja frequência é mostrada no Gráfico 6.

LEGENDA:
R1 Buscam-se, nos 3 meios, os elementos que serão impactados
R2 Não são identificados impactos nessa fase
R3 Dependem do analista que está acompanhando o processo
R4 Busca-se adaptar o termo às condições específicas do projeto
R5 A orientação principal é dada pela Resolução Conama 01/86
R6 Procura-se incluir questões e impactos de forma exaustiva
R7 Busca-se destacar as questões mais significativas

Gráfico 6: Frequência das respostas oferecidas (questão 02)
Fonte: Elaborado por Borioni

Percebe-se que algumas respostas claramente conflitam, como é o caso das
respostas R6 e R7, que indicam posturas distintas em relação à abrangência que
devem ter os TRs. Tal diversidade de respostas reforça o entendimento de 30% dos
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entrevistados, os quais observaram que os critérios dependem do analista, ou
analistas encarregados de elaborar os TRs, ou seja, de suas convicções pessoais e
de sua experiência profissional. Observa-se, entretanto, a existência de um
consenso entre 50% dos entrevistados (R4), que entendem ser necessário buscar
as questões específicas do empreendimento para evitar o caráter genérico, que se
aplicaria a qualquer situação.
Dois entrevistados manifestaram o entendimento de que a identificação dos
impactos não deve ser feita na etapa de definição do escopo (R2), considerada
muito inicial para esta atividade em função da limitação das informações disponíveis.
Entendem, por isso, que é uma atividade própria de quem elabora o EIA.
Questão 03: “Em sua opinião, os TRs, tal como são atualmente, são
instrumentos eficazes para conduzir os EIAs nas questões que interessam ao
processo de tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do
empreendimento?”
Metade dos entrevistados manifestou o entendimento de que os TRs do
Ibama não contribuem, de maneira eficaz, para orientar os EIAs nas questões que
interessam à tomada de decisão. A outra metade, excetuado um entrevistado que
afirmou não ter experiência suficiente para se manifestar sobre a questão,
manifestou a percepção de que o modelo atual de TR atende adequadamente à
função de orientar os EIAs. As críticas dirigidas aos TRs incluíram: a grande
extensão do documento; a falta de objetividade; a inclusão de questões
desnecessárias ou pouco relevantes para a tomada de decisão sem destaque para
as questões significativas; a ênfase no diagnóstico em detrimento da avaliação de
impactos e seu caráter bastante genérico. Um dos entrevistados apontou para a
ausência de bases de dados relativos aos EIAs já elaborados, que poderia evitar
requerimentos relativos a questões já bem estudadas e assim tornar os TRs mais
focados nas questões que interessa analisar.
Um aspecto suscitado pelo debate acerca da eficácia dos TRs refere-se à
ausência de critérios norteadores, claros a todos os analistas, para a análise da
viabilidade ambiental. Neste contexto, segundo três entrevistados, torna-se mais
difícil a tarefa de definir o conteúdo dos TRs, pois seu conteúdo deveria reportar-se
aos aspectos a considerar para o parecer sobre a viabilidade ambiental.
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Questão 04: “Os analistas ambientais e os coordenadores recebem
treinamento para lidar com o processo de elaboração dos TRs?”
Apenas um entrevistado afirmou ter recebido treinamento para lidar com a
etapa de definição do escopo, que consistiu em atividade voltada a identificar os
possíveis impactos de cada tipologia de empreendimento. Os outros 11
entrevistados, entretanto, responderam não ter tido treinamento algum específico,
mas é possível que a atividade de descrever os impactos característicos de cada
tipologia não tenha sido identificada como treinamento para a definição do escopo.
Qualquer que seja a razão observa-se que somente houve referência a um tipo de
treinamento, o qual, aparentemente, não teria sido realizado com os outros
entrevistados. Um dos entrevistados observou que na ausência de treinamento os
analistas valem-se do compartilhamento de experiência entre os colegas.
Questão 05: “ Em sua opinião, a comunidade científica deveria ser envolvida
na elaboração dos TRs?”

O Gráfico 7 mostra as frequências das respostas apresentadas para a questão 05.

LEGENDA:
R1 Sim, as contribuições da comunidade científica poderiam ser úteis para incluir questões nos TRs
R2 Sim, porém as contribuições da comunidade científica não devem virar obrigações para o Ibama
R3 Não há necessidade para a elaboração dos TRs
R4 É interessante apenas para consulta sobre aspectos que exigem conhecimentos especializados

Gráfico 7: Frequência das respostas oferecidas (questão 05)
Fonte: Elaborado por Borioni
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Os dados referentes à questão 05 indicam que alguma forma de participação da
comunidade científica (R1, R2 e R4) é considerada desejável por cerca de 58% dos
entrevistados. Dentre esse universo, dois entrevistados entenderam que a
contribuição, entretanto, deve ter o caráter de uma recomendação, sem gerar
obrigatoriedade de aceitação por parte do Ibama. Os que manifestaram não ser
necessária a participação para elaborar os TRs, expressaram, também, a
preocupação com o caráter acadêmico que a AIA poderia vir a ter, em detrimento do
caráter

mais

pragmático,

caso

a

comunidade

científica

participasse

sistematicamente. Um entrevistado destacou que a sua maior contribuição deveria
ser dar não para definir o TR, mas para a definição de critérios e padrões para o
processo de definição do escopo.

Questão 06: “Em sua opinião a participação pública e das comunidades
afetadas no processo de elaboração dos Termos de Referência se justifica?”

A participação das comunidades afetadas é vista, como pode ser observado
no Gráfico 8, como importante pela maioria dos entrevistados, cerca de 70%
(somatório de R1 a R4) do total dos que opinaram, embora nem todos os incluídos
neste percentual entendam que a participação deva ser presencial.

LEGENDA:
R1 Sim
R2 Sim, mas não por meios presenciais
R3 Sim, mas as sugestões das comunidades para os TRs não devem virar obrigações para o Ibama
R4 Sim, mas desde que não leve à discussão de políticas públicas ou de planejamento estratégico
R5 Não
R6 Não sabe

Gráfico 8: Frequência das respostas oferecidas (questão 06).
Fonte: Elaborado por Borioni
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Foram sugeridos outros mecanismos de participação, como a utilização da
rede mundial de computadores para receber sugestões ou manifestar preocupações.
Para a ressalva de que a consulta não fosse feita por meios presencias foi
destacada, por um entrevistado, a dificuldade de articular reuniões públicas no caso
de empreendimentos territorialmente muito extensos, que abarcam comunidades
culturalmente diferentes. Outro entrevistado apontou como condição para a
realização de consultas presenciais, a de que sejam “qualificadas”, ou seja,
realizadas de maneira a impedir a discussão de temas relacionados com políticas
públicas sobre as quais não deve haver ingerência do Ibama.
Em relação aos benefícios da participação pública foram apontados a
possibilidade de aumentar os conhecimentos sobre a região de inserção do
empreendimento e a identificação de impactos a partir das preocupações das
comunidades, que de outra forma poderiam passar despercebidos. Os argumentos
para os que se manifestaram contrários fundamentaram-se no desconhecimento
científico do público e das comunidades afetadas que, segundo um entrevistado,
limita suas possibilidades de identificar os impactos, e na abrangência dos TRs do
Ibama, que deixam pouca margem para o acréscimo de questões.
Questão 07: “Quais são as dificuldades encontradas para a elaboração dos
TRs?”
Em função do expressivo número de dificuldades apontadas nas entrevistas e
para facilitar a análise dos dados, as respostas foram agrupadas nas categorias
descritas a seguir:
 Diretrizes – Inclui dificuldades que se relacionam às posturas institucionais
para nortear a AIA .
 Gestão do processo – Inclui dificuldades relacionadas a práticas e
mecanismos de acompanhamento, revisão e aprimoramento do processo.
 Técnica– Compreende as situações que envolvem diretamente os analistas
ambientais e que decorrem de dificuldades relacionadas a técnicas e
ferramentas.
 Questões externas – Inclui a gama de situações que não dependem de ações
diretas do Ibama.
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Ao todo, quinze diferentes dificuldades foram apontadas nas respostas à
questão 07. O maior número de dificuldades identificadas nas entrevistas relacionase com a gestão do processo, como se observa no Gráfico 9.

Gráfico 9: Número de respostas distintas por categoria (Questão 07)
Fonte: Elaborado por Borioni

O Gráfico 10 apresenta a distribuição das frequências com que foram
oferecidas as respostas. Observa-se que, na categoria Diretrizes, a questão mais
comentada corresponde à ausência critérios que sejam reconhecidos por todos e de
procedimentos que padronizem os aspectos gerais do processo de definição do
escopo (R1), que foi apontada por 58% dos entrevistados. Este problema apareceu
em diversos momentos das entrevistas e as argumentações se referiram à ausência
de critérios ou padrões claros não somente para a definição do escopo, bem como
para análise da viabilidade ambiental à qual foi relacionada a dificuldade de
identificar os conteúdos do TR. A outra dificuldade refere-se ao pequeno espaço
dedicado à

discussão e à reflexão acerca dos termos de referência, que foi

apontado por um entrevistado como um indicador da ausência de uma cultura que
valorize os TRs pela sua importância para a AIA.
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DIRETRIZES

GESTÃO

TÉCNICAS

QUESTÕES EXTERNAS

LEGENDA:
R1 Ausência de procedimentos e critérios reconhecidos por todos
R2 Pouca discussão e reflexão acerca do conteúdo e importância dos TRs
R3 Falta de tempo para o desenvolvimento de práticas desejáveis para aperfeiçoar o processo
R4 Não há trabalho de equipe no momento da elaboração dos TRs
R5 Dificuldade para reunir equipes multidisciplinares
R6 Não há treinamentos específicos ou capacitações
R7 Inexperiência dos analistas
R8 Ausência de bancos de dados ambientais
R9 Informações dos FAP não são suficientes mesmo quando são bem preenchidos
R10 Dificuldades relacionadas à identificação os impactos específicos do empreendimento
R11 Dificuldades para identificar os estudos que devem ser requeridos
R12 Deficiências de dados secundários sobre regiões pouco conhecidas
R13 Extensão territorial do empreendimento que abarca grande diversidade cultural e ecológica
R14 Pressões dos empreendedores para diminuir o tempo de elaboração dos TRs
R15 Dificuldades dos proponentes de fornecerem informações preliminares

Gráfico10: Frequência das respostas oferecidas (questão 07)
Fonte: Elaborado por Borioni

O aspecto mais destacado na Gestão corresponde à inexperiência dos
analistas (R7), comentada por aproximadamente 67% dos entrevistados. A
inexperiência foi principalmente relacionada à grande rotatividade de técnicos na
Dilic que, segundo um entrevistado, até cerca de sete anos atrás permaneciam na
divisão em média um ano e dois meses. O breve período de permanência impede a
constituição de um corpo técnico com conhecimentos e vivência necessários ao
desempenho de sua função na avaliação de impactos e à consolidação de uma
cultura relativa à AIA. A inexperiência também foi relacionada à falta de capacitação
e treinamentos específicos que deveriam ser proporcionados pela instituição,
apontada por dois entrevistados. Nas questões relacionadas à Gestão, aparece
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também, de forma bastante expressiva, a falta de tempo para a realização de
práticas desejáveis para a definição do escopo (R3), apontada por aproximadamente
33% dos entrevistados. Dentre as práticas foram citadas, como exemplos, o
acompanhamento e avaliação dos dados de monitoramento de empreendimentos
colocalizados e oportunidades para refletir sobre os TRs com o intuito de aperfeiçoalos, com fomento à prática de registrar os resultados alcançados para construir a
história da instituição na avaliação de impactos. A falta de tempo foi relacionada
principalmente à sobrecarga de trabalho decorrente do número insuficiente de
técnicos, mas também aos prazos estabelecidos pela IN 184/08 para a elaboração
do TR.
Com relação às dificuldades de ordem mais técnica, foram apontados dois
níveis de dificuldade, um relacionado às ferramentas para a obtenção de
informações ambientais preliminares (R8 e R10) e outro a dificuldades técnicas para
a definição do escopo (R10 e R12). A obtenção de informações preliminares
esbarra, segundo os entrevistados que a comentaram, na ausência de base de
dados de fácil acesso, por exemplo, para extrair informações de EIAs já realizados e
de ferramentas como um Sistema de Informações Geográficas. As FAPs foram
consideradas

insuficientes

mesmo

quando

corretamente

preenchidas

pelo

proponente. O outro nível de dificuldade, a identificação dos impactos e dos estudos
a requerer, foi relacionado à inexperiência e à falta de capacitação.
Quanto às questões externas destaca-se, como a mais citada, a carência de
dados secundários de regiões pouco conhecidas (R12), apontada por 33% dos
entrevistados,

agravada

pela

dificuldade

de

lidar

com

empreendimentos

territorialmente muito extensos (R13), que abarcam grande diversidade cultural e
ecológica. As outras duas dificuldades reportam-se a aspectos diferentes do mesmo
problema, que diz respeito aos desafios a enfrentar na relação com o proponente.
Uma dificuldade reflete, na opinião de um entrevistado, o dilema entre as pressões
para dar maior agilidade e rapidez ao processo, exercidas pelo proponente (R14), e
o tempo que os analistas desejariam dispor para elaborar um TR com qualidade e
cautela. A outra dificuldade consiste em obter do proponente as informações
preliminares necessárias (R15) ao início do processo de definição de escopo, por
meio do preenchimento adequado da FAP ou outros documentos.
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Questão 08: “Quais são os pontos fortes do atual sistema de elaboração dos
TRs?”
A frequência das respostas oferecidas a esta questão apresenta um grau de
dispersão muito grande, como se observa no Gráfico 11.

LEGENDA:
R1 Não apontou pontos fortes
R2 Equipe multidisciplinar
R3 As vistorias
R4 O caráter genérico, acrescido de algumas questões específicas decorrentes das vistorias
R5 As trocas que ocorrem entre os componentes da equipe que acompanha o processo
R6 Os seminários em que participam outros atores, além dos órgãos intervenientes
R7 O enxugamento dos últimos TRs realizados
R8 As reuniões com o proponente e consultores
R9 A abrangência dos estudos requeridos para o diagnóstico
R10 A estrutura atual dos TRs

Gráfico 11: Frequência das respostas oferecidas (questão 08)
Fonte: Elaborado por Borioni

Aproximadamente 67% dos entrevistados apontaram pontos fortes, porém a
pequena frequência de cada resposta mostra não haver ponto forte reconhecido
majoritariamente. O ponto forte mais apontado foi a vistoria, mencionada por três
entrevistados. Entretanto, a resposta mais frequente não consiste em um ponto
forte, mas, pelo contrário, na inexistência de pontos fortes, como foi destacado por
quatro entrevistados que não souberam apontar aspectos positivos do atual
processo de elaboração dos TRs (R1). Cabe comentar, também que o enxugamento
dos últimos TRs realizados (R7) indica mais do que um ponto forte uma inovação, de
iniciativa da coordenação em que trabalha o entrevistado, em relação ao sistema
usual de definição do escopo. Esta postura aparentemente conflita com aquela que
identifica como ponto forte a abrangência dos requerimentos para o diagnóstico.
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Questão 09: “Quais são os pontos fracos do atual sistema de elaboração dos
TRs?”
Em relação aos pontos fracos notam-se posturas mais compartilhadas entre
os analistas, como o demonstram as frequências maiores de algumas respostas. O
Gráfico 12 apresenta as frequências encontradas.

LEGENDA:
R1 Falta de compartilhamento de experiências entre as coordenações
R2 Caráter genérico
R3 Dá-se muita ênfase ao diagnóstico e pouca à avaliação
R4 Inexperiência e visões diferentes sobre a avaliação de impactos
R5 Os TRs contêm diversos requerimentos que são desnecessários
R6 Falta de clareza sobre o que esperar de um EIA
R7 Poucos recursos humanos e tecnológicos
R8 Grande carga de trabalho
R9 Fraca relação com os NLAs
R10 Falta de continuidade na aplicação de práticas

Gráfico 12: Frequência das respostas oferecidas (questão 09).
Fonte: Elaborado por Borioni.
Observa-se que 50% dos entrevistados entende que os TRs contêm um
número relativamente grande de requerimentos que se revelam desnecessários. Em
outros momentos da entrevista esta questão foi relacionada à insegurança dos
analistas ambientais que, em face da possibilidade de contestações judiciais,
buscam incluir o maior número de questões nos TRs. A insegurança, por sua vez, foi
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relacionada à falta de capacitação e de procedimentos e critérios claros. A segunda
resposta mais frequente aponta para o caráter genérico dos TRs como ponto fraco
A comparação das respostas entre as questão 08 e 09 revela a existência de
pontos de vista conflitantes em relação a alguns aspectos. O conflito pode ser
percebido em relação às percepções quanto ao caráter genérico do TR, que foi
apontado como ponto fraco por quatro entrevistados, mas como ponto forte por um.
A multidisciplinaridade das equipes, apontado como ponto forte por um entrevistado,
foi apontada também como ponto fraco (R7 do Gráfico 12)

Questão 10: “O que poderia ser feito para aperfeiçoar o processo de
elaboração dos TRs?”

Para a análise dos dados referentes a esta questão também se optou por
reunir as respostas de acordo com as mesmas categorias descritas para a questão
09. A distribuição das respostas de acordo com a categoria é apresentada no
Gráfico 13.

Gráfico 13: Número de respostas distintas por categoria (Questão 10)
Fonte: Elaborado por Borioni

Foram apontadas questões em todas as categorias, mas assim como para a
questão 09, o maior destaque foi para a categoria Gestão.
As frequências de respostas em todas as categorias estão representadas no
Gráfico 14.
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DIRETRIZES

GESTÃO

TÉCNICAS

QUESTÕES
EXTERNAS

LEGENDA:
R1 Identificar critérios para a análise da viabilidade ambiental
R2 Definir critérios e procedimentos para nortear a elaboração dos TRs
R3 Fomentar a discussão e a reflexão sobre a importância do TR
R4 Definir práticas que conduzam a maior objetividade
R5 Refletir sobre a expectativa do Ibama em relação ao EIA
R6 Buscar práticas que enfatizem mais a avaliação de impactos
R7 Padronizar medidas de mitigação bem conhecidas
R8 Estimular trabalho em equipe para a elaboração do TR
R9 Favorecer o compartilhamento de experiência entre as coordenações
R10 Fomentar a reflexão e a documentação acerca da experiência do Ibama na AIA
R11 Aumentar o papel dos NLAs
R12 Instituir práticas de planejamento do processo de elaboração do TR
R13 Dirimir dúvidas acerca do arcabouço legal que rege os TRs
R14 Diminuir a rotatividade dos analistas ambientais na Dilic
R15 Proporcionar treinamentos e capacitações
R16 Realizar concursos dirigidos a profissionais com perfis de interesse da Dilic
R17 Criar banco de dados ambientais
R18 Realizar vistorias de maneira sistemática
R19 Iniciar o processo com a identificação dos impactos
R20 Definir os tópicos do diagnóstico com base nos impactos identificados
R21 Definir as áreas de estudo para o diagnóstico
R22 Rever a Resolução Conama 01/86 (aumentar o grau de discricionariedade)
R23 Criar oportunidades para iniciar o licenciamento em etapa inicial do ciclo de vida dos projetos

Gráfico 14: Frequência das respostas oferecidas (questão 10).
Fonte: Elaborado por Borioni.

Note-se que as frequências são baixas e não permitem identificar questões
que sejam do interesse de um grupo majoritário ou próximo da média dos
entrevistados, excetuado na categoria Diretrizes. Nesta categoria se destaca, como
questão de interesse da maioria, equivalente a cerca de 67% dos entrevistados,
aquela relativa à identificação de critérios e procedimentos para a elaboração dos
TRs (R2). Quatro entrevistados destacaram, também, que seria desejável a
definição de critérios para a análise da viabilidade ambiental (R4). Os dados,
apresentados no Gráfico 14 são coerentes com aqueles encontrados para a questão
09, em que a ausência de critérios e procedimentos claros e reconhecidos por todos
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foi apontada pela maioria dos entrevistados, mais precisamente sete, como
dificuldade a enfrentar para elaborar os TRs.
As sugestões de aperfeiçoamento decorrem das dificuldades apontadas.
Algumas, porém, foram apontadas como oportunidades para aperfeiçoar o processo
sem que sua ausência tenha sido percebida, durante a entrevista, como dificuldade
ou mesmo ponto fraco, como é o caso das respostas R12, R14, R21 e R23. Esta
última se refere à criação de oportunidades para iniciar o licenciamento em etapa
inicial do ciclo de vida dos projetos e foi apontada apenas por um entrevistado,
embora, nas entrevistas, 11 tenham comentado ser pequena a margem para
negociar as alternativas tecnológicas, principalmente pelo fato do Ibama licenciar
majoritariamente empreendimentos da esfera pública, cujo licenciamento se inicia
quando as principais decisões acerca do projeto já foram tomadas.
Percebe-se que a maioria dos entrevistados, cerca de 67%, indicou como
proposta de aperfeiçoamento do processo a definição de critérios norteadores para
a elaboração dos TRs e, consequentemente, de procedimentos. Nota-se, também,
que 4 entrevistados sugeriram a definição de critérios inclusive para a análise da
viabilidade ambiental. As outras propostas apresentam frequências menores, o que
indica, mais uma vez, a diversidade de opiniões e pontos de vista em relação ao
processo de definição do escopo. Neste universo de propostas, algumas indicam a
possibilidade de introduzir práticas inovadoras no atual sistema. Tais propostas
consistem em:
 R6 Buscar práticas que enfatizem mais a avaliação de impactos;
 R7 Padronizar medidas de mitigação bem conhecidas;
 R12 Instituir práticas de planejamento do processo de elaboração do TR;
 R19 Iniciar o processo com a identificação dos impactos;
 R20 Definir os tópicos do diagnóstico com base nos impactos identificados;
 R21 Definir as áreas de estudo para o diagnóstico
 R23 Criar oportunidades para iniciar o licenciamento em etapa inicial do ciclo
de vida dos projetos;

Em síntese, em relação aos objetivos das entrevistas é possível fazer as
seguintes considerações:
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 Posturas institucionais para a definição do escopo
Os entrevistados manifestaram majoritariamente não existirem posturas
institucionais claras quanto aos critérios e conceitos para nortear a definição
do escopo. O mesmo pode ser adiantado em relação aos critérios para a
análise da viabilidade ambiental, a qual é influenciada principalmente pelos
critérios acordados entre os componentes das equipes técnicas responsáveis
pelos pareceres.
 Percepções acerca da participação de outros atores
As respostas oferecidas indicam que a participação pública é entendida como
desejável pela maioria dos entrevistados. Contudo ressalvas foram feitas em
relação à participação presencial, em função das dificuldades para articulá-la,
no caso de grandes empreendimentos, e pela possibilidade de que a
participação conduza à discussão de políticas públicas não afeitas às
atribuições do Ibama. A participação da comunidade científica dividiu as
opiniões pois cerca da metade entende que seja

desnecessária para a

elaboração dos TRs e a outra metade entende desejável alguma forma de
participação, sem foco acadêmico e nas questões que exigem conhecimentos
específicos.
 Desafios para a elaboração dos TRs.
Os principais desafios apontados se relacionam com a ausência de
procedimentos, à inexperiência dos analistas ambientais e ao excesso de
requerimentos desnecessários que são incluídos nos TRs. A ausência de
procedimentos reporta-se à inexistência de posturas institucionais claras
quanto aos aspectos processuais e conceituais da definição do escopo. Tal
ponto de vista é reforçado pela inexistência de guias ou diretrizes
formalizadas por meio de instruções normativas ou instrumento equivalente. A
inexperiência foi relacionada com a rotatividade de analistas ambientais na
Dilic e à ausência de treinamentos específicos para a atividade. Os
requerimentos desnecessários foram relacionados principalmente com a
insegurança dos analistas e a inexperiência.
8.4 Cotejamento com as melhores práticas
Para cotejar o processo de definição do escopo no licenciamento federal com
as melhores práticas internacionalmente consolidadas, respeitando as diferenças
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observadas entre os empreendimentos pesquisados, foram consideradas as duas
variantes identificadas por meio da análise dos dados: a de Belo Monte, em que
todas as práticas ao alcance do Ibama foram utilizadas, e a relativa aos outros
processos, em que basicamente foram aplicados os procedimentos previstos em
regulamentos, sem inovações. O Quadro 25 mostra o resultado do cotejamento com

Gestão do processo

Participação
pública

Definição do escopo

Levantamento de informações preliminares

as melhores práticas.
Melhores práticas
Contextualização do projeto e levantamento
de informações ambientais

Belo Monte
Sim

Outros empreendimentos
Sim, porém a vistoria não foi
realizada em todos os casos

Identificação do contexto legal

Não

Não

Não

Não

Sim: prevista em regulamento

Sim: prevista em regulamentos

Não foi possível aferir

Não foi possível aferir

Definição das formas de participação pública

Sim

Não

Avaliação preliminar das alternativas

Não

Não

Identificação das questões e impactos e das
medidas de mitigação
Hierarquização das questões e impactos em
função de sua significância
Estreitamento do escopo pela eliminação das
questões e impactos não significativos
Definição dos limites geoGráficos e
temporais para os estudos
Identificação dos levantamentos de campo e
definição dos métodos
Participação das comunidades afetadas e do
público interessado

Apenas para os impactos e de
forma parcial
Não

Não (só descrição genérica)

Não

Não

Sim

Não

Sim
Sim

Apenas para o levantamento
da fauna
Não

Participação de outros órgãos da
administração pública

Sim: prevista em regulamentos

Sim: prevista em regulamentos

Documentação das decisões relativas à
definição do escopo
Compartilhamento das informações entre os
participantes
Mecanismos de acompanhamento e revisão
do processo de definição do escopo
Formação dos técnicos, treinamentos e
capacitações específicas
Produção de manuais e guias com
critérios, normas e procedimentos

Foi elabora o TR, porém não há
registro das justificativas

Foi elaborado o TR, porém não
há registro das justificativas

Sim

Apenas em um caso

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Relação do projeto com programas e
políticas de governo
Definição de prazos para a conclusão da
etapa
Identificação das comunidades afetadas e
órgãos públicos envolvidos

Não

Quadro 25: Cotejamento das práticas do Ibama no processo de definição do escopo com as
melhores práticas identificadas pela revisão bibliográfica (Verde: práticas executadas
integralmente; Azul: parcialmente executadas ou em apenas alguns casos)
Fonte: Elaborado por Borioni
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O cotejamento mostra que no caso de Belo Monte foi realizado, de forma
integral ou parcial, um total de dez práticas e procedimentos, que correspondem a
50% do total identificado na revisão bibliográfica. No caso desta hidrelétrica,
destaca-se que os dados da pesquisa e o cotejamento mostram ter havido empenho
na identificação dos impactos e na correlação com os estudos necessários para
avalia-los,

porém

não

foi

executada,

como

um

atividade

estruturada,

a

hierarquização dos impactos. Desta forma, o escopo inicialmente delineado a partir
de uma ampla identificação, porém em alguns tópicos genérica, dos impactos e
questões, não foi posteriormente restrito aos impactos considerados significativos e
importantes para a análise da viabilidade ambiental, ou seja, não houve uma prática
voltada à avaliação preliminar da significância, como se observou na análise
documental.
Nos outros empreendimentos foi realizado, integral ou parcialmente, um
conjunto de seis práticas e procedimentos, que correspondem a 30% do total
possível. Chama a atenção, neste caso, a ausência das práticas voltadas à definição
do escopo propriamente dita.
Em ambas as situações, entretanto, nota-se a ausência de práticas de gestão
do processo global, particularmente daquelas que incluem os mecanismos de
acompanhamento e revisão.
O Gráfico 15 e 16 indicam as práticas e procedimentos utilizados integral ou
parcialmente e as atividades não realizadas em relação ao conjunto de melhores
práticas.
BELO MONTE

Gráfico 15: Práticas e procedimentos de Belo Monte em relação às melhores práticas
Fonte: Elaborado por Borioni
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OUTROS EMPREENDIMENTOS

Gráfico 16: Práticas e procedimentos dos outros nove empreendimento em relação às
melhores práticas.
Fonte: Elaborado por Borioni

Destaca-se, mais uma vez, a singularidade do caso de Belo Monte, cuja etapa
de definição do escopo mais se aproxima das melhores práticas consolidadas pela
experiência internacional.
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9 A ETAPA DE DEFINIÇÃO DO ESCOPO NO IBAMA
Neste item buscou-se caracterizar a definição do escopo nos licenciamentos
analisados com base nos aspectos legais e nos dados obtidos por meio da análise
documental e das entrevistas. Discute-se, também, o modelo que os procedimentos
e práticas adotadas pelo Ibama sugerem à luz do modelo que decorre da
experiência internacional.
9.1 Características do processo
Os resultados da pesquisa mostram que o processo de definição do escopo
não seguiu os mesmos padrões nos licenciamentos analisados. Se, por um lado,
inspirou-se na Resolução Conama 01/86 em relação às diretrizes para a elaboração
dos EIAs, e no fluxo estabelecido pela IN 184/08, por outro apresentou variações em
relação às práticas utilizadas, que revelaram maior ou menor empenho na definição
do escopo.
O caso de Belo Monte destaca-se dos outros em função da quantidade e
qualidade das práticas utilizadas, cujos reflexos são perceptíveis no seu Termo de
Referência, único a apresentar uma definição de escopo, ainda que parcial, que se
baseou em atividades específicas voltadas à identificação dos impactos, com
participação pública e da comunidade científica.
O processo relativo aos outros empreendimentos, em que as práticas
consistiram de reuniões técnicas com o proponente ou sua equipe de consultoria
ambiental, com pautas basicamente voltadas a discutir os itens do diagnóstico,
reflete-se nos TRs pelo seu caráter mais genérico. Em nove situações a análise dos
TRs revelou que seu conteúdo consiste principalmente de indicações genéricas
acerca das informações que o EIA deve apresentar. Desta forma, atribuiu-se
principalmente ao proponente e à equipe de consultoria ambiental a tarefa de
delimitar o escopo da AIA, uma vez que as decisões a respeito de inclusão ou
exclusão de questões, principalmente em relação às alternativas, à identificação de
leis e programas incidentes no projeto, a identificação dos impactos e à abrangência
dos estudos, além da identificação de áreas especialmente protegidas, serão
tomadas ao longo da elaboração do EIA sem a participação do Ibama e dos outros
atores. Não houve efetivamente um processo de definição do escopo no contexto
identificado na experiência internacional, mas um processo de elaboração do TR em
que a ênfase maior recaiu sobre o item relativo ao detalhamento dos estudos para o
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diagnóstico sócioambiental, de forma exaustiva, com pouca ou nenhuma correlação
explicita com impactos.
O levantamento de dados preliminares dependeu em grande escala das
informações apresentadas pelo proponente por meio do FAP, nas reuniões de
apresentação do projeto e, eventualmente, por documentos complementares.
Acerca das informações ambientais necessárias à delimitação do escopo, não foram
observadas ferramentas próprias do Ibama voltadas a esta finalidade. Tais
ferramentas poderiam consistir, como apontado nas entrevistas, em banco de dados
ambientais e recursos técnicos necessários para tralhar com um SIG.
A participação dos OEMAs e dos órgãos federais intervenientes é garantida
pela normas legais. A consulta foi realizada com o envio a aqueles órgãos da minuta
do TR elaborado pelo Ibama ou pelo proponente, mas as respostas nem sempre
chegaram a tempo hábil para que todas as manifestações fossem consolidadas em
um único documento. Desta forma, o TR parece refletir, preponderantemente a
posição do Ibama. No caso dos órgãos federais o que mais se observou foi a
elaboração de termos específicos e não sugestões a incorporar nos TRs do Ibama.
Esta conduta foi regulamentada efetivamente em 2011, por meio da Portaria
Interministerial 419/11, ou seja, após a fase em que foram elaborados os TRs dos
processos selecionados.
Alguns entrevistados fizeram considerações acerca das dificuldades para
realizar uma análise integrada dos impactos com base em estudos tão fragmentados
em função da existência de diversos TRs específicos. Cabe observar que o
processo decisório sobre a viabilidade ambiental é conduzido somente pelo Ibama,
ainda que as manifestações favoráveis ou desfavoráveis dos órgãos federais sobre
os estudos que lhe dizem respeito, e mesmo dos estaduais, sejam levadas em
consideração. Entretanto, segundo a interpretação jurídica que parece ser
preponderante, as manifestações não são vinculantes para a continuidade do
processo de licenciamento ambiental, ou seja, caso um dos órgãos venha a se
manifestar contrariamente ao projeto, o Ibama poderia emitir, mesmo assim, a
Licença Prévia. Este entendimento, porém, segundo conversa informal mantida com
um membro da Procuradoria Geral do Ibama, embora preponderante não é
consensual.
Apesar da previsão legal sobre a participação dos outros órgãos, não se
observou a existência de praticas de compartilhamento de informações para
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assegurar aos diversos atores a possibilidade de participar do processo de forma
qualificada e com condições para contribuir efetivamente. A não existência de
prática com esta finalidade, excetuados os casos destacados na análise dos dados,
é comprovada pelas manifestações dos órgãos envolvidos que se reportam à
insuficiência de dados para fazer sugestões de escopo ou para elaborar seus termos
de referência específicos. É fato que o Ibama divulga, por meio eletrônico, as FAPs
dos empreendimentos, mas por alguma razão tais FAPs não foram suficientes , ou
não foram consultadas, o que indica a necessidade de práticas específicas para o
compartilhamento de informações.
A participação das comunidades afetadas na etapa de definição do escopo
limitou-se às reuniões públicas realizadas no caso de Belo Monte. A legislação prevê
a participação pública somente após a publicação do EIA e o Ibama parece seguir
esta postura na maioria dos casos. Somente no caso de Belo Monte observou-se
também a participação da comunidade científica. A tendência que se pode destacar,
nas entrevistas é a de que a participação não é necessária, ou somente desejável
em situações que exigem certos conhecimentos específicos.
Não pode ser minimizada, entretanto, a importância das audiências públicas
realizadas após o EIA para a definição do escopo, pois em algumas situações, mas
não nos processos da pesquisa, estudos adicionais foram realizados com base nas
demandas surgidas naqueles eventos. Pode-se especular, porém se tais estudos
poderiam ter sido destacados já na etapa de definição do escopo, caso as reuniões
públicas para subsidiar o TR fossem efetuadas em todas as situações.
A definição das áreas de estudo somente foi observada de forma consistente
no TR de Belo Monte. Chama a atenção, entretanto, em diversos TRs, inclusive o de
Belo Monte, a equiparação das áreas de estudo com áreas de influencia, como se lê
no excerto do TR daquele empreendimento:
“Definição das Áreas de Influência
59. Devem ser estabelecidas, preliminarmente como áreas de estudo, as áreas que
poderão sofrer influência do empreendimento em graus variáveis, a partir dos dados
colhidos, com foco na estrutura regional e também na bacia hidrográfica em que se
pretende inserir o empreendimento”.

Confundem-se, desta forma, os critérios para delimitar a abrangência
geográfica dos estudos, que conduzem à identificação dos pontos de coleta de
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dados, com aqueles utilizados para a definição das áreas de influência, pautados na
abrangência geográfica dos impactos.
A etapa de elaboração dos TRs caracterizou-se, em todos os casos, pela
ausência de mecanismos voltados ao acompanhamento e revisão do processo. Tal
constatação não surpreende, haja vista que em nove dos dez processos analisados
o conteúdo do TR apresentou um caráter genérico basicamente relacionado às
diretrizes para o EIA definidos pela Resolução Conama 01/86. A simplicidade
relativa do processo, que envolveu basicamente o Ibama e o proponente, torna
menos perceptível a necessidade de um planejamento prévio das atividades a
desenvolver para a definição do escopo e de mecanismos de acompanhamento.
Não foram observadas, também, práticas sistemáticas para o registro das
justificativas das decisões tomadas com relação ao escopo, a não ser nas situações
em que houve contestação por parte do proponente, que forçou a emissão de ofícios
para negá-las ou acatá-las. A ausência de registros relativos às decisões sobre o
que incluir ou excluir do escopo dificulta a compreensão da evolução do processo ao
longo do tempo e, portanto, a continuidade da atividade caso haja substituição de
servidores.
As deficiências observadas na gestão do processo confirmam-se com os
resultados das entrevistas, que apontaram para um expressivo número de questões
nesta categoria, percebidas como pontos fracos ou dificuldades a enfrentar ao longo
do processo de definição do escopo. Nas entrevistas, foi apontada, também, a
ausência de registros ou de documentação das reflexões realizadas acerca da
definição do escopo, que facilitariam a construção de um histórico da Dilic e o
alcance de consensos nesta atividade.
Os problemas relativos à gestão não se limitam, segundo dados das
entrevistas, aos mecanismos de acompanhamento e revisão do processo, mas
envolvem, também, a articulação entre os membros das equipes encarregadas de
elaborar os TRs, e entre as diversas coordenações, para compartilhar experiências e
construir consensos. A ação limitada de práticas com esta finalidade foi apontada
como dificuldade ou ponto fraco da etapa de definição do escopo em todas as
coordenações. Assim, parece prevalecer o trabalho individual sobre o trabalho em
equipe, e as reflexões sobre a atividade de definição do escopo parecem se limitar
ao âmbito da coordenação pela ausência de mecanismos que possam traduzi-las
em diretrizes gerais.
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Nas quatro categorias de boas práticas identificaram-se diversas executadas
pelo Ibama, quer por força dos regulamentos existentes, quer por inciativa da Dilic.
porém, mais da metade não foram incluídas no universo dos processos
pesquisados. Tal conclusão é coerente com a análise realizada nos TRs, pela qual
se percebeu a predominância do caráter genérico.

9.2 O modelo do Ibama e as melhores práticas
A análise dos dados e o cotejamento mostraram que o distanciamento das
boas práticas ocorre de maneira significativa no método utilizado para delinear os
estudos ambientais.
Os TRs mostraram que a análise integrada a ser realizada com base no
diagnóstico ambiental, constitui o ponto de partida para a identificação dos impactos,
como se lê no excerto do TR de Santo Antônio, repetido em todos os outros:
“5 ANÁLISE INTEGRADA

341. Após o diagnóstico de cada meio, deverá ser elaborada uma análise integrada
que caracterize a área de influência do empreendimento de forma global. Esta
deverá conter a interação dos itens, de maneira a caracterizar as principais interrelações dos meios físico, biótico e socioeconômico, gerando mapas de integração,
sensibilidades e restrições ambientais. Contemplar as condições ambientais atuais e
suas tendências evolutivas. Explicitar as relações de dependência e/ou de sinergia
entre os fatores ambientais anteriormente descritos com objetivo de compreender a
estrutura e a dinâmica ambiental da bacia hidrográfica, considerando os projetos
implantados e/ou futuros. Esta análise terá como objetivo fornecer dados para avaliar
e identificar os impactos decorrentes do empreendimento, bem como a qualidade
ambiental futura da região”. (Grifo do autor)

No item referente à identificação dos impactos ambientais, a abordagem
empregada na análise integrada é reforçada:
“6 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

350. Esta avaliação deverá ser realizada considerando os fatores ambientais
descritos pelo diagnóstico e abranger:...”. (Grifo do autor)

A identificação dos impactos dar-se-á, portanto, com o conhecimento
aprofundado dos componentes ambientais, sendo esta, possivelmente, a motivação
para a grande ênfase conferida ao diagnóstico ambiental.
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Em um esforço para uniformizar a linguagem acerca dos conteúdos dos TRs,
o MMA realizou, em 2010, uma rodada de discussões sobre o tema, com o
envolvimento de órgãos estaduais, setor produtivo e empresas de consultoria
ambiental, que resultou na confecção de TRs “padrão”, com base na Resolução
Conama 01/86, para quatro tipologias: Linhas de Transmissão, Portos, Rodovias e
Usinas Hidrelétricas.
A memória relativa às discussões (Anexo A) mostra um avanço em relação ao
período anterior pela importância que foi conferida ao TR, considerado um passo
fundamental para que os estudos ambientais alcançassem o fim desejado e a
qualidade desejada. Entretanto, pelo que se relaciona à discussão sobre os
conceitos inerentes ao processo, interessa destacar a afirmação acerca da análise
integrada retirada dos TRs padrão:
“A análise integrada tem como objetivo fornecer dados para avaliar e identificar os
impactos decorrentes do empreendimento, bem como a qualidade ambiental futura
da região.
Esta análise, que caracteriza a área de influência do empreendimento de forma
global, deve ser realizada após a conclusão do diagnóstico de cada meio. Deve
conter as interrelações entre os meios físico, biótico e socioeconômico, ilustrados
com mapas de integração, sensibilidades e restrições ambientais”.

Percebe-se, portanto, que não há novidade em relação aos conceitos
subjacentes ao modelo do Ibama, pois novamente reforça-se a postura que enfatiza
o diagnóstico ambiental na etapa de definição do escopo e condiciona a
identificação dos impactos à análise ambiental integrada e não às características
técnicas do empreendimento.

As discussões realizadas por iniciativa do MMA,

portanto, em nada inovaram em relação a este aspecto específico.
Entende-se que o aspecto comentado acerca consiste na principal diferença
encontrada entre as práticas do Ibama nos processos examinados, menos em Belo
Monte e mais nos outros empreendimentos. A identificação dos estudos a realizar
não guarda relação com hipóteses de impactos, mas tão somente com os
componentes ambientais e socioeconômicos que caracterizam a área de inserção
do empreendimento.
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A Figura 6 ilustra diferenças conceituais observadas entre o processo que
deriva da aplicação das melhores práticas identificadas na experiência internacional
e o processo realizado no Ibama.

Figura 6: Dois modelos para a definição do escopo: Ibama e a experiência internacional
Fonte: Elaborado por Borioni com base nos dados da pesquisa e Glasson, Therivel e
Chadwick (2005).

Segundo o modelo elaborado com base em Glasson, Therivel e Chadwick
(2005), a identificação dos impactos ocorre em dois momentos, no inicio do
processo, de forma preliminar, e por meio dos estudos ambientais, que confirmarão

147

ou não as hipóteses acerca dos impactos. Os estudos ambientais, por sua vez, são
aqueles necessários a avaliar os impactos identificados.
No modelo observado em quase todos os processos do Ibama analisados não
foram formuladas hipóteses acerca dos impactos. Os estudos se reportam à
caracterização dos componentes ambientais e do meio socioeconômico que devem
ser exaustivamente analisados. Os impactos são identificados somente por meio da
análise ambiental integrada a ser realizada no EIA.
A vantagem do primeiro modelo consiste na formulação de hipóteses, que
constituirão os critérios para definir os estudos a realizar, dentre os quais os
diagnósticos e predições considerados necessários. No segundo modelo, o critério
possível parece ser apenas um, o da inclusão de todos os aspectos relativos ao
diagnóstico ambiental.
Os dois modelos caminham em sentidos contrários: o primeiro voltado a
diminuir o foco dos estudos, e o segundo procura abranger todos os estudos
possíveis. A consequência provável do uso do segundo modelo é o recebimento de
EIAs extremamente volumosos e com informações que não serão utilizadas para o
processo de tomada de decisão acerca da viabilidade ambiental, como indicam as
respostas oferecidas nas entrevistas. Além disso, a identificação dos impactos,
supostamente decorrente do diagnóstico e da análise integrada, nos termos dos
excertos apresentados, terá sido feita somente pela equipe de consultoria. A
ausência de hipóteses iniciais sobre a significância dos impactos pode proporcionar,
assim, a possibilidade de que impactos significativos sejam pouco avaliados ou
passem despercebidos.
Ao considerar o modelo decorrente da experiência internacional entende-se
como as comunidades afetadas e o público interessado, que inclui a comunidade
científica, podem participar de forma consistente e qualificada na definição do
escopo, pois, segundo os argumentos apresentados pelos diversos autores
abordados na revisão bibliográfica, a percepção dos impactos e de sua significância
não depende apenas de conhecimentos técnico-científicos, mas também de valores
culturais e sociais. Neste contexto, a participação pública, que oferece a
oportunidade para aqueles atores manifestarem suas preocupações acerca dos
componentes ambientais e exporem suas percepções acerca dos efeitos do
empreendimento, pode efetivamente contribuir para o levantamento das hipóteses
sobre os impactos e a identificação dos que são significativos, considerados os
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diferentes juízos, inclusive científicos, que devem ser conhecidos para avaliação
preliminar da significância. No modelo observado no Ibama, entretanto, não se
percebe a possibilidade de uma participação pública efetiva, pois o ponto de partida
não é a formulação das hipóteses sobre os impactos.
Os dados levantados pela pesquisa e a comparação com as práticas
internacionais indicam que a definição do escopo no Ibama aproxima-se de um
modelo mais racionalista, que privilegia os aspectos técnico-científicos da definição
do escopo, em detrimento da participação pública. O caso de Belo Monte pode ser
considerado, assim, um híbrido entre os dois modelos comentados.
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10 OPORTUNIDADES PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO
O item discute as oportunidades de aperfeiçoamento do processo de
definição do escopo no licenciamento ambiental federal, que foram identificadas a
partir dos diversos pontos de vista expressos nas entrevistas e, por último, a
proposta de inovação com base nas referências encontradas na literatura
internacional.

10.1 Propostas identificadas pelas entrevistas
A seleção das oportunidades limitou-se àquelas que, se adotadas, teriam
reflexo direto sobre o processo de definição do escopo atualmente praticado e que
poderiam proporcionar a introdução de mudanças, sem envolver alterações nos
macro processos da instituição ou mudanças na legislação. Foram destacas aquelas
propostas que nas entrevistas foram apontadas mais de uma vez.

1. Identificar critérios para a análise da viabilidade ambiental
2. Definir critérios e procedimentos para nortear a elaboração dos TRs
3. Refletir sobre a expectativa do Ibama em relação ao EIA

A primeira dificuldade, amplamente reconhecida nas entrevistas, diz respeito
à ausência de critérios e padrões para a realização desta etapa. Isto não quer dizer
absolutamente que os TRs sejam elaborados sem critérios, mas tão somente que os
critérios utilizados em cada situação não são reconhecidos por todos e dependem,
basicamente, da visão de cada analista, sem haver claras posturas institucionais,
além daquelas que decorrem da Resolução Conama 01/86 no que diz respeito à
estrutura básica.
As entrevistas mostraram que os pontos de vista são distintos e até
conflitantes, variando desde argumentos a favor de TRs genéricos, até argumentos
que postulam a necessidade de que sejam objetivos e dirigidos aos impactos e
questões mais importantes. Para outros a preocupação maior é tornar o TR mais
específico e mais apoiado nas características ambientais da região de inserção do
empreendimento. A ausência de critérios claros e de padronização em relação às
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práticas faz com que os TRs sejam basicamente influenciados pelos diversos pontos
de vista dos analistas e, eventualmente, por alguns consensos obtidos internamente
na coordenação.
Ao comentar os critérios para a elaboração dos TRs, alguns entrevistados
debateram sua relação com os critérios para a análise da viabilidade ambiental,
também pouco claros. Segundo os entrevistados que apontaram esta relação, a
ausência destes critérios, de forma explícita, pode ser considerada um fator a
dificultar a identificação das questões importantes que devem ser consideradas nos
estudos.
Alguns debateram, também, a existência de diversos pontos de vista quanto à
função do EIA e, portanto, sobre a abrangência e a profundidade dos temas que
devem ser abordados. Trata-se de questão, também, que se relaciona com o
estabelecimento de critérios e padrões.O alcance de consensos quanto aos critérios
para embasar a AIA destaca-se significativamente das outras propostas, pois foi
apontada por oito dos doze entrevistados.

4. Fomentar a discussão e a reflexão sobre a importância do TR
5. Favorecer o compartilhamento de experiências entre as coordenações

As propostas 4 e 5 fundamentam-se na percepção de alguns entrevistados de
que, na Instituição, ainda não existe uma cultura que valorize os TRs, o que foi
apontado como uma dificuldade a enfrentar no processo de definição do escopo.
Além disso, fundamenta a percepção de que não há integração entre as
coordenações que possibilite a reflexão conjunta e o alcance de consensos à
respeito do processo.

6. Instituir práticas de planejamento para o desenvolvimento da etapa de
definição do escopo

A ausência de padrões para processo indica que a etapa de definição do
escopo não segue um delineamento pré-definido e o seu desenvolvimento depende,
em grande medida, do entendimento de cada analista no momento da elaboração do
TR. Sem um planejamento, faltam, também, mecanismos de acompanhamento e
revisão do processo. Obviamente a proposta vincula-se diretamente as três
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primeiras, pois o planejamento eficaz não pode prescindir da definição de metas
claras, com base em critérios delineados para a definição do escopo.
À proposta resultante da entrevista acrescenta-se, em relação à gestão do
processo a introdução de práticas que garantam o compartilhamento efetivo de
informações entre os atores envolvidos.

7. Proporcionar capacitações e treinamentos

A inexperiência dos analistas, apontada como uma das causas do excesso de
requerimentos, foi relacionada a dois fatores: à rotatividade dos analistas na Dilic e
à falta de treinamentos específicos ou capacitações na AIA.
A rotatividade não será analisada por envolver macro processos de gestão.
Mas a inexperiência também se deve ao pequeno número de capacitações acerca
da AIA, a última realizada no ano de 2012, e à ausência de treinamentos específicos
para a etapa de definição do escopo. Tais carências na formação específica dos
analistas ambientais foram relacionadas por alguns à dificuldade de identificar os
impactos específicos dos empreendimentos, pelo conhecimento parcial ou
desconhecimento de suas características tecnológicas.

8. Realizar vistorias de forma sistemática

Esta proposta reporta-se às dificuldades para obtenção das informações
preliminares. As vistorias, que proporcionam a possibilidade de identificar aspectos
ambientais importantes e contatos com as comunidades locais, nem sempre
antecedem a elaboração dos TRs e, segundo entrevistados, isto ocorre
principalmente por falta de tempo. Entretanto, observou-se um caso em que a
vistoria não foi realizada por sugestão do proponente, o que suscita a hipótese de
que a falta de recursos também seja um fator limitante, uma vez que as vistorias são
realizadas a expensas do empreendedor e exigem uma logística não pequena,
particularmente para áreas de difícil acesso, em que se faz necessário o sobrevoo.
Embora a proposta possa envolver macro processo de gestão, por depender
de recursos orçamentários, entendeu-se oportuno inseri-la como oportunidade de
aperfeiçoamento, pois, ainda que a expensas do proponente, a rotina poderia ser
praticada como o é atualmente, porém como uma prática sistemática.
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Além das vistorias entende-se que seriam desejáveis práticas voltadas a
aumentar a autonomia do Ibama para o levantamento de informações preliminares
por meio de ferramentas adequadas, tais como SIGs e organização de base de
dados ambientais.

10.2 Oportunidade para a inovação
As propostas identificadas por meio das entrevistas, embora consistam em
oportunidades de aperfeiçoamento do processo de definição do escopo, não
necessariamente implicam mudanças em relação aos conceitos que governam o
modelo adotado pelo Ibama. A experiência internacional mostra haver uma
sequencia de etapas, no que tange a definição do escopo da AIA, inversa ao que
praticado no licenciamento dos empreendimentos analisados. Assim, o escopo da
AIA e, portanto, dos estudos necessários à sua realização, não decorreu da
identificação

preliminar

das

questões

e

impactos

significativos.

Consistiu,

basicamente, em um exercício que elencou os estudos necessários ao diagnóstico
socioambiental, sem correlação com os efeitos esperados do empreendimento em
função de suas características tecnológicas e do meio receptor.
Mais do que uma proposta de aperfeiçoamento, a reflexão sobre o modelo
preferencialmente perseguido pelo Ibama pode aportar para uma inovação na
definição dos critérios. A proposta de inovação surge não apenas da percepção dos
entrevistados a respeito dos pontos fracos do processo, que se referem
principalmente ao caráter genérico dos TRs e aos requerimentos desnecessários,
mas da análise das práticas do Ibama com base nos referencias teóricos abordados
pela pesquisa.
Sugere-se, portanto, que a definição de critérios e procedimentos, caso venha a
ser realizada, considere os resultados verificados pelo cotejamento com as melhores
práticas internacionais. Qualquer que seja a opção, por um modelo que inclua a
dimensão social, ou por outro mais fechado à participação pública, permanece a
questão sobre as decisões relativas à definição dos estudos que, segundo a análise
dos dados, não decorreram de maneira explicita da identificação preliminar dos
impactos, o que seria desejável mesmo na ausência de mecanismos participativos.
Declinar da oportunidade de iniciar a definição do escopo pela identificação
preliminar de impactos pode ensejar decisões, a respeito do que estudar, não
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subsidiadas por critérios claros e decorrentes das necessidades da avaliação de
impacto.
Embora a elaboração dos TRs a partir da identificação dos impactos e questões
importantes, em termos operacionais, possa prescindir da participação pública, é
oportuno salientar que o caráter subjetivo, inerente à natureza da AIA, terá sido
mantido nas decisões dos técnicos, coordenadores e proponentes sobre o que
incluir ou excluir dos termos. Decisões, estas, que serão influenciadas pelas
convicções e valores de cada ator envolvido.
O reconhecimento desta subjetividade, que não desqualifica o processo de
avaliação de impactos, deve, portanto, levar à reflexão sobre a conveniência da
participação pública antes da elaboração do EIA. Afinal, as preocupações das
comunidades afetadas e do público interessado, que revelam culturas diferenciadas
e valores próprios, devem poder influenciar o processo da AIA, na identificação dos
impactos, da mesma forma que as convicções dos demais participantes:
empreendedor, analistas e tomador de decisões. Identificados os impactos e
questões que interessa analisar, por meio de um processo social, a definição dos
estudos necessários a avaliá-los dar-se-á por uma atividade técnico-científica.
Propõe-se à Instituição, portanto, adotar o roteiro que se baseia nas melhores
práticas para a definição do escopo com a finalidade de iniciar um processo de
reflexão e revisão desta etapa fundamental para o sucesso da AIA, ainda que isto
aponte para a revisão das resoluções do Conama no que tange a esse aspecto.
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11 CONCLUSÕES
A etapa de definição do escopo, em sua plenitude, não foi descrita pela
legislação. Portanto, ao considerar que também não há impedimentos a que se
realize esta etapa, a sua adoção no processo de licenciamento ambiental e a forma
que assumirá dependerão de iniciativas dos órgãos ambientais competentes. A
resolução do Conama 01/86 estabeleceu as diretrizes gerais e o conteúdo básico a
ser atendido para a elaboração do EIA, porém, não definiu como o proponente e o
órgão licenciador competente se articulariam para estabelecer os limites e a
profundidade dos estudos ambientais em cada caso específico. Apesar da lacuna na
legislação, a etapa de definição do escopo é praticada, em grau maior ou menor, no
licenciamento ambiental dos órgãos estaduais e federal, pelo menos para a
elaboração do Termo de Referência.
Embora a elaboração do Termo de Referência exija uma etapa de definição
do escopo, não foram encontradas, na esfera federal, instruções normativas ou
portarias que tratem especificamente do tema, excetuadas as normas que abordam
aspectos pontuais, como a participação dos órgãos federais e estaduais nesta etapa
do processo de AIA.
Em nível federal, a participação dos órgãos federais envolvidos foi
regulamentada pela Portaria Interministerial 419/2011, que definiu os parâmetros
que definem interferência em terra indígena ou quilombola, inclusive com definição
de limites geográficos. Esta definição a priori reduz a possibilidade de que as
preocupações

das

comunidades

indígenas

e

quilombolas

venham

a

ser

consideradas para identificar os efeitos do empreendimento sobre elas. O exemplo
da usina de Estreito, discutido na introdução, mostra que a definição das áreas de
influência envolveu diferentes significados entre os participantes da AIA.
Além disso, a referida portaria estabelece que a participação da Funai e
Fundação Palmares se dará apenas no âmbito de suas atribuições específicas por
meio de TRs próprios. Entende-se que esta última regra não se enquadra nas boas
práticas para a definição do escopo, por fragmentar a avaliação preliminar dos
impactos e não contribuir para a clareza do EIA. Observa-se que mesmo na
presença de TR específicos, o Ibama introduz em seu próprio TR questões
relacionadas às comunidades indígenas e quilombolas, o que torna a questão ainda
menos clara.
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A pesquisa mostrou que a etapa da definição do escopo no licenciamento
federal não pode ser caracterizada como um processo simétrico. Variações foram
observadas nas práticas utilizadas, que diferenciaram os empreendimentos do setor
hidrelétrico das outras tipologias. As razões para essas variações possivelmente
decorrem dos grandes efeitos destes empreendimentos, dos quais se destacam os
severos impactos na estrutura social das comunidades locais e a perda de grandes
porções de habitat para as espécies silvestres. Não sem razão, o processo de
definição do escopo de Belo Monte, que despertou interesse internacional, utilizouse de todas as práticas e procedimentos ao alcance da Instituição.
Os outros empreendimentos pesquisados mostram que houve a utilização de
poucas práticas. Nesses casos o desenvolvimento do processo de definição do
escopo, basicamente, deu-se a partir de procedimentos previstos nos regulamentos
para aspectos pontuais. Mais do que um verdadeiro exercício de definição do
escopo, que sugere atividades voltadas ao estreitamento da gama de questões para
delimitar os estudos ao que de fato interessa ao processo de tomada de decisão,
observou-se um exercício para relacionar os estudos, de forma exaustiva, do
diagnóstico ambiental sem correlação com impactos preliminarmente identificados.
Em algumas situações, como no caso da UHE Belo Monte, percebeu-se um
maior empenho para a identificação das questões e impactos associados ao projeto.
Nas outras, evidenciou-se a tendência a adotar um Termo de Referência genérico
com pouca correlação às situações específicas da proposta.
Observou-se, também, a ausência de práticas voltadas a identificar e
categorizar os impactos de acordo a avaliação preliminar da significância,
excetuada, mais uma vez, a elaboração do TR de Belo Monte. A finalização deste
termo foi antecedida por atividades voltadas especificamente ao reconhecimento dos
impactos e dos estudos a realizar, embora não tenha sido percebida uma atividade
específica para delimitar o escopo às questões e impactos mais significativos.
O cotejamento com as práticas encontradas na literatura internacional,
consideradas como as mais adequadas para o processo global da definição do
escopo da AIA, mostrou que as práticas e procedimentos do Ibama delas se afastam
principalmente quanto à delimitação do escopo propriamente dita e à participação
das comunidades afetadas e do público interessado.
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As melhores práticas da AIA indicam ser mais adequado identificar os estudos
com base nas hipóteses acerca dos impactos. As praticas observadas nos processo
examinados apoiaram-se, preferencialmente, na atividade de identificar os
componentes socioambientais para delinear os tópicos de estudo. Ao iniciar a AIA
dessa maneira, limita-se a possibilidade de identificar os estudos que de fato
poderão trazer informações úteis ao processo de tomada de decisão.
As comunidades afetadas e o público interessado somente participaram desta
etapa que precede a LP, excetuado o caso de Belo Monte, nas audiências públicas
de apresentação do EIA. Desta forma, impediu-se que dessem sua maior
contribuição na AIA por meio da exposição de suas preocupações e percepções em
relação ao empreendimento, que deveriam ter sido consideradas para identificar as
questões e impactos significativos.
O modelo que predominou nos processos analisados parece se inspirar nos
conceitos que caracterizaram as primeiras experiências internacionais da AIA,
pautadas pelo pensamento da escola racionalista, segundo a qual o processo de
tomada de decisão deve se basear principalmente em conhecimentos técnicocientíficos. Contudo, como observam os diversos autores abordados na dissertação,
o processo decisório, por exemplo para incluir ou excluir questões dos TRs embute,
sempre, um grau de subjetividade e não pode prescindir das convicções e valores
dos atores envolvidos, fato que justifica plenamente a participação das comunidades
afetadas e do público interessado no processo de definição do escopo.
A percepção dos coordenadores e analistas ambientais acerca da etapa de
definição do escopo revela uma grande diversidade de convicções e pontos de vista.
Se, por um lado, constituem um valioso patrimônio técnico e cultural para fomentar a
reflexão da instituição sobre a AIA e, particularmente, sobre o processo de definição
do escopo, por outro demonstram a inexistência de consensos mínimos.
A ausência de critérios, que reflitam institucionalmente consensos técnicos, e
de padrões gerais para o desenvolvimento do processo de definição do escopo,
mais dirigidos do que os padrões gerais expressos na Resolução Conama 01/86, foi
clara e enfaticamente destacada pela grande maioria dos servidores entrevistados.
Desta limitação, possivelmente decorre grande parte das dificuldades por eles
apontadas,

que

ensejaram

aperfeiçoamento do processo.

a

proposição

de

diversas

mudanças para

o
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Oito propostas, identificadas por meio das entrevistas, foram destacadas por
representarem melhor o grupo de servidores entrevistados e por apontarem
mudanças que podem ser operacionalizadas, basicamente, sem alterar a legislação
e sem envolver macro processos de gestão, além de aplicáveis ao atual modelo do
Ibama para a definição do escopo. O cotejamento das práticas e procedimentos da
Instituição com a experiência internacional sugeriu, contudo, mais do que
oportunidades de aperfeiçoamento, oportunidades para introduzir inovações que
podem levar à adoção de um novo modelo, apoiado nos melhores aprendizados
internacionais. A experiência do Ibama na avaliação de impactos certamente saberá
apontar os caminhos para a definição do novo modelo, para a definição do escopo
da AIA, com maior efetividade, adaptado à realidade brasileira.
Entende-se, por fim, que os resultados da pesquisa podem ser estendidos à
grande maioria dos empreendimentos das tipologias selecionadas, não somente por
ter englobado projetos em que foram utilizadas as práticas mais usuais e aquelas
menos frequentes, mas também por ter abrangido, nas entrevistas, a totalidade de
coordenadores das áreas temáticas referentes àquelas tipologias.
.
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APÊNDICE A
FICHA DE ANÁLISE DO PROCESSO

Nº do processo administrativo:
Empreendimento:
Empreendedor:
Data da abertura do processo:

DATA

REGISTRO

CONTEÚDO

Data do Termo de Referência:
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APÊNDICE B
Roteiro para as entrevistas

Cargo ou função:
Entrevistado:
Tempo na Dilic:

1. Existem diretrizes institucionais para a elaboração dos Termos de
Referência? Quais são?
A questão buscou compreender se o processo de definição do escopo se
fundamenta em consensos ou diretrizes institucionais formais, do Ibama ou de cada
coordenação.
2. Que critérios são utilizados para incluir questões e impactos nos
Termos de Referência ?
O objetivo da pergunta foi o de verificar que padrões ou critérios, são utilizados pelos
analistas para definir o conteúdo dos TRs (diretrizes, consensos técnicos ou pontos
de vista individuais)
3. Em sua opinião, os TRs, tal como são atualmente, são instrumentos
eficazes para conduzir os EIAs nas questões que interessam ao
processo de tomada de decisão?
A pergunta procura detectar o grau de satisfação dos analistas e dos coordenadores
em relação à capacidade dos TRs de conduzirem os EIAs na direção desejada e se
essa direção, ou expectativa em relação aos estudos, baseia-se em conceitos claros
a todos os analistas e coordenadores.

4. Os analistas ambientais e os coordenadores recebem treinamento para
lidar com o processo de elaboração dos TRs?
Buscou-se compreender se à etapa de definição do escopo confere-se a importância
devida e merecedora de treinamentos específicos.
5. Em sua opinião, a comunidade científica deveria ser envolvida na
elaboração dos TRs?
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Essa pergunta, assim como a de números 6, teve o objetivo de compreender o grau
de abertura do Ibama às sugestões de outros atores no processo de definição do
escopo e a importância que os analistas e coordenadores conferem aos saberes
locais e aos que derivam de contextos interculturais para a definição do escopo. A
COPPE/UFRJ foi citada, pois até recentemente o Ibama mantinha um convênio com
a instituição.

6. Em sua opinião a participação pública no processo de elaboração dos
Termos de Referência se justifica?
Foi esclarecido, durante a entrevista, que por participação pública entendia-se
qualquer forma de participação do público interessado e/ou das comunidades
afetadas. Pediu-se que se avaliasse que a participação presencial, bem como por
outros meios, por exemplo, telefone ou internet.

7. Quais são as dificuldades encontradas para a elaboração dos TRs?
Buscou-se compreender a gama de dificuldades, técnicas e relacionadas à gestão
do processo, enfrentadas na rotina para a elaboração dos TRs.
8. Quais são os pontos fortes do atual sistema de elaboração dos TRs?
Nesta questão e na de número 9 foram explorados os dois aspectos relacionados à
definição do escopo: o aspecto processual, que se refere às práticas, e o aspecto
relacionado ao seu produto final, ou os TRs. Para as duas questões buscou-se
sondar que práticas são consideradas boas e quais são entendidas como
inadequadas.
9. Quais são os pontos fracos do atual sistema de elaboração dos TRs?
10. O que poderia ser feito para aperfeiçoar o processo de elaboração dos
TRs?
Sondaram-se as oportunidades de melhoria e inovação do processo a partir dos
pontos fracos apontados.
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APÊNDICE C
Descrição dos projetos selecionados para a pesquisa

Usina Hidrelétrica de Belo Monte

A usina de Belo Monte tem um longo histórico que remonta aos anos de 1970,
quando foram iniciados os primeiros estudos de inventário na bacia hidrográfica do
rio Xingu. O projeto inicial passou por diversas alterações de natureza tecnológica e
locacional, movidas, em parte, pela pressão da opinião pública em função dos
grandes impactos esperados. Dentre as mudanças destaca-se a redução do
reservatório de 1.225 km², como previam os primeiros estudos de viabilidade, para
440 km² e o deslocamento do eixo do barramento na calha principal do rio Xingu de
70 km para montante da posição inicialmente planejada. Esta alternativa,
denominada “alternativa montante” deu origem a novos estudos de viabilidade e ao
inicio da elaboração do EIA entre os anos de 2000 e 2002.
Em setembro de 2001, entretanto, o embargo judicial obtido pelo Ministério
Público Federal do Estado do Pará suspendeu os estudos de impacto ambiental.
Após o embargo de 2001, houve novo impedimento, dessa vez por meio de uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN contra o Decreto Legislativo nº 788/05
que autoriza o Poder Executivo a implantar o AHE Belo Monte. A ação questionava
a legitimidade do Decreto Legislativo em face da não realização das oitivas com as
comunidades indígenas, em desacordo com a legislação brasileira e com a OIT.
Porém, com o julgamento de improcedência da ADIN, o EIA foi retomado e, em
2006, inicia-se o processo de licenciamento ambiental no Ibama com base na “
alternativa montante”. Apesar de o licenciamento ter-se iniciado em 2006 e de
existirem estudos ambientais anteriores, novo Termo de Referência foi elaborado ao
longo do ano de 2007.
O aproveitamento hidrelétrico Belo Monte, com potência estimada de 11.181
MW, localiza-se na área denominada Volta Grande do rio Xingu, com barragem
ubicada no denominado Sítio Pimental, a cerca de 40 km a jusante da cidade de
Altamira. A partir da barragem, as vazões são derivadas por canais para a geração
de energia no Sítio Belo Monte, a 50 km de distância, com aproveitamento de uma
queda de cerca 90m de altitude. As casas de força serão operadas a fio d’água e a
derivação da água do rio Xingu, segundo a Nota Técnica 22/08 da DILIC,
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proporcionará um trecho de cerca de 130 km de extensão submetido a vazão
reduzida (TVR – Trecho de Vazão Reduzida), onde se localizam as Terras Indígenas
Paquiçamba

e

Arara

da

Volta

Grande

do

Xingu.

O

reservatório

terá

aproximadamente 440 km² de área.
Dentre os processos impactantes, a Nota Técnica destaca: a inundação para
a formação do reservatório, que afetará os igarapés Altamira e Ambé, que cortam a
cidade de Altamira e inundará também parte da área rural do município de Vitória do
Xingu, pela qual se previa a remoção de cerca de 2.0000 famílias de Altamira e
cerca de 400 de comunidades ribeirinhas; a redução da água à jusante do
barramento do rio, na Volta Grande do Xingu e a Interrupção do transporte fluvial de
Altamira, utilizado pelas comunidades ribeirinhas a jusante, até o Rio Bacajá. Tais
processos afetarão os municípios de Vitória do Xingu, Altamira, Senador José
Porfírio e Anapu.
Duas foram as questões que se destacaram no processo de licenciamento: a
primeira, relativa à legalidade do Decreto Legislativo nº 788/05 que autoriza o Poder
Executivo a implantar o AHE Belo Monte; a segunda refere-se ao grande trecho de
vazão reduzida, que afetará populações ribeirinhas e comunidades indígenas.
O interesse do público se deu de diversas formas, desde o endereçamento de
cartas provenientes de associações diversas e Organizações Não Governamentais ONGs, inclusive internacionais, que manifestaram preocupações em relação aos
possíveis impactos da barragem, até pareceres de especialistas sobre aspectos
técnicos que deveriam ter sido considerados no EIA; mas houve, também, algumas
manifestações favoráveis nas audiências públicas. Além da polarização entre
defensores e opositores da barragem, ocorreram embargos judiciais que
suspenderam a realização do EIA em pelo menos duas ocasiões. Considerados tais
aspectos e as lacunas de conhecimento sobre os ecossistemas da região
amazônica, que elevam o grau de incerteza nas tomadas de decisão, o contexto da
AIA para Belo Monte revelou-se muito complexo e conduziu o Ibama a adotar
práticas pouco usuais no Licenciamento Ambiental Federal.
Foram realizadas duas reuniões públicas, uma na cidade de Altamira e outra
em Vitoria do Xingu, ambas no estado do Pará. Inúmeras preocupações foram
levantadas pelos presentes, dentre as quais se destacam a perda de terras e de
áreas de lazer, os efeitos da redução do fluxo d’água, efeitos sobre as comunidades
ribeirinhas e povos indígenas, o comprometimento da navegabilidade e as
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Indenizações para as pessoas que não tem documentação de posse e a repartição
dos benefícios provenientes da usina.
As Oficinas Temáticas envolveram a participação de especialistas do MMA –
Ministério do Meio Ambiente, ANA – Agencia Nacional de Águas, Funai, SVS, Iphan,
ICMBio, ANEEL, OEMA do Pará, além de analistas ambientais do Ibama e da
equipe de especialistas responsável pela elaboração do EIA. Ao longo das oficinas
foram abordados os resultados dos estudos já realizados e os seguintes temas para
a identificação dos levantamentos e estudos ainda necessários: características do
empreendimento,

políticas

governamentais

relacionadas,

meio

físico,

geoprocessamento e áreas de influência, socioeconomia e questão indígena,
limnologia e qualidade da água, ictiofauna e ictioplâncton, vegetação e fauna de
vertebrados terrestres. Para os temas relacionados aos meios físico, biótico e
socioeconômico, excetuada a questão indígena, as discussões foram orientadas por
um modelo que buscou relacionar os estudos ainda a realizar com os impactos
preliminarmente identificados.

Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari
O projeto para a Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari começou a ser
desenvolvido no final da década de 1960 com o chamado “Projeto Jari”, que previa
investimentos no setor agroindustrial da região, localizada entre os estados do Pará
e do Amapá. Os estudos realizados na década de 1970 para avaliar o potencial
energético da bacia do Rio Jari, que abrange uma área entre sua foz no rio
Amazonas e a divisa com as Guianas, identificaram o potencial hidrelétrico da região
do rio Santo Antônio. Dessa forma deu-se início a uma série de estudos de
alternativas para o aproveitamento do potencial do Rio Santo Antônio do Jari que
demonstraram a viabilidade de um projeto no sítio da Cachoeira do Santo Antônio.
Em 1987 são realizados os primeiros estudos ambientais e o Projeto Básico
Ambiental. São iniciados, também, os contatos com as comunidades afetadas para
discutir o reassentamento dos residentes nas Vilas de Santo Antônio e Iratapuru. A
primeira licença de instalação para a construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio
do Jari foi emitida pelo Ibama em 1989.
Em função das pressões das comunidades locais, o empreendedor apresenta
nova proposta para o projeto de engenharia, com localização do assentamento da
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Vila de Santo Antônio numa área próxima da original para evitar impactos, dentre
outros, sobre os castanhais e as áreas de lavoura de subsistência.
O projeto básico da usina é apresentado ao Ibama em 2000. Embora não
tenha sido executado, em 2001 foi construída a Vila de Santo Antônio, com
deslocamento da população no prolongamento do antigo sítio de mesmo nome.
Após a construção da Vila de Santo Antônio, o projeto permaneceu parado, embora
a Licença de Instalação tenha sido prorrogada por diversas vezes, até que, em
2004, o processo administrativo relativo ao licenciamento foi arquivado pelo Ibama
por decurso de prazo. Em 2005, o proponente solicita a Licença Prévia e por essa
razão é produzido o Termo de Referência para a elaboração do novo estudo de
impacto ambiental. Os estudos são realizados, mas novamente o projeto não é
executado. Em 2007, em função do Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica
2006-20015, a ANEEL determinou a revisão do Projeto Básico do aproveitamento
hidrelétrico. O novo projeto, segundo o RIMA, foi reavaliado também sob a ótica de
sua viabilidade ambiental. Em 2008 se inicia novamente o licenciamento da usina,
desta vez com base no projeto revisto em 2007. Os estudos ambientais realizados
em 2004/2005 não foram aceitos pelo Ibama que requereu novo EIA para a
avaliação de impactos, com base no TR produzido em 2008.
O modelo da usina é a fio d’água com potencia inicial prevista de 100MW,
com duas usinas geradoras de 50 MW cada e possibilidade de ampliação da
potencia para 300MW, condicionada à interligação da região de Macapá ao Sistema
Interligado Nacional por meio da implantação do Sistema Tucurui-Macapá-Manaus.
A área do reservatório será de 31,7 km² com cota máxima de operação de 31,9m. A
barragem terá um comprimento 2.640m. Segundo o EIA, a barragem foi afastada em
cerca de 250 metros da cachoeira para que não fosse visível aos visitantes após sua
construção. O local proposto para a implantação das estruturas da Usina Hidrelétrica
Santo Antônio do Jari fica a cerca de 150 km de distância da foz do rio Jari, onde ele
desemboca no rio Amazonas.
O relatório da vistoria realizada pelo Ibama antes da elaboração do Termo de
Referência para o EIA observa que a região é caracterizada por “...grande presença
de florestas primárias ou em estágio avançado de regeneração, principalmente nos
vales encaixados do Rio Jari”.

Nas margens esquerda e direita do rio, foram

identificadas áreas prioritárias para conservação definidas pela Portaria Nº 9 do
MMA, de 23/01/2007. Inúmeras ilhas sujeitas à inundação sazonal e a cachoeira de
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Santo Antônio serão afetados diretamente pelo empreendimento. As comunidades
ribeirinhas, ainda segundo o relatório, possuem características típicas de populações
tradicionais da área que praticam agricultura e pesca de subsistência e extração de
castanha. O reservatório que será formado com a construção da barragem afetará
diretamente a comunidade extrativista, que em parte deverá ser realocada. A
comunidade vive da extração da castanha da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável de Iratapuru.

Ferrovia Transnordestina, trecho Trindade-Eliseu Martins
O projeto global da Ferrovia Transnordestina, cuja construção é de
responsabilidade da União, abrange os estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. Sua
finalidade é a de proporcionar a ligação entre a hidrovia do rio São Francisco com os
Portos

de

Pecém/CE,

Mucuripe/CE,

Recife/PE,

Suape/PE

e

Salvador/BA,

constituindo-se em uma alternativa de escoamento dos grãos produzidos na
fronteira agrícola do cerrado brasileiro. O trecho analisado para a pesquisa,
denominado trecho 1, compreende 420km de estrada de ferro que ligará os
municípios de Trindade (PE) e Eliseu Martins (PI ), além de 42,5km de vias
acessórias e 17 pátios de cruzamento. Segundo o RIMA, atravessará regiões do
semi-árido caracterizadas pela presença de fisionomias dos biomas Caatinga e
Cerrado e paisagens em que predominam as atividades agropecuárias. O projeto
prevê bitolas de 1,60m de largura, faixa de domínio de 20m de cada lado. Os trens
desenvolverão velocidades médias de 65km/h.
O processo de licenciamento de toda a ferrovia foi planejado, inicialmente,
para ser conduzido por equipes formadas por técnicos do Ibama e dos Estados
envolvidos, que se encarregariam de elaborar, em parceria, todos os pareceres
necessários. Embora o acordo com os Estados para a formação das equipes tenha
sido realizado, o licenciamento foi conduzido essencialmente pelo Ibama.
O licenciamento do Trecho 1 não correspondeu à prática usual do Ibama,
uma vez que os estudos ambientais se apoiaram exclusivamente em uma minuta de
Termo de Referência elaborada pelo proponente. Sem aguardar a manifestação do
Ibama a respeito do TR, os estudos ambientais foram iniciados. Por outro lado, sem
que haja uma clara explicação no processo administrativo, a avaliação de impactos
prosseguiu, com os estudos orientados somente pela minuta do proponente.
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O processo até a Licença Prévia se caracterizou pela dificuldade do Ibama
em reunir as informações e avaliações necessárias à elaboração do parecer sobre a
viabilidade ambiental do empreendimento. Os primeiros estudos apresentados pelo
proponente foram devolvidos por não atenderem à expectativa do Ibama em relação
ao seu conteúdo. A segunda versão apresentada, aceita pelo Ibama, ainda ensejou
um pedido de complementação.

Ferrovia Norte Sul - Extensão de Ouro Verde/GO até Estrela D`Oeste/SP

O trecho de ferrovia objeto do processo analisado pertence à Ferrovia Norte
Sul (FNS), que, quando integralmente construída, fará a ligação entre Açailândia
(MA) e Estrela d’Oeste (SP), prevista no Plano Nacional de Viação aprovado por lei
em 2008. O objetivo principal da FNS é o de interligar a Bacia Amazônica e suas
hidrovias e o centro-norte brasileiro com a região Sul-Sudeste com um trajeto
superior a três mil quilômetros.
O trecho ferroviário de Ouro Verde (GO) a Estrela d´Oeste (SP) apresenta
665,80 km de extensão, em bitola 1,60 m e via singela. Estende-se pelo centro-sul
de Goiás, oeste de Minas Gerais e São Paulo, em região predominantemente
inserida no Bioma Cerrado e em áreas de tensão ecológica savana/floresta
estacional, intercaladas por extensas áreas de pastos e agricultura intensiva e
núcleos urbanos. O EIA aponta para a existência de Quatro Unidades de
Conservação (duas RPPNs, uma APA e um parque estadual) na Área de Influência
Indireta, localizadas em Goiás e em Minas Gerais. Segundo o parecer do IPHAN, a
área também se caracteriza por ser rica em sítios arqueológicos e em patrimônio
material e imaterial.
O processo de licenciamento foi iniciado em setembro de 2008. Antes da
conclusão do TR, entretanto, em fevereiro do ano seguinte, o proponente
apresentou uma primeira versão do EIA elaborado pela empresa de consultoria
ambiental. O EIA foi analisado pela equipe do Ibama responsável pelo
acompanhamento do processo com base na minuta do TR. Nesta ocasião, o estudo
foi devolvido para que fosse adequado às diretrizes da minuta. Nova apresentação
do EIA, desta vez com as complementações requeridas pelo Ibama, foi feita em
junho de 2009, e pela segunda vez o estudo não foi aceito e mais uma vez devolvido
para cumprimento integral da minuta de TR, o qual somente veio a ser finalizado em
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agosto daquele mesmo ano. Após a aceitação da terceira versão do EIA, foram
realizadas duas audiências públicas, uma em Santa Helena de Goiás (GO) e outra
em Estrela d’Oeste.
Os dados do levantamento documental indicam que para a elaboração do TR
poucas atividades foram desenvolvidas. Segundo os registros encontrados no
processo, basicamente o TR foi elaborado pelo Ibama. As reuniões técnicas com a
empresa de consultoria ambiental tiveram o objetivo principal de analisar métodos
para a elaboração do plano de trabalho para o diagnóstico da fauna, como previa a
Instrução Normativa 146/...., à época ainda em vigor para todas as tipologias de
empreendimentos. Foi realizada também uma vistoria de campo, cujo relatório
enfatiza a necessidade de dar destaque aos fragmentos florestais, à manutenção da
qualidade dos recursos hídricos e aos benefícios para as populações afetadas.

Terminal Portuário Privativo para embarque de minério de ferro Presidente
Kennedy

O Terminal Portuário Presidente Kennedy consiste em um terminal privativo
de uso misto. O empreendimento visa atender, inicialmente, à necessidade de
escoamento e exportação de minério de ferro extraído pelo empreendedor em Minas
Gerais. Por isso, além do terminal portuário, o projeto global compreende um
mineroduto que transportará o minério de ferro até o porto.
O Terminal, localizado no litoral sul do Estado do Espirito Santo, no município
de Presidente Kennedy, próximo à divisa com o Estado do Rio de Janeiro, foi
projetado, segundo o EIA, para a navegação e atracação de navios de grande porte
com capacidade de até 220.000 toneladas. Comportará estruturas marítimas (ponte
de acesso, quebra-mar, píer de embarque e acesso aquaviário) e uma retroárea, de
aproximadamente 3,47milhões de m², dotada de planta de filtragem para
processamento da polpa de minério, de pátios de armazenagem, bem como de
estruturas administrativas e de apoio operacional como oficinas, separador
água/óleo, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de efluente
industrial, subestações, etc. Durante a fase de implantação será executada a
dragagem para a viabilização de um canal de acesso e bacia de evolução. O projeto
prevê a disposição do material dragado em área localizada na plataforma continental
adjacente.
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O

empreendimento

insere-se

em

ecossistema

costeiro

no

domínio

fitogeográfico da Floresta Atlântica, que apresenta diversas fisionomias de
vegetação de Restinga. O FAP apresentado pelo empreendedor traz informações
que indicam tratar-se de área de significância ambiental por se inserir na Zona
Núcleo do corredor ecológico da Mata Atlântica. O formulário também destaca a
presença de comunidades quilombolas e de atividades relacionada à pesca e
aquicultura, pecuária e turismo.
Terminal Portuário Santos-Brites
O Terminal Brites, também privativo de uso misto, será instalado na porção
continental de Santos, junto à margem esquerda do Canal de Santos, no Largo de
Santa Rita, fora da área do porto organizado, em região caracterizada pela presença
de manguezais e restingas e situada no Parque Estadual da Serra do Mar . Segundo
o EIA, o terminal servirá para a movimentação de cargas gerais em contêineres e
outras formas de acondicionamento, além de granéis líquidos (álcool) e sólidos
(soja).
A estrutura marítima do Terminal compreenderá a instalação de um píer com
três berços de atracação e a retroárea, com superfície entre 500.000m² e
600.000m², conterá instalações para armazenamento de contêineres e de granéis
líquidos e sólidos. O projeto prevê a realização de dragagem de aproximadamente
15,4 milhões de m³ de sedimentos, até a cota de aprofundamento de 15m. O
material dragado será lançado em área de disposição oceânica no Polígono de
Disposição Oceânica de Material Dragado (PDO) já utilizado para a dragagem do
Canal de Santos. O FAP, preenchido para dar início ao licenciamento, informa a
presença de quilombolas na área do empreendimento, ou próxima, e de bens em
processo de tombamento pelo patrimônio histórico.
Diferentemente dos outros processos analisados, a etapa de definição do
escopo para a elaboração do TR contou com a apresentação, por iniciativa do
empreendedor, de um plano de trabalho baseado nos itens usualmente incluídos
nos TRs do Ibama, com apontamento de algumas questões específicas do
empreendimento, descrição do método para a avaliação de impactos, definição dos
estudos por áreas de influência (onde coletar dados primários e secundários), assim
definidas no plano. Houve realização de vistoria, em que foi destacada a presença
de manguezais, e consulta aos órgãos estaduais e federais envolvidos.
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O EIA apresentado ao Ibama, após a conclusão do TR, foi devolvido por não
atendimento a todos os itens do TR. Com a entrega dos estudos complementares,
são realizadas as audiências públicas. Novas complementações foram requeridas
em dois momentos, após as audiências.
Os registros no processo mostram que em diversos momentos houve
situações difíceis em relação ao compartilhamento de informações entre os atores
envolvidos, que deixaram de se manifestar sobre o TR por ausência de dados
relativos ao contexto do empreendimento.
LT Coletora Porto Velho - Araraquara 2

Segundo o EIA, a definição do sistema de transmissão para a integração das
usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira, à Rede Básica do
Sistema Interligado Nacional (SIN) vem sendo estudada pela EPE, em conjunto com
diversas empresas do setor, desde meados de 2005. Diferentes tecnologias de
transmissão foram analisadas, até identificar-se como a melhor alternativa, para o
potencial energético gerado pelas usinas, de cerca 6.500MW, a transmissão através
de 2 bipolos de corrente contínua de 3.150MW - 600kV, 4 cabos de 2.312MCM ou
similar (2 LTs), entre as Subestações Coletora Porto Velho (RO) e Araraquara 2
(SP), em uma extensão aproximada de 2.375km para a transmissão da energia
produzida pelas usinas. Esta alternativa foi identificada como a de menor custo e
menor impacto ambiental por prever a transmissão em duas linhas, e não em 3
como apontaram os primeiros estudos.
As duas linhas, denominadas Porto Velho- Araraquara 1 e Porto VelhoAraraquara 2, estendem-se paralelas na maior parte dos trechos, porém com a
manutenção de uma distância mínima de 10km entre as duas. O licenciamento do
empreendimento se deu por meio de dois processos administrativos distintos, um
para cada linha, e os estudos foram realizados, também, por meio de dois EIAs. Em
relação aos estudos, os empreendedores argumentaram que a elaboração de um
único EIA poderia facilitar a análise dos impactos cumulativos e sinérgicos.
Argumentaram, também, que os dois circuitos compõe um sistema e portanto não
seria possível a análise das alternativas tecnológicas e locacionais de forma distinta
para as duas linhas. Tais argumentos não foram acolhidos pelo Ibama, que manteve
dois processos distintos para o licenciamento.
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O processo escolhido para a dissertação corresponde à do circuito 2, que
atravessará 87 municípios em 4 estados (GO, MT, RO, SP) e terá uma extensão de
cerca de

2.382 km. Além da LT, o projeto prevê a instalação de uma estação

retificadora corrente alternada/corrente contínua), em Porto Velho, e outra inversora
(corrente contínua / corrente alternada), em Araraquara.
A elaboração do EIA foi pautada pelos planos de trabalho, apresentados pelo
proponente e aprovado pelo Ibama com adequações, que tratam de aspectos
metodológicos relacionados à forma de coletar informações e à duração e aos
pontos de coleta. Após a aceitação do EIA por parte do Ibama foram realizadas
cinco audiências públicas nos munícipios de: Porto Velho, Rondonópolis, Mineiros,
Iturama e Itápolis.
A etapa de definição do escopo teve inicio com a apresentação do projeto
para a qual foram convidados os órgãos federais intervenientes. Nenhuma vistoria
para subsidiar a elaboração do TR foi realizada nessa fase de levantamento de
informações preliminares. Os dados da análise documental mostram que a definição
do escopo, no caso da LT Porto Velho- Araraquara, continuou após a emissão do
TR final, por meio da comunicação entre o Ibama e o proponente acerca dos dos
planos de trabalho propostos por este último e aprovados pelo Ibama com
adequações. Os planos acompanham os itens do TR e estabelecem métodos,
critérios para a definição dos pontos de coleta e duração dos levantamentos. A
minuta de TR elaborada após a apresentação foi encaminhada a todos os órgãos
federais e às Oemas dos estados envolvidos.
Houve consulta também à comunidade científica, porém somente acerca do
conteúdo do EIA já elaborado. A análise realizada concluiu que mais três aspectos
deveriam ter sido analisados, dentre eles a análise do efeito de campos
eletromagnéticos no solo, com particular interesse a fenômenos como eletrosmose e
a análise de rádio interferência causada pelo circuito e os possíveis desdobramentos
da mesma.
Linha de Transmissão Joinville Norte – Curitiba C2
Esse projeto faz parte do conjunto de obras básicas previstas no Plano
Decenal de Expansão do Setor Elétrico 2008/2017 da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE). Compreende a LT 230kV, com o comprimento total de 97,26km,
que interligará as subestações Joinville Norte e Curitiba

passando por seis
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municípios, dois no Estado de Santa Catarina e quatro localizados no Paraná. A
Linha de Transmissão, segundo o EIA, será implantada em paralelismo com outras
já existentes.
Apesar da pequena extensão dessa linha de transmissão, segundo os dados
do levantamento documental, houve dificuldades em relação ao traçado, que, de
acordo com o projeto inicialmente apresentado, atravessaria duas Unidades de
Conservação, uma área rural destinada a programa de educação ambiental e uma
Terra Indígena, além de passar por áreas de sensibilidade ambiental, constituídas
por fragmentos florestais de mata atlântica com formações de Araucária,
constatados por ocasião da vistoria realizada pelo Ibama antes do TR.
Dificuldades também existiram em relação à comunicação com os órgãos
federais, particularmente com a FUNAI, a qual somente recebeu as coordenadas
geográficas do traçado, que permitiriam verificar a interceptação de terras indígenas,
somente após a realização do EIA; nesta oportunidade comunica ao Ibama a
identificação da Terra Indígena Yaca-Porã.

Sistema de escoamento dutoviário – SEDA
O Sistema de Escoamento Dutoviário de Álcool e Derivados tem a finalidade
de criar um corredor com 682 km de extensão entre Uberaba (MG) e São Sebastião
(SP), para a exportação de etanol. Além do escoamento de etanol, o poliduto
possibilitará o escoamento de gasolina e diesel entre o Centro Coletor de Uberaba e
a Refinaria do Planalto Paulista (REPLAN), em Paulínia, e de gasolina entre a
REPLAN e a Estação de Bombeamento Intermediária (EBI) de Taubaté. O
escoamento de Taubaté ao litoral norte paulista será realizado por meio de 140 km
de instalações já existentes
O processo de licenciamento analisado para a dissertação refere-se ao trecho
de aproximadamente 542km de extensão, que interligará os Centros Coletores de
Uberaba e Ribeirão Preto à Refinaria do Planalto (REPLAN) e à futura Estação de
Bombeamento Intermediária de Taubaté, com a finalidade de escoar o etanol
produzido em Minas Gerais e São Paulo. O projeto prevê o enterramento do duto,
com diâmetro nominal de 14 a 24 polegadas, a uma profundidade de 1,0m da
superfície em todo o seu comprimento e compartilhamento da faixa de servidão de
dutos já existentes.
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Gasoduto Brasil Central
O Gasoduto destina-se ao transporte de gás natural, na escala de 5,57
milhões de m³ /dia, para os mercados industrial, automotivo e residencial de São
Paulo, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Seu percurso inicia-se na Estação de
Compressão localizada no Município de São Carlos (SP) e se estende por 817km
até o DF, atravessando 39 municípios. Estão previstos até 7 pontos de entrega - em
Ribeirão Preto (SP), Uberaba e Uberlândia (MG), Itumbiara, Caldazinha e Silvânia
(GO) e Brasília (DF) - que serão instalados de acordo com a necessidade. O projeto
prevê a utilização de duto de 20 polegadas enterrado a 1,0m da superfície em toda a
sua extensão, excetuados os trechos rochosos em que a profundidade pode ser de
0,60m. A faixa de domínio, ou servidão de passagem, terá 20m de largura.
O traçado do gasoduto consistiu no problema principal para a análise da
viabilidade do empreendimento, segundo o que constatou a vistoria do Ibama antes
da elaboração do TR, que destacou a proximidade com aglomerados urbanos e
interceptação de propriedades, cruzamentos de rodovias e a interceptação de APA,
proximidade com áreas prioritárias para a conservação do Cerrado e da Mata
Atlântica segundo a Portaria nº 9 de 23/2007, além da ocorrência de grandes
fragmentos de cerrado em quatro municípios de Goiás. O relatório de vistoria ainda
aponta para a possível existência de veredas caracterizadas pela presença de
buritizais e uma comunidade quilombola.
A primeira versão do EIA obteve um parecer desfavorável do Ibama em face
dos impactos decorrentes do traçado apresentado. As inadequações do traçado e os
diversos pareceres técnicos desfavoráveis, inclusive de órgãos estaduais, ensejaram
o pedido de complementações dos estudos ao proponente após a entrega do EIA ao
Ibama e a inclusão de condicionantes na LP relativas ao traçado.
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ANEXO A

Ministério do Meio Ambiente - MMA
Secretaria Executiva - SECEX
Departamento de Coordenação do SISNAMA - DSIS
Programa Nacional do Meio Ambiente II – PNMA II
SUMÁRIO EXECUTIVO
MEMÓRIA SOBRE AS RODADAS DE DISCUSSÃO DE TERMOS DE
REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA DE LINHAS DE
TRANSMISSÃO, PORTOS, RODOVIAS E USINAS HIDRELÉTRICAS.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 15 de março a 05 de maio de 2010.
LOCAL: Sala de Reunião do Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA
PARTICIPANTES: Técnicos dos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
São Paulo e Tocantins, o IBAMA/DILIC, Ministério dos Transportes, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Ministério de Minas e Energia,
Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ANTAQ – Agência Nacional
de Transportes Aquaviários, e especialistas convidados.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA, direcionado ao fortalecimento do
processo de gestão ambiental no País, nos três níveis de governo, tem colaborado
com o aperfeiçoamento do licenciamento ambiental no país. No âmbito das
atividades que buscam esse objetivo, foram realizadas Rodadas de Discussão de
Normas para o licenciamento ambiental de empreendimentos, de acordo com as
prioridades advindas dos estados e Ibama.
Considerando que o Termo de Referência constitui um passo fundamental para que
os respectivos estudos ambientais alcancem o fim desejado e a qualidade esperada,
o órgão licenciador deve redigir, de tal forma que o empreendedor e os profissionais
que vão elaborar o Estudo Ambiental entendam o que está sendo solicitado.
Dessa forma, as rodadas tiveram como objetivo a discussão e proposição de
Termos de Referência Padrão para elaboração de EIA/RIMA das seguintes
tipologias: Rodovias, Portos, Linha de Transmissão e Usinas Hidrelétricas (UHE).
Para tanto, foram organizados grupos técnicos específicos para cada tipologia de
empreendimento que contou a participação de técnicos de órgãos estaduais de meio
ambiente - indicados pelos respectivos Secretários de Meio Ambiente, Ibama,
MMA/PNMA, e representantes de outras instituições governamentais e não

180

governamentais. Os grupos tiveram a coordenação técnica dos estados da Bahia,
Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Reuniram-se em Brasília,
separadamente em três momentos e conjuntamente em um momento para
discussão de temas comuns a todas as tipologias, onde todos técnicos, dos quatro
grupos, discutiram e consensaram a uniformização dos mesmos.
Participaram das rodadas os Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São
Paulo e Tocantins, o IBAMA/DILIC, Ministério dos Transportes, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Ministério de Minas e Energia,
Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, ANTAQ – Agência Nacional
de Transportes Aquaviários, e especialistas convidados.
Inicialmente o PNMA realizou levantamento de Termos de Referência das quatro
tipologias, junto aos estados e Ibama, com vistas à elaboração de um texto base
para discussão nos grupos. O conjunto de Termos de Referência foi disponibilizado
a todos os participantes das discussões. Também, foram identificados, junto aos
Oemas, setor produtivo e e empresas de consultorias, problemas (gargalos,
omissões, imprecisões, etc) em Termos de Referência atualmente utilizados, bem
como deficiências encontradas nos EIAs e nos RIMAs em decorrência do conteúdo
dos Termos de Referência.
Utilizando-se dos Termos de Referência disponibilizados pelos Oemas e Ibama, e
considerando a resolução Conama nº 01/86, os coordenadores dos grupos
elaboraram o Texto Base para discussão. Durante as rodadas, considerando o
conhecimento e a experiência dos técnicos, foram discutidos e relacionados os
impactos comumente decorrentes da implantação de empreendimentos de cada
tipologia específica, de forma que o Termo de Referência contemple todos os
requisitos necessários para o levantamento e análise dos componentes ambientais
existentes na área de influência do projeto, e que o “diagnóstico ambiental” responda
às questões específicas e subsidie, com objetividade, as avaliações necessárias .
2. DESTAQUES DA ELABORAÇÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA
Avanços - Justificativas - Consensos
O TR não deve definir as metodologias ou listar possíveis metodologias a serem
utilizadas na elaboração do EIA/RIMA. As mesmas podem ser discutidas e definidas
em reunião entre o empreendedor, empresa responsável pela elaboração dos
estudos e o órgão licenciador.
A questão da alternativa tecnológica deve ser apresentada como um dos aspectos
a serem avaliados junto com alternativa locacional, entendendo-se que a
conjunção das duas é o que determina a melhor opção. Verificou-se que a legislação
exige que haja alternativas locacionais e tecnológicas, mas não foi identificado
problema em serem apresentadas e avaliadas conjuntamente.
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Na discussão de UHE foi proposto e aprovado trazer a discussão locacional e
tecnológica do inventário hidrelétrico para o EIA - uma síntese do capitulo de
alternativas de repartição de quedas, ficando com a seguinte redação:
 Apresentar uma síntese da análise de alternativas de repartição de quedas,
dos estudos de inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica no qual o
Aproveitamento está localizado. Descrever a divisão de queda escolhida, na
qual deve se considerar o mínimo de efeito negativo sobre o meio ambiente
associado ao uso múltiplo das águas, considerando a legislação pertinente.
Também ficou acordado que complementarmente, no item Alternativas
Locacionais e Tecnológicas será solicitado:
 Avaliar possíveis variantes do eixo e projeto em relação às fragilidades
socioambientais da área, tais como: zonas de importância para conservação
ou proteção da biodiversidade, áreas de pressão antrópica, e aspectos
geofisicos;
 o Apresentar uma síntese dos estudos de engenharia, realizados no
Inventário Hidrelétrico, que determinou a definição do arranjo de projeto do
APH, dando destaque para a localização, matérias primas necessárias e
tecnologia para a construção e operação.
 com base nos estudos de engenharia, realizados no Inventário Hidrelétrico da
Bacia Hidrográfica e na Viabilidade Técnica e Econômica, apresentar e
justificar a tecnologia adotada para geração e as alternativas de arranjo de
projeto do aproveitamento, dando destaque para a localização, matérias
primas necessárias e tecnologia para a construção e operação.
Na discussão sobre alternativas locacionais e tecnológicas é comum ser
solicitado no TR e constar no EIA/RIMA a abordagem sobre outras formas de
geração de energia e escolha do modal de transporte. No entanto, foi entendimento
nos grupos específicos que essas decisões não configuram alternativa locacional e
tecnológica e sim planejamento setorial que deve ser considerada etapa superada
quando se inicia o processo de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental
não vai substituir a falta de planejamento setorial.
Outra questão relativa à alternativa locacional é o caso de duplicação de rodovia
em paralelo ao eixo existente e dentro da faixa de domínio da mesma – considerado
inexistência de alternativa locacional. Porém, eventualmente pode ser necessária,
também, a execução de variantes de traçado em determinados trechos da rodovia.
Assim, foi acordado a seguinte redação:
 Apresentar alternativas de traçado e/ou de variantes de traçado...
O tema Escala foi bastante discutido, chegando-se as seguintes conclusões: (i)
definiu-se por utilizar o termo “escala adequada” no TR Referencial (Padrão); (ii) as
situações específicas deverão ser definidas caso a caso.
O órgão licenciador deverá separar escala de trabalho e de apresentação - para o
licenciamento ambiental interessa a escala de trabalho, considerando
a disponibilização dos formatos digitais, e definir a escala conforme característica do
empreendimento e do tema em mapeamento, podendo utilizar diferentes escalas
para analisar um mesmo empreendimento.
Na discussão sobre Linhas de Transmissão, concluiu-se pela não utilização da
“Área De Influencia Regional” – entendendo que a mesma é coincidente com área
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de influência indireta - que deve abranger os impactos indiretos, não havendo
necessidade de incluir uma nova área de influência, e assim seguir a Resolução
Conama quanto as exigências de abordagem da área de influência “Definir os limites
da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto...”
Também, foi consenso a não utilização da Área Diretamente Afetada – ADA,
uma vez que as áreas onde ocorrem as interferências diretas para a instalação de
uma LT formam a área de influência direta, não existindo justificativa para a
separação e delimitação de AID e ADA .
O grupo de discussão de rodovias entendeu da mesma forma a questão sobre
ADA e AID, considerando que as duas áreas são coincidentes inclusive a
abrangência dos estudos.
No entanto, para UHE e Portos foi consenso, com justificativas bastantes
consistentes, a utilização de três áreas de influência: ADA, AID e AII.
Alguns itens, principalmente, do diagnóstico passaram por revisão de redação
para exclusão de duplicidade ou redundância, ou por serem orientações com
intenção didática, que por vezes se apresenta de forma complexa, dando margem a
interpretações e manifestações críticas.
Houve questionamentos quanto a utilidade/finalidade de certas informações
solicitadas nos TRs, que muitas vezes não são condizentes com a natureza da
atividade, ou extrapolam o alcance das responsabilidades e mesmo das
competências legais dos empreendedores, ou ainda, são incompatíveis com a etapa
do processo de licenciamento ambiental. Para a decisão de permanência ou
exclusão da solicitação dessas informações foi realizado o exercício de perguntas
dirigidas, com base nos impactos comumente decorrentes da implantação do
empreendimento específico relacionados pelo grupo. Assim, foram retirados aqueles
itens que não puderam responder às perguntas.
Alguns aspectos no item diagnóstico foram retirados por serem característicos da
análise integrada, prognóstico, impactos recorrentes da tipologia e medidas
ambientais. No entanto, foram aproveitados na discussão e elaboração desses itens.
Ficou acordado que o TR somente listará aqueles programas ambientais básicos
– “obrigatórios”, comuns às diferentes tipologias, e que o detalhamento que vem
sendo exigido, para essa fase de Licença Prévia, deverá ser exigido na etapa de
Licença de Instalação, ocasião de elaboração do PBA – Plano Básico Ambiental.
Inclusive foi sugerido que o MMA realize rodada de discussão para elaboração de
Termo de Referência específico para PBA.
Foi bastante intensa a discussão com relação à prática de se solicitar a
apresentação, para aprovação do licenciador, de um plano de trabalho para
realização dos levantamentos de fauna e flora. Não houve consenso em manter
essa solicitação, mas sim a sugestão de se realizar uma discussão específica com
vistas a identificar a eficácia desse plano de trabalho, e se for o caso normatizá-lo
não só para o meio biótico, mas também para os meios físico e socioeconômico.
Grande avanço na discussão do TR de rodovias foi a inclusão, com a
concordância pacífica do MT/DNIT, do levantamento detalhado dos passivos
ambientais resultantes da implantação pretérita da rodovia em processo de
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licenciamento ambiental de duplicação ou execução de melhorias que demandam
EIA/RIMA.
3. ENCAMINHAMENTOS
Entende-se que o resultado das rodadas de discussão dos termos de referência
para EIA/RIMA de rodovias, portos, UHE e linhas de transmissão, será recepcionado
como aprimoramento da política ambiental, e que o mesmo está validado, também,
pelo setor transportes e setor energia uma vez que estiveram representados nas
discussões e com participação bastante efetiva e colaborativa.
Os resultados das rodadas serão encaminhados à ABEMA - Associação Brasileira
de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, Órgãos Estaduais de Meio Ambiente Oemas, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Ibama e empreendedores, com vistas à adoção dos Termos de Referência nos
processos de licenciamentos ambientais.
Destaca-se que durante as discussões surgiram demandas que, por sugestão dos
técnicos, deveriam ser encaminhados à Secretaria Executiva do Ministério do Meio
Ambiente, Abema e Ibama para avaliação quanto à necessidade de providências
institucionais, como:
Discussão sobre a apresentação, para aprovação do órgão licenciador, de um
plano de trabalho para realização dos levantamentos de fauna e flora – meio biótico,
bem como para os meios físico e socioeconômico.
Elaboração de Termo de Referência para elaboração de Plano Básico Ambiental
– PBA.
Definir normas e procedimentos (momentos, prazos...) para a participação dos
órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental - ICMBio, Funai,
Iphan, Fundação Palmares, ANA e Órgãos Estaduais de Recursos Hídricos, SPU.
Discutir com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sobre questões do
licenciamento ambiental de Linhas de Transmissão, tendo em vistas os problemas
identificados:
 Incompatibilidade de prazos do processo de licenciamento ambiental e do
empreendedor junto à ANEEL;
 Entendimento entre ANEEL e área ambiental para definir o “corredor
preferencial” a ser leiloado - como se dá a escolha do corredor? A análise de
alternativa locacional deveria ser conjunta na escolha do corredor
preferencial?
Criar um grupo de trabalho para revisão das Resoluções Conama nº 01/86e
237/97, uma vez que durante as rodadas foram identificados várias questões que
merecem reflexão e discussão, como:
 Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto;
 Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza
 O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes
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 atividades técnicas o Áreas de Influência;
Revisão da IN nº146/Ibama
Elaboração de Termo de Referência para Pequena Central Hidrelétrica – PCH.
Ministério do Meio Ambiente
Departamento de Coordenação do SISNAMA
Flora Cerqueira
Coordenação Geral do PNMA II
Ana Lucia Tostes de Aquino Leite
Coordenação Técnica:
Lúcia Regina Moreira Oliveira - PNMA II
Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – ABEMA
Maria da Glória Brito Abaurre
LINHA DE TRANSMISSÃO
Coordenadora: Teresa Muricy – Instituto do Meio Ambiente da Bahia
Almir Picanço de Figueiredo - Instituto Natureza do Tocantins
Antônio Carlos Soares – Eletronorte
Francisco Alexandre R. Trento – Superintendência Estadual de Meio
Ambiente do Ceará
Guilherme Florioni – Ibama
José Ignácio R. Neto – Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato
Grosso
Karine P. de Siqueira – Eletronorte
Márcia Fernandes Coura – PNMA II
Regina Lúcia M. Souza – Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas
Gerais
RODOVIAS
Coordenadora: Maria Dias Cavalcante - Superintendência Estadual de Meio
Ambiente do Ceará
Bibiana B. Kocourik - DNIT
Hermógenes D. Alves Siqueira – Secretaria do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos de Goiás
Juliana Silva - DNIT
Maria Vicentina F. Bezerra – Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará
Márcia Coura - PNMA II
Rafael Volquind – Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande
do Sul
PORTOS
Coordenador: Renato Corrêa Gomes – Instituto Estadual de Meio Ambiente do
Espírito Santo
Celina Bragança Cláudio – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Dyrton Bellas da Silva – Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro
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Francisco Alexandre R. Trento – Superintendência Estadual de Meio Ambiente do
Ceará
Guilherme Araújo Ribeiro - Ibama
Márcia Coura - PNMA II
Maurício Couto César Jr. - Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro
Uirá Cavalcante Oliveira – ANTAQ
USINAS HIDRELÉTRICAS
Coordenadora: Nina Rosa Lages - Fundação Estadual de Proteção Ambiental do
Rio Grande do Sul
Andréa Figueiredo - MME
Antônio Sérgio O. Lobo - Superintendência Estadual de Meio Ambiente do
Ceará
Danusa Kelly C. F. Cruz – Agência estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos de Pernambuco
Márcia Coura - PNMA II
Maria angélica Garcia – Consultora BIRD/MME
Neuzelides Maria R. Fonseca - Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos de Goiás
Niviene Maciel - Eletronorte
Regina Lúcia M. Souza - Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas
Gerais
Rita Alves Silva - MME
Rose Cristine Q. Chaves - Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará
Rubens Ghilardi – Eletronorte
Silviani Frchlich – Eletronorte
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