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TÓPICOS


Evolução da legislação quanto o EIA/RIMA



Conceitos gerais (atividade, aspecto e impacto ambiental)
– identificação



Classificação e Valoração do Impacto Ambiental



Resolução CONAMA 001/1986: diretrizes e atividades
para o EIA, RIMA, procedimentos para realização da AIA,
empreendimentos que devem fazer o EIA/ RIMA



Termo de Referência



Obstáculos na realização do EIA/ RIMA e Soluções



Audiência Pública



Licenciamento



Aplicações com estudos de casos

HISTÓRICO
1969 – Experiência americana  EIA como uma
atividade sistematizada e institucionalizada no NEPA
1972 – Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – Estocolmo. Institucionalização da AIA
como instrumento de gestão ambiental.
1981 – A legislação brasileira institucionaliza o
processo de AIA – Lei no 6938/81 , onde a AIA e o
licenciamento de atividades poluidoras são
instrumentos da PNMA
1986 – CONAMA define Resolução 001: como deve ser
feita a AIA, criando duas figuras: EIA e RIMA
1988 – CF (art. 225) prevê o processo de
obrigatoriedade do EPIA. Estados têm a competência
do controle ambiental  coordenar o processo de
licenciamento

CONCEITOS GERAIS






ATIVIDADE - Qualquer processo no qual se produz, gera
ou mantém alguma coisa. Classifica-se em dois tipos:
natural e antropogênica (antrópica).
ASPECTO AMBIENTAL - Elemento das atividades ou
produtos ou serviços de uma organização que pode
interagir com o meio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL - Qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que direta ou
indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente; e
V - a qualidade dos recursos ambientais

Os ASPECTOS
e IMPACTOS AMBIENTAIS
relação de causa e efeito
O que gera? Como gera?
ASPECTOS
Para onde vai? Quais são as
conseqüências no meio?
IMPACTOS

Exemplo de aspectos ambientais
significativos
– Descarga de efluentes líquidos
– Disposição de resíduos sólidos
– Emissão de gases
– Emissão de material particulado
– Ruído

Exemplo de atividade (processo), produto e serviço
com os aspectos ambientais e impactos associados

Atividade

Produto

Serviço

Exemplo

Tratamento
de água

Copo
plástico

Aspecto

Adição de
Cloro em
excesso

Lançamento
do copo
no rio

Aplicação de
herbicida

Impacto

Intoxicação

Morte de
peixes

Morte de
plantas

Manutenção
de jardim

DERRAMENTO
S
ACIDENTAIS
MANUSEIO DE
PRODUTOS
ROMPIMENTO
DE TANQUES

VAZAMENTO
DE
TANQUES
PRODUTOS
QUÍ
QUÍMICOS

CHORUME DO
ATERRO

ÓLEO
COMBUSTÍ
COMBUSTÍVEL

VAZAMENTO
DAS
TUBULAÇ
TUBULAÇÕES

INFILTRAÇ
INFILTRAÇÕE
S
(LAGOAS)
DRENO DOS
PÁTIOS

RESÍ
RESÍDUOS
SÓLIDOS

EFLUENTES
LÍQUIDOS

CONTAMINAÇ
CONTAMINAÇÃO
DO LENÇ
LENÇOL
FREÁ
FREÁTICO
VAZAMENTOS
NA REDE
FOSSAS COM
SUMIDORO

ESGOTOS
DOMÉ
DOMÉSTICOS

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO PARA LEVANTAMENTO DE
ASPECTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS À CONTAMINAÇÃO DO
LENÇOL FREÁTICO (IMPACTO AMBIENTAL).

CLASSIFICAÇÕES DE IMPACTO
AMBIENTAL
-

-

-

-

ORDEM DO IMPACTO: direto ou primário e indireto
ou secundário
MANIFESTAÇÃO DOS SEUS EFEITOS: imediato,
médio prazo e longo prazo
TEMPORALIDADE: temporário e permanente
REPRESENTATIVIDADE: estratégico e não
estratégico
LOCALIDADE: local, regional e global
CONDIÇÕES OPERACIONAIS: normal e acidental
NATUREZA: positivo e negativo

Classificação do impacto ambiental
Classe

Conseqüência/
Severidade
(Riscos)

Características

A

Alta

Abrangência global com impacto
potencial de grande magnitude e
degradação
ambiental
com
perdas financeiras e de imagem
mesmo com ações de controle e
mitigação.

B

Média

Abrangência regional com impacto
de magnitude capaz de alterar a
qualidade
ambiental
(ar,
água,
ruído/vibração,
solo,
recursos
naturais), porém reversíveis com
ações de controle e mitigação e
com
conseqüências
para
os
negócios
e
imagem
da
organização.
Possibilidade
reclamações
interessadas

C

Baixa

de
de

gerar
partes

Abrangência local com impacto
potencial
de
magnitude
desprezível, reversível com ações
de
controle
e
mitigação,
sem
conseqüências para os registros e
imagem da organização.

Classe

Freqüência/
Probabilidade

A

Alta

Característica

Ocorre diariamente.
Baixa
confiabilidade
ou
inexistência ou inadequação de
procedimentos e controles dos
aspectos ambientais.
Elevado número de aspectos
ambientais
com
potencial
de
causar impactos ambientais.

B

Média

Ocorre mais de uma vez / mês.
Procedimentos e controles dos
aspectos
ambientais
com
alguma deficiência.
Médio
número
de
aspectos
ambientais
com
potencial
de
causar impactos ambientais.

C

Baixa

Ocorre
mês.

menos

de

uma

vez

/

Procedimentos e controles dos
aspectos ambientais adequados.
Baixo
número
de
aspectos
ambientais
com
potencial
de
causar impactos ambientais.

Freqüência (em situações Normais e Anormais ou
Probabilidade de ocorrência (em situações de
emergência)
A(Alta)

B(Média)

C (Baixa)

A (Alta)

Crítico

Crítico

Crítico

B (Média)

Crítico

Moderado

Menor

C (Baixa)

Moderado

Menor

Menor

Conseqüência /
Severidade
(Risco)

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
Instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, de
grande importância para a gestão institucional de
planos, programas e projetos, em nível federal,
estadual e municipal.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
instrumento técnico-científico de caráter multidisciplinar,
capaz de definir, mensurar, monitorar, mitigar e
corrigir as possíveis causas e efeitos, de determinada
atividade, sobre determinado ambiente materializado
num documento direcionado ao público leigo,
denominado de RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL - RIMA

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estudo feito para IDENTIFICAR, PREVER,
QUANTIFICAR os impactos ou efeitos ambientais,
assim como PREVENIR, as consequências ou
efeitos ambientais, que determinadas ações,
planos, programas ou projetos (MEDIDAS
MITIGADORAS), MINIMIZEM ou ELIMINEM estes
impactos que podem causar à saúde, ao bem estar
humano e ao entorno.


Quais as fases da AIA?
PRÉ IMPACTO
Fase I

Definição dos objetivos da avaliação

AVALIAÇAO PROPRIAMENTE DITA
Identificação dos impactos potenciais
Fase II

Determinação de impactos significativos
Medição das condições de base / Teste dos efeitos das ações

Fase III
Fase IV

Predição dos efeitos das ações / Estimativa da probabilidade das predições

Avaliação da significância dos resultados
Modificação das ações propostas

Fase V

Ações alternativas mitigadoras
Comunicação dos resultados e das recomendações

Fase VI

Decisão sobre a ação proposta

PÓS IMPACTO
Fase VII

Monitoramento dos efeitos da ação / Eventuais modificações/mitigações

PROCEDIMENTOS PARA AIA
1.

2.
3.
4.

5.

6.

A exigência dos órgãos ambientais (de
controle) em apresentar o EIA/RIMA para
licenciamento de atividades poluidoras (slide a
seguir).
O empreendedor solicita o licenciamento.
O órgão ambiental avalia a necessidade ou não
da apresentação do EIA/RIMA.
O órgão ambiental define os termos para sua
elaboração (do EIA/RIMA) – Termo de
Referência ou Instrução Técnica.
O empreendedor contrata uma empresa
consultora para conduz a elaboração do
EIA/RIMA. Após aceite do EIA/RIMA, o órgão
ambiental encaminha o RIMA aos órgãos
públicos que têm relação com o projeto.
O órgão ambiental solicita audiências públicas
dentro do processo de decisão
(Resolução CONAMA 001/86)

OBRIGATORIEDADE DO EIA/RIMA
Para atividades MODIFICADORAS do meio
ambiente, selecionadas em função de:


o IMPACTO FÍSICO (qualitativo e quantitativo)
provocado;

a extensão da ÁREA DE INFLUÊNCIA;

a utilização de RECURSOS NATURAIS.
Poder Público pode solicitar EIA/RIMA para
qualquer empreendimento não relacionado na
Resolução

OBRIGATORIEDADE DO EIA/RIMA
I - estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento;
II - ferrovias;
III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV - aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, artigo 48 do DecretoLei Nº 32, de 18.11.66;
V - oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários
de esgotos sanitários;
VI - linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 kW;
VII - obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como:
barragem para quaisquer fins hidrelétricos acima de 10 MW, de
saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação,
drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de
barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código
de Mineração;
X - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos
tóxicos ou perigosos;
XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de
energia primária, acima de 10 MW;
XII - complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos,
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha,);

XIII - distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;
XIV - exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima
de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas
em termos percentuais ou de importância do ponto de vista
ambiental;
XV - projetos urbanísticos, acima de 100 ha (cem hectares) ou em
áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da
SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
XVI - qualquer atividade que utilize carvão vegetal, derivados ou
produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas por
dia;
XVII - projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000
ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas
significativas em termos percentuais ou de importância do ponto
de vista ambiental, inclusive nas Áreas de Proteção Ambiental;
XVIII - nos casos de empreendimentos potencialmente lesivos ao
patrimônio espeleológico nacional.

(Resolução CONAMA 001/86)
O Decreto no 750/93 criado com base no art. 14 da Lei no 4.771/65
também impõe obrigatoriedade na elaboração desse Instrumento
quando se tratar de supressão de vegetação nativa de mata
atlântica primária, e secundária nos estágios médio e avançado
de regeneração, em atividades de utilidade pública e/ou interesse
social.

DIRETRIZES PARA O EIA
a) contemplar todas as alternativas tecnológicas e
de localização confrontando-as com a hipótese
de não execução do projeto,
b) identificar e avaliar sistematicamente os
impactos ambientais gerados nas fases de
implantação e operação da atividade,
c) definir as Áreas Direta e Indiretamente afetadas
pelos impactos, e
d) considerar os Planos e Programas de Governo
com jurisdição sobre a área onde será
implementada a atividade impactante.
(Resolução CONAMA 001/86)

DIRETRIZES PARA O EIA
INFORMAÇÕES GERAIS
CARACTERIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
ÁREA DE INFLUÊNCIA
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
MEDIDAS MITIGADORAS
PROGRAMA DE MONITORAMENTO

EIA - ATIVIDADES
(a) as informações gerais: identificação do empreendimento e
dados do empreendedor; objetivos e justificativa no contexto
socioeconômico do projeto; tipos de atividades; localização
geográfica (mapa); descrição das etapas do empreendimento.
(b) a caracterização do empreendimento: as informações acerca
do empreendimento durante as fases (planejamento,
implantação e operação); esclarecimento sobre as alternativas
locacionais e tecnológicas.
(c) a área de influência: a definição dos limites da área
geográfica a ser afetada, acompanhada de justificativa e
mapeamento.
(d) o diagnóstico ambiental: elaboração de uma descrição e
análise dos recursos ambientais e suas interações nos meios,
antes da implantação do projeto: físico: solo, subsolo, as
águas, ar, recursos minerais, topografia e regime hidrológico;
biológico: fauna e flora; sócio econômico: uso e ocupação do
solo; estruturação sócio-econômica da população (estrutura
produtiva e de serviços); sítios e monumentos arqueológicos,
organização da comunidade local (dinâmica populacional).

(e) o prognóstico das condições ambientais com a execução do
projeto: a identificação, valoração e interpretação dos prováveis
impactos ambientais associados a todas as etapas do
empreendimento, e se for o caso, a desativação de um dado
projeto, sobre os meios atingidos. Desta forma, estes impactos
ambientais devem ser categorizados segundo aos seguintes
critérios: (a) Ordem - diretos ou indiretos; (b) Valor - positivo
(benéfico) ou negativo(adverso); (c) Dinâmica - temporário,
cíclico ou permanente; (d) Espaço - local, regional e, ou,
estratégico; (e) Horizonte Temporal - curto, médio ou longo
prazo; e (f) Plástica - reversível ou irreversível. Acompanha uma
descrição dos impactos sobre cada meio e indicação dos
métodos de identificação dos impactos ambientais
(f) as medidas ambientais mitigadoras e potencializadoras a
serem adotadas. Devem ser organizadas quanto: a) a natureza preventiva ou corretiva; (b) etapa do empreendimento que
deverão ser adotadas; (c) fator (meio) ambiental que se aplicam
- físico, biótico e, ou, antrópico; (d) responsabilidade pela
execução - empreendedor, poder público ou outros; e (e) os
custos previstos. Para os casos de empreendimentos que
exijam reabilitação de áreas degradas devem ser especificadas
as etapas e os métodos de reabilitação a serem utilizados.

(g) o programa de acompanhamento e monitoramento
ambiental: recomendação de programas de acompanhamento
e monitoramento da evolução dos impactos ambientais
positivos e negativos associados ao empreendimento. Sendo
necessário especificar os métodos no processo de informação
e a periodicidade de amostragem de cada parâmetro.
(h) a elaboração do RIMA que consiste nas conclusões do EPIA
ilustradas por mapas com escalas, quadros e gráficos.

(Resolução CONAMA 001/86)

RIMA


O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA
refletirá as CONCLUSÕES do Estudo de
Impacto Ambiental – EIA



As informações técnicas devem ser expressas em
linguagem acessível ao público, de modo a que
este possa entender claramente as possíveis
CONSEQÜÊNCIAS AMBIENTAIS DO PROJETO E
SUAS ALTERNATIVAS, comparando as
vantagens/desvantagens de cada uma delas.

RIMA
I - os objetivos e justificativas do projeto;
II - a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e
locacionais,;
III - a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico
ambiental da área de influência do projeto;
IV - a descrição dos prováveis impactos ambientais da
implantação e operação da atividade;
V - a caracterização da qualidade ambiental futura da área de
influência, comparando as diferentes situações da adoção do
projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua
não realização;
VI - a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras
previstas em relação aos impactos negativos, mencionando
aqueles que não puderem ser evitados, e o grau de alteração
esperado;
VII - o programa de acompanhamento e monitoramento dos
impactos;
VIII - recomendação quanto à alternativa mais favorável
(conclusões e comentários de ordem geral).

(Resolução CONAMA 001/86)

INSTRUMENTOS DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
EIA/RIMA
PCA/RCA se destina a avaliar o impacto de atividades capazes de
gerar impacto ao ambiente, porém em grau menor e por isso
dispensaria a complexidade e o aparato técnico-científico para tal
elaboração.
PRAD (Decreto 97.632/89) seria um instrumento complementar ao
EIA/RIMA em atividades de mineração visando garantir a plena
recuperação da área degradada.
TAC – TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA é um instrumento legal,
previsto na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), que tem
natureza de título executivo extrajudicial e que possibilita por fim ao
inquérito civil, mediante adequação ou correção da conduta. O
TAC, além de evitar a propositura de ação civil pública, poupando
assim, o interessado dos indesejados desgastes da condução do
processo e de sua imagem, presta-se ainda a possibilitar ao
interessado a oportunidade de diferir investimentos e participar
de forma ativa na definição dos prazos e cronogramas da
implementação das obrigações assumidas no TAC.

FERRAMENTAS DE APOIO Á ANÁLISE
AMBIENTAL
• a legislação ambiental;
• o Termo de Referência;
• os dados sobre o empreendimento encaminhados pelo empreendedor;
• os dados ambientais disponíveis no órgão do meio ambiente.
TERMO DE REFERÊNCIA
instrumento orientador para a elaboração de qualquer tipo de Estudo
Ambiental (EIA/RIMA, PCA, RCA, PRAD, PLANO DE
MONITORAMENTO, etc) – modelo FEEMA
estabelecer as diretrizes orientadoras, conteúdo e abrangência do estudo
exigido do empreendedor
elaborado pelo órgão de meio ambiente a partir das informações prestadas
pelo empreendedor na fase de pedido de licenciamento ambiental. Em
alguns casos, devido a deficiências infra-estruturais e do reduzido número
de pessoal especializado, o órgão de meio ambiente solicita que o
empreendedor elabore o Termo de Referência, reservando-se apenas ao
papel de julgá-lo e aprová-lo. Em outros casos, com a finalidade de
agilizar o processo de licenciamento ambiental, o empreendedor adiantase.

OBSTÁCULOS NA ELABORAÇÃO DO
EIA











independência da equipe em relação ao empreendedor.
descrição do empreendimento em função dos efeitos ambientais
dele esperados.
delimitação da área de influência direta e indireta das alternativas
locacionais do empreendimento.
compatibilização entre o empreendimento e os planos e
programas governamentais planejados ou em implantação na sua
área de influência.
descrição das alternativas tecnológicas e de localização, inclusive
da alternativa de não implantação do empreendimento.
análise dos impactos ambientais (identificação, previsão da
magnitude e interpretação) esperados do projeto, plano ou
programa proposto e de suas alternativas.

SOLUÇÕES






COMITÊ DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO à
equipe multidisciplinar, coordenado pelo órgão de meio
ambiente, com o objetivo de orientar e acompanhar o processo
de elaboração dos documentos e de monitoramento dos
impactos do empreendimento;
estruturação de GRUPOS DE ASSESSORAMENTO POPULAR
para auxiliar na identificação empírica dos efeitos ambientais
esperados do empreendimento
inserção de etapas de apresentação formal de resultados
preliminares do EIA/ RIMA ou outros documentos técnicos
semelhantes, possivelmente através de AUDIÊNCIA PÚBLICA
INTERMEDIÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA










Realização está prevista para após a execução do EIA e
apresentação do RIMA.
Promovida pelo IBAMA ou, quando couber, pelo Município,
sempre que julgada necessária ou quando solicitada por
entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 (cinqüenta) ou
mais cidadãos.
Finalidade: expor aos interessados o projeto proposto e seus
impactos ambientais e discutir o RIMA, dirimindo dúvidas e
recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.
Em função da localização geográfica dos solicitantes e da
complexidade do tema, poderá haver mais de uma Audiência
Pública sobre o mesmo RIMA.
Outros momentos de participação pública no processo de AIA,
principalmente, através da realização de AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS INTERMEDIÁRIAS, ou seja, antes da conclusão do
EIA e da elaboração do RIMA.

LICENCIAMENTO (Parei aki 2 feira)




PNMA: base dos instrumentos de licenciamento ambiental e define
sua obrigatoriedade e discorre sobre as etapas de um
licenciamento.
Resolução CONAMA 237/97 expande a definição dessas etapas e
inclui o grau de competência dos Órgãos ambientais quanto ao
licenciamento.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo
qual o órgão ambiental competente licencia a localização,
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental
Licença Prévia – LP;
Licença de Instalação – LI;
Licença de Operação – LO

LP
Conter os requisitos básicos a serem atendidos nas fases de
localização, instalação e operação, atestando a viabilidade
ambiental.
Contemplar o atendimento aos Planos municipais, estaduais ou
federais para a Área de Abrangência do empreendimento. Esta
licença é extremamente útil, uma vez que já aponta preliminarmente
se o empreendimento pode ou não ser construído e quais as
restrições que terá.
LI
Concedida mediante a análise e aprovação dos Projetos
Operacionais do empreendimento.
Inclui as medidas de controle ambiental e as demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante além de
se observar os condicionantes da LP.
LO
A licença será concedida mediante a verificação do efetivo
cumprimento do exigido nas licenças prévia e de instalação, da
implantação dos sistemas de controle e das medidas
mitigadoras dos impactos exigidas, mensurando a eficiência dos
sistemas implantados, quando for o caso.

Decreto nº 42.159/2009 – SLAM:
5 tipos de licença


Licença Ambiental Simplificada – LAS: concedida em uma
única fase, aprova a localização, a instalação e a
operação;



Licença Prévia e de Instalação – LPI: autoriza em uma única
fase, a localização e a instalação;



Licença de Instalação e Operação – LIO: autoriza em uma
única fase, a instalação e a operação;



Licença Ambiental de Recuperação – LAR: aprova ações
para a eliminação de passivo ambiental. É emitida para
casos de desativação. No final do processo é concedido o
Termo de Encerramento de Atividade – TE, que atesta que
não há passivo ambiental que ofereça risco ao meio ambiente
e à saúde humana, após o encerramento das atividades ou
após a conclusão do procedimento de recuperação da
área.



Licença de Operação e Recuperação – LOR: autoriza a
operação durante o processo de eliminação do passivo
ambiental, desde que não haja risco à saúde humana.

Resolução INEA nº 12/2010


O INEA poderá celebrar convênios com os
Municípios do Estado do Rio de Janeiro, tendo como
objeto a transferência da atividade de licenciamento
ambiental em casos específicos e determinados nos
quais o impacto ambiental seja local e o
empreendimento classificado como insignificante,
baixo e médio potencial poluidor, de acordo com a
Resolução do Conselho Diretor do INEA



A competência para licenciar concedida aos
municípios descentraliza o licenciamento ambiental,
tornando mais ágil o andamento dos processos para
a obtenção das licenças.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
AMBIENTAL
Conjuntos de normas e procedimentos que regem a realização
de estudos de impactos sobre o meio ambiente

ADMINISTRATIVA

TÉCNICA

• Procedimentos gerais, institucionais
e legais do processo

• Métodos tradicionais de
avaliação de projetos
(mensuração monetária)
• Métodos que utilizam pesos com
valor

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
AMBIENTAL
- Tradicionais ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO
Necessidade de estimar o
VALOR ECONÔMICO
dos recursos e serviços ambientais
TÉCNICAS DIVERSAS
• Produtividade marginal
• Gastos defensivos
• Custo de viagem
• Outras...

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
AMBIENTAL
- Pesos 1. IDENTIFICAÇÃO E SINTETIZAÇÃO DOS IMPACTOS
•
•
•
•
•
•

Listagem de Controle (Check-List)
Matrizes de Interação (Matriz de Leopold)
Diagramas de Sistemas
Métodos Cartográficos
Redes de Interação
Métodos Ad Hoc

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
•
•
•
•
•

Método de Batelle
Análise Multicritério
Folha de Balanço
Matriz de Realização de Objetivos
Modelos de Predição

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
AMBIENTAL




Instrumentos de apoio à realização de EIA, cuja
utilização deve estar inserida no corpo do estudo.
Torna transparentes as informações utilizadas e
fácil a compreensão dos procedimentos utilizados
nos estudos.

MÉTODO AD HOC




Identificar os impactos através de um
“brainstormig”, sintetizando-os em tabelas ou
matrizes (reunião com técnicos)
Rapidez na identificação dos impactos mais
prováveis e viabilidade de aplicação quando as
informações são escassas. Entretanto, não realiza
um exame detalhado das variáveis ambientais.
(FIGURA 1)

LISTA DE CHECAGEM (CONTROLE) OU
CHECKLIST









Simples listagem dos indicadores do meio natural e
do meio antrópico utilizados na análise dos efeitos
do projeto, plano ou programa e de suas alternativas
locacionais e tecnológicas (FIGURA 2).
Serve de guia para o levantamento dos dados e
informações necessários ao estudo, podendo ser
acompanhada ou não de uma caracterização de cada
indicador listado (base científica de sua escolha e
relação com os demais indicadores).
Orienta a elaboração das avaliações de impacto
ambiental,
relacionando
ações,
componentes
ambientais e condições ambientais alteradas
(FIGURA 3)
Evolução natural do método anterior
Simplicidade de aplicação, reduzida exigência
quanto a dados e informações; entretanto, não
permitem projeções e identificação de impactos
indiretos.

DIAGRAMAS
(Variação das REDES DE INTERAÇÃO )




Métodos que tratam da avaliação de
impactos indiretos.
São representações em forma de
diagramas das ligações de CAUSAEFEITO pelas quais as ações
propostas afetam a qualidade ambiental
e recursos, através de conexões entre
os indicadores.

SOBREPOSIÇÃO DE MAPAS





Técnica de comunicação
Constitui a utilização de mapas onde a área afetada
pelo projeto é dividida em retículas.
Overlays são mapas em camadas na qual cada
camada contem um tipo particular de informação.
Pode-se desenvolver sobreposições de informações
(por exemplo: limites políticos, usos da terra,
vegetação, topografia) e produzir a síntese de uma
situação ambiental de uma área geográfica.
O GIS é cada vez mais usado para produzir estas
camadas.

VANTAGENS E
DESVANTAGENS








VANTAGENS:
Excelente para avaliar rotas dos oleodutos, gasodutos, estradas,
linhas de transmissão.
A significância de um impacto geralmente depende do local.
Overlays tornam os aspectos críticos de localização mais
claros.
Mapas são bem compreendido (bons para comunicação a
revisores e comunidades locais), além de se uma parte básica na
compilação de informação duma AIA.
DESVANTAGENS:
CONTUDO, não mostra tempo, reversibilidade, e probabilidade
dos impactos
Limitação quanto à quantificação dos impacto

EXEMPLO DA SOBREPOSIÇÃO DE MAPAS


O Sistema Brasileiro - Permite a estimativa das
qualidades do ecossistema a partir de cinco
parâmetros:
- Nutrientes; Água; Oxigênio; Mecanização; e
Erosão.
A partir da classificação de solos quanto à
DEFICIÊNCIA EM FERTILIDADE, ÁGUA E
OXIGENAÇÃO, temos como resultado mapas
intermediários que vão sendo complementados
com as novas informações.

(Codificação manual das unidades do mapa de solos,
segundo critérios propostos por Ramalho Filho et al
(1978))

Figura 2 - Mapa esquemático de distribuição das terras da Fazenda Água Limpa
da Universidade de Brasília EM CLASSES DE DEFICIÊNCIA DE
FERTILIDADE. (f - forte; f/mf - forte/muito forte; mf - muito forte; nc - não
classificado).

Figura 3 - Mapa esquemático de distribuição das terras da Fazenda Água Limpa
da Universidade de Brasília em CLASSES DE DEFICIÊNCIA DE ÁGUA. (n nulo; n/l - nulo/ligeiro; l - ligeiro; l/m - ligeiro/moderado; m/f - moderado/forte;
nc - não classificado).

Figura 4 - Mapa esquemático de distribuição das terras da Fazenda Água Limpa
da Universidade de Brasília em CLASSES DE DEFICIÊNCIA DE OXIGENAÇÃO.
(n - nulo; n/l - nulo/ligeiro; l - ligeiro; l/m - ligeiro/moderado; m/f moderado/forte; nc - não classificado).

