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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo ao e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica
Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007,
com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância (SEED)
e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas
técnicas estaduais e federais.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir
o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino
e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das
redes públicas municipais e estaduais.
O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus
servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de
promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar,
esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Janeiro de 2010
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil

Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes
desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos,
filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra do professor-autor
Bem-vindo à disciplina de Estudos de Impacto Ambiental.
Como você já deve ter percebido, com o desenvolvimento da tecnologia e o crescimento
demográfico desordenado, sobretudo das grandes cidades, o meio ambiente como um todo
vem sentindo as consequências, ou impactos das atividades humanas.
Desde a Revolução Industrial ocorrida no séc. XVIII os ecossistemas sofrem a influência dos
diversos segmentos industriais e comerciais da civilização contemporânea. No séc. XX a preocupação com os impactos ambientais causados pelos empreendimentos tornou-se global, e
muitas ferramentas de avaliação e controle de poluição foram pesquisados com o intuito de
mitigar seus efeitos.
A gestão Ambiental em todos os âmbitos de competência precisa não somente controlar a
degradação das atividades potencialmente poluidoras, mas sim e, principalmente, evitar que
elas ocorram antes da instalação e durante a operação das mesmas.
É neste contexto que a disciplina de Impactos Ambientais integra o currículo do Curso Técnico
em Meio Ambiente no qual você está matriculado.
O objetivo da disciplina é apresentar os conceitos relativos aos impactos ambientais, as origens
e os métodos para a avaliação dos efeitos adversos que os empreendimentos podem causar
ao meio ambiente. Tais ferramentas prepararão você, como profissional do meio ambiente, a
estar apto à atuação junto à gestão ambiental pública e corporativa, contribuindo assim, pela
melhoria da qualidade ambiental necessária à sustentação dos ecossistemas.
Ela está dividida em 20 aulas. Nas primeiras serão apresentados a você os conceitos sobre Qualidade Ambiental e Impacto Ambiental, imprescindíveis ao Profissional que trabalha com Meio
Ambiente. Em seguida, serão abordadas a legislação e as origens do Estudo e da Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA) e como ambos estão inseridos no contexto da Gestão Ambiental. A
partir da aula sete veremos os requisitos de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório e a participação popular durante o processo de licenciamento e ainda que o
EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) são instrumentos indispensáveis à
aplicação das Políticas Públicas em Meio Ambiente. E como reduzir os impactos? É o que será
tratado a partir da aula 12, onde serão abordadas também as principais alterações ambientais
de diversos tipos de atividades humanas e as medidas para atenuá-las. E finalmente, na aula
16 começaremos a estudar os métodos de Avaliação de Impactos e suas aplicações.
Desta forma, é imprescindível a correta compreensão do conteúdo desta disciplina e isso somente será possível com sua efetiva participação durante as aulas.
Bom Trabalho e Boa Sorte!
Prof. Cesar A da Silva.
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Aula 1 - Ações antrópicas
O objetivo desta aula é iniciar nosso estudo dos efeitos adversos que o
homem causa na natureza.

Quando pensamos nas atividades humanas como norteadoras das mudanças ambientais nos ecossistemas, temos de lembrar que as ações antrópicas
nos remetem a uma antiga lei natural: Causa e Efeito.

Antrópicas
Relativo à ação do homem sobre
a natureza; ligado à presença
humana.

Figura 1.1: Ações antrópicas
Fonte: © maraga / www.shutterstock.com

1.1 Impacto ambiental: o significado
Para melhor compreendermos o significado de Impacto Ambiental vamos
analisar, primeiramente, o seguinte texto publicado pela Revista Veja:
O aquecimento global é estudado há 25 anos – mas pode-se dizer que
2006 foi o ano em que a humanidade tomou consciência de que a crise
ambiental é real e seus efeitos, imediatos. Novas pesquisas científicas
dissiparam a mínima dúvida de que o aumento repentino da temperatura planetária se deve à ação humana, com escassa contribuição
de qualquer outra influência da natureza. Até os ecocéticos aceitam
agora a idéia assustadora de que o tempo disponível para evitar a catástrofe global está perigosamente curto. Não há mesmo como ignorar
o problema. Como uma praga apocalíptica, as mudanças climáticas já
afetam o cotidiano de bilhões de pessoas de forma impossível de ser
ignorada. Uma prévia do relatório anual da Organização Meteorológica
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Mundial, órgão da ONU que avalia o clima na Terra, divulgada em dezembro, mostra que 2006 foi marcado por uma série de recordes sombrios no terreno das alterações climáticas e das catástrofes naturais.
Pela primeira vez desde que começaram as medições, no século XIX, o
termômetro chegou aos 40 graus em diversas regiões temperadas da
Europa e dos Estados Unidos. A Somália foi castigada pelas enchentes
mais devastadoras do último meio século. A calota gelada do Ártico
ficou 60 400 quilômetros quadrados menor, ou seja, uma área equivalente a duas vezes o estado de Alagoas virou água e ajudou a elevar
o nível dos oceanos. Na China, segundo o relatório, a pior temporada
de ciclones em uma década resultou em 1 000 mortes e 10 bilhões
de dólares em prejuízos. Na Austrália, o décimo ano seguido de seca
impiedosa agravou o processo de desertificação do solo e desencadeou
incêndios florestais com virulência nunca vista. Sabe-se que o relatório
final da Organização Meteorológica Mundial a ser divulgado em fevereiro, prevê o desaparecimento total do gelo no Ártico durante os
meses de verão já a partir de 2040. Isso pode significar a extinção do
urso polar em seu habitat.
Todos esses transtornos são decorrência do aumento de apenas 1 grau
na temperatura média do planeta nos últimos 100 anos. Estudos estiUma boa dica de filme sobre
Causa e Efeito: Efeito Borboleta!
Com Asthon Kutcher, e direção
de Eric Bress e Mackye Gruber.

mam que, mantido o ritmo atual, a temperatura média da Terra subirá
entre 2 e 4,5 graus até 2050. O debate científico não é mais sobre
em que momento dos próximos cinquenta anos o aquecimento global
se abaterá sobre nosso pobre planeta, mas sobre como escapar da
arapuca que nós próprios armamos para as futuras gerações. É universalmente aceito que, para evitar a piora da situação seria preciso parar
de bombear na atmosfera dióxido de carbono, metano e óxido nitroso.
Esses gases, resultantes da atividade humana, formam uma espécie de
cobertor em torno do planeta, impedindo que a radiação solar, refletida pela superfície em forma de calor, retorne ao espaço. É o chamado
efeito estufa e a ele cabe a responsabilidade maior pelo aumento da
temperatura global.
Fonte: http://veja.abril.com.br/301206/p_138.html

Como vimos no texto, o resultado das ações antrópicas é o desequilíbrio do
sistema termodinâmico da atmosfera, o que vem acarretando graves problemas ambientais. O Estudo dos Impactos Ambientais pode ser considerado
o coração da sua futura profissão: Técnico em Meio Ambiente. Isso porque
tudo o que fazemos provoca alguma alteração na natureza: Causa e Efeito.

e-Tec Brasil
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Contudo, o que é mesmo Impacto Ambiental? Para compreendermos o conceito, primeiro é necessário entender o que é Qualidade Ambiental e isso
será o assunto da nossa próxima aula.

Resumo
Nessa nossa primeira aula tivemos o primeiro contato sobre os efeitos adversos do homem sobre a natureza, o que constitui os impactos ambientais.
O efeito estufa e todas as suas consequências sobre a vida na Terra nos
remetem a uma importante reflexão: Qual a nossa parte de culpa sobre as
mudanças climáticas?

Atividades de aprendizagem
1. Baseado no texto apresentado sobre o aquecimento global, por que você
acha importante o Estudo dos Impactos Ambientais?

2. Qual a Importância da disciplina de Estudo de Impactos Ambientais na
sua futura vida profissional?

Aula 1 – Ações antrópicas
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Aula 2 - A qualidade ambiental
Para entendermos o conceito de Impacto ambiental necessitamos, antes
de tudo, compreendermos o que vem a ser a Qualidade Ambiental e esse
será o objetivo da nossa segunda aula.

Como já mencionamos anteriormente, o desequilíbrio da atmosfera é resultado das ações humanas, fruto adverso de diversas atividades. Igualmente,
já no fim da década de 50, a crescente sensibilidade da sociedade com o
meio ambiente induziu aos gestores públicos à necessidade urgente da criação de instrumentos capazes de complementar e ampliar a eficiência das
ferramentas utilizadas comumente no licenciamento ambiental de atividades industriais e comerciais.
Vamos conhecê-los a partir de agora!

2.1 Qualidade ambiental

Figura 2.1: Qualidade ambiental
Fonte: © Sergej Khakimullin / www.shutterstock

Hoje em dia muito se fala em Qualidade Ambiental. Considera-se, de maneira
geral, que a qualidade do meio ambiente constitui fator determinante para o
alcance de uma melhor qualidade de vida das pessoas (Gomes e Soares, 2004).
Isto significa dizer que a qualidade de vida almejada pela população e a qualidade do meio ambiente são inseparáveis. Não é possível pensar em bem-estar morando próximo a um rio cheirando a esgoto, ou dizer que se tem
qualidade de vida respirando ar poluído.
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Desde a década de 50 que o meio ambiente vem passando por profundas
transformações, resultado das políticas públicas inadequadas onde se considerou o desenvolvimento econômico a qualquer custo.
Os padrões de qualidade ambiental variam entre a cidade e o campo, entre
cidades de diferentes países ou do mesmo país, assim como entre áreas de
uma mesma cidade, enquanto definir padrões de qualidade significa expressar objetivos para determinar a qualidade do meio ambiente e identificar
metas que se deseja alcançar, manter ou eliminar (MACHADO, 1997 apud
GOMES e SOARES, 2004).
Implica-se assim, em propor critérios de qualidade ambiental para servir de
referência às ações políticas e corporativas a fim de promover a qualidade e
o bem-estar às pessoas e aos ecossistemas.
A qualidade ambiental às pessoas que vivem à beira de um rio não pode
ser indiferente aos organismos que vivem dentro ou às margens dele. Isto
significa dizer que se existe qualidade ambiental aos organismos diversos,
também haverá para o homem. A mortandade de peixes como mostra a
Figura. 2.1 também afetará, de alguma forma, ao homem. Lembre-se: O
homem faz parte do ecossistema!

Figura 2.2: Perda da qualidade ambiental de um ecossistema aquático
Fonte: © xpixel/www.shutterstock.com

Entretanto, alguns critérios ambientais podem ser subjetivos rumo à qualidade ambiental, tais como a beleza de uma paisagem, o valor de uma espécie
animal, os costumes e etnias de um povo, etc. (MORATO, 2008).
Para o mesmo autor, outros componentes, porém, podem ser medidos por
métodos científicos, em função de parâmetros e de padrões de qualidade
ambiental estabelecidos por normas legais.

e-Tec Brasil
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2.1.1 Parâmetros e padrões
É necessário compreender o conceito de duas ferramentas utilizadas em Estudos Ambientais que são os parâmetros e os padrões:
Parâmetro: é um valor de qualquer variável de um componente ambiental
(temperatura, nível de ruído, pH, entre outros).
Padrão: é o nível ou grau de qualidade de um elemento (ar, água, vegetação, etc.), estabelecido por normas legais, em relação a um determinado uso
ou propósito.
Uma vez estabelecidos os padrões é possível avaliar a qualidade ambiental
de um elemento. Os padrões de qualidade da água, por exemplo, dizem
respeito aos níveis de poluentes aceitáveis para os usos a que se destina o
corpo d’água (recreação, abastecimento, preservação da biota...) conforme
consta na Resolução CONAMA 357/2005.

Figura 2.3: Qualidade de vida

Figura 2.4: Degradação ambiental

Fonte: © landysh/www.shutterstock.com

Fonte: © Stephen Bonk / www.shutterstock.com

Leitura complementar...
Os Oceanos já possuem 150 zonas mortas
O baixo nível de oxigênio na água, devido ao despejo de fertilizantes
agrícolas e esgotos nos rios, trazidos para os mares e oceanos,
acarreta sérios danos à natureza.
De acordo com relatório divulgado pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), cerca de 150 zonas de

Aula 2 – A qualidade ambiental
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mares e oceanos já estão mortas. O alto nível de fósforo e nitrogênio
– componentes contidos em fertilizantes agrícolas e esgotos
domésticos e industriais – mata peixes, crustáceos e outras espécies
que vivem nos oceanos. Cada zona morta pode chegar a 70 mil km2.
A falta de espécies nos oceanos e mares acarreta também
desemprego de pescadores; em consequência, fome para muitas
famílias. Cerca de 3,5 bilhões de pessoas dependem da pesca como
a sua principal fonte de vida, tanto de trabalho quanto de alimento.
O Fundo Mundial da Natureza (WWF) divulgou pesquisa em 2004,
mostrando que em 30 anos a população de peixes grandes – como
o bacalhau e o atum – caiu 30%; no último século, decresceu 90%.
Em 1970, as embarcações pesqueiras tiravam do mar cerca de 3
milhões de toneladas; já em 2000, 950 mil.
Apenas 0,5% da zona marítima é protegida, contra 12% da zona
terrestre. Este dado preocupa os órgãos de preservação ambiental.
De acordo com o professor de filosofia da UnB, Ubirajara Calmon,
na Grécia antiga a divinização dos oceanos se deu pela vontade
das pessoas de desbravar os mares. “O valor da luta humana ao
dominar a natureza intrigava pela beleza e desafios” diz o professor.
No folclore, as sereias, seres demiúrgicos – ou seja, metade humana
e metade deusa – representam mistério e desafio do mar ao
homem. Segundo Calmon, há um endeusamento das façanhas
humanas, tornando-as quase divinas. Na mitologia grega, as sereias
representam a mulher-mãe que sintetiza o oceano, meio primordial.
Ubirajara ressalta que as comunidades primitivas, além de
preservarem as águas – por acreditarem na sua divindade –, ainda
encontravam tempo para ritualizarem isto. Atualmente, a sociedade
vive em uma correria insana, divorciada de uma percepção de
transcendência das águas.
Para a mitologia grega Oceano é um deus. Várias religiões afrobrasileiras e africanas, como o candomblé, identificam, nos mares,
deuses para os quais periodicamente são feitas oferendas. O culto
da adoração das águas doces e salgadas – rios, fontes, mares,
oceanos – nessas crenças contribui fortemente para sua preservação:
sacralizar algo é, necessariamente, elevar algo a um grau superior, o
que impõe sua proteção.
Fonte: http://revistadasaguas.pgr.mpf.gov.br/edicoes-da-revista/edicaoatual/materias/os-oceanos-ja-possuem-150-zonas-mortas
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A gestão ambiental pública ou corporativa precisa além de controlar a degradação e a poluição, evitar que elas ocorram e isso é possível quando se
considera antes da implantação, ou durante a mesma, a avaliação dos impactos das diversas tipologias das atividades humanas, que será o tema de
nossas próximas aulas.

Resumo
Vimos nesta aula que a Qualidade Ambiental e a Qualidade de Vida almejada por todos nós são inseparáveis. Os critérios de qualidade ambiental são
ferramentas que podem servir de referência às ações políticas e corporativas
em relação ao meio ambiente. Os parâmetros e padrões são utilizados para
se alcançar a qualidade desejada dos ecossistemas, onde o primeiro se refere
a uma variável de um componente ambiental (pH da água, por exemplo),
enquanto o segundo trata do valor legal definido em normas específicas,
como as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.

Atividades de aprendizagem
1. Você considera que sua vida possui Qualidade? Quais parâmetros você
utilizaria para afirmar que sua vida possui ou não Qualidade?

2. Para você, o que é Qualidade Ambiental?

Aula 2 – A qualidade ambiental
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Aula 3 – Impactos Ambientais
Nesta aula, iniciaremos os estudos relacionados aos impactos
ambientais bem como sua conceituação.
Percebemos na aula anterior que a Qualidade Ambiental está diretamente
relacionada aos efeitos adversos às atividades humanas. Assim, uma determinada tipologia de indústria pode afetar o meio ambiente devido aos
impactos que ela gera.

3.1 Impactos Ambientais
Muitos são os empreendimentos capazes de causar impactos no meio ambiente (Figura 3.1). Até metade do Século XX não havia no Brasil uma
política clara sobre as atividades poluidoras e as consequências sobre biota
e os ecossistemas. Assim, muitas indústrias se estabeleceram sem o devido
estudo prévio a respeito de sua instalação e operação, ou tão pouco de seus
lançamentos de efluentes.

Figura 3.1: Impactos ambientais devido a empreendimentos
Fonte: © corepics/ © iznashih / www.shutterstock.com

Foi somente em 1981 quando se promulgou a Política Nacional do Meio
Ambiente (PNMA) pela Lei 6.938 que o meio ambiente passou a ser considerado como um elemento essencial ao desenvolvimento econômico e social,
e que os recursos naturais passaram a ser assegurados às gerações futuras.
A Lei 6.937/81 também conceituou importantes temas de uso aos profissionais que trabalham com o meio ambiente:

23
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Meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abrigam e regem a vida em
todas as suas formas;
Degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente;
Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades
que direta ou indiretamente:
a)
b)
c)
d)
e)

prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
afetem desfavoravelmente a biota;
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;

Poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Acesse o link abaixo e leia um
pouco mais sobre o PNMA.
http://www.mma.gov.br

Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da
biosfera, a fauna e a flora.

3.1.1 Impacto Ambiental? Afinal, O que é isso?
O artigo 1º da Resolução CONAMA Nº 01 de 23 de janeiro de 1986
descreve como Impacto Ambiental qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que, direta ou
indiretamente afetem:
•
•
•
•
•

a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
as atividades sociais e econômicas;
a biota;
as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
a qualidade dos recursos ambientais.

Segundo Morato (2008), Os impactos ambientais possuem dois atributos
principais:

e-Tec Brasil
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Magnitude: grandeza de um impacto em termos absolutos, podendo ser
definida como a medida da mudança de valor de um fator ou parâmetro ambiental, em termos quantitativos ou qualitativos, provocada por uma ação.
Exemplo: o ruído ambiente, em uma determinada área, é de 20 decibéis
(valor inicial do parâmetro). Ao utilizar-se de uma britadeira, por exemplo, o
ruído ambiente atinge os 55 decibéis (Figura 3.1). A magnitude do impacto,
neste caso, é de 35 decibéis.
A magnitude de um impacto pode ser definida como a diferença entre os
valores que provavelmente assumiria um determinado parâmetro após uma
dada ação, e os valores que seriam observados, caso esta ação não tivesse
acontecido.

Figura 3.2: Britadeira e seu impacto
Fonte: © Margie Hurwich /www.shutterstock.com

Os valores de um parâmetro sejam de natureza física, biótica ou antrópica
raramente permanecem os mesmos ao longo do tempo.
Importância: ponderação do grau de significação de um impacto em relação ao fator ambiental afetado e a outros impactos.
Pode ocorrer que um determinado impacto, embora de magnitude elevada,
não seja importante quando comparado com outros no contexto de uma
dada avaliação de impacto ambiental, quer porque o componente ambiental afetado não seja significativo ou devido às suas distintas características
(MORATO, 2008).

Aula 3 – Impactos ambientais
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Para ler e refletir...
Uma ação quase sempre vem a causar um ou vários impactos, muitas
vezes estreitamente interligados, fazendo com que seja importante ter
em mente suas diversas características!

Características de um impacto? O que é isso? É o que veremos a seguir, em
nossa próxima aula.

Resumo
Impacto Ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante de atividades humanas. Pode ser positivo, ou benéfico, e
negativo, ou adverso. Os impactos ambientais possuem dois atributos principais: a magnitude que é a medida da mudança de valor de um fator ou
parâmetro ambiental provocada por uma ação, e importância que é a ponderação do grau de significação de um impacto em relação ao fator ambiental afetado.

Atividades de aprendizagem
1. Você também causa impactos ambientais no seu dia-a-dia! Você seria
capaz de listar quais impactos você causou hoje? Liste os impactos positivos e os negativos.

2. E impacto neutro?! Existe?

e-Tec Brasil
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Aula 4 - As características de um
impacto ambiental
Na aula anterior vimos o conceito de impacto e seus dois atributos
principais, agora nesta aula vamos aprimorar nosso conhecimento
e verificar que é importante conhecer as características dos impactos
ambientais a fim de prever e entender os efeitos que um empreendimento
pode acarretar aos ecossistemas.

4.1 Características de um Impacto Ambiental
4.1.1 Características de valor
Impacto positivo ou benéfico: quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental.

Figura 4.1: Água potável
Fonte: © Tacu Alexei / www.shutterstock.com

Exemplo de um impacto positivo: A melhoria da qualidade da água potável para uma determinada comunidade agrícola após a implantação de
uma Estação de Tratamento de Água com fins de abastecimento público
(Figura 4.1).
Impacto negativo ou adverso: quando a ação resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental.
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Figura 4.2: Impactos adversos
Fonte: © Christian Musat / Marafona / Barnaby Chambers / David W. Leindecker / wim claes / Dudarev Mikhail / www.
shutterstock.com

4.1.2 Características de ordem
Impacto direto: quando resulta de uma simples relação de causa e efeito.
Também chamado impacto primário ou de primeira ordem.
Impacto indireto: quando é resultado de uma reação secundária em relação à ação, ou parte de uma cadeia de reações. Também chamado impacto
secundário ou de enésima ordem (segunda, terceira, etc.), de acordo com
sua situação na cadeia de reações.
Impacto direto é também conhecido como impacto primário ou de primeira
ordem.
Impacto indireto é também conhecido como impacto secundário, ou de enésima ordem (segunda, terceira, etc.).

4.1.3 Características espaciais
Impacto local: quando a ação afeta apenas a própria área, ou sítio onde se
realiza e suas imediações.
Impacto regional: quando um efeito se propaga por uma área além das
imediações do sítio onde se dá a ação.
Impacto estratégico: quando é afetado um componente ambiental de importância coletiva ou nacional.
Impacto de grandes proporções: quando afeta uma área além das fronteiras de um país.

e-Tec Brasil

28

Estudo de Impactos Ambientais

4.1.4 Características temporais ou dinâmicas
Impacto imediato: quando o efeito surge no instante em que se dá a ação.
Impacto em médio prazo: quando o efeito se manifesta depois de decorrido curto tempo após a ação.
Impacto em longo prazo: quando o efeito se manifesta depois de decorrido longo tempo após a ação, no entanto, é possível relacionar o impacto
com o evento original.
Impacto temporário: quando executada a ação, o efeito permanece por
um tempo determinado, desaparecendo totalmente em seguida.
Impacto permanente: quando, uma vez executada a ação, os efeitos não
cessam de se manifestar num horizonte temporal conhecido.

4.1.5 Características de reversibilidade
Impacto reversível: O efeito causado a um determinado fator ambiental, a
qualidade da água, por exemplo, retorna às suas condições originais.
Impacto irreversível: O efeito causado a um determinado fator ambiental,
a qualidade da água, por exemplo, não retorna mais às suas condições originais.
Entre os impactos irreversíveis e os reversíveis existem infinitas gradações. A
reversão de um fator ambiental às suas condições anteriores pode ocorrer
naturalmente ou como resultado de uma intervenção do homem.

4.1.6 Características cumulativas e sinérgicas
Cumulativas: ocorre quando determinadas substâncias químicas, como os
agrotóxicos, se acumulam lentamente, por exemplo, nos vegetais e estes são
repassados aos consumidores através da cadeia trófica.
Sinergismo: é o fenômeno químico no qual o efeito obtido pela ação combinada de duas ou mais substâncias químicas é maior que a soma dos efeitos
individuais dessas mesmas substâncias.
Deve-se considerar também o que ou a quem os impactos de uma determinada atividade podem abordar, isto é, à identificação das espécies, ecossistemas ou grupos sociais que possam ser atingidos, tanto pelos impactos
positivos, quanto pelos negativos (Mota 2000; Morato, 2008).

Aula 4 – As características de um impacto ambiental
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Resumo

Bioacumulação
É o processo pelo qual os seres
vivos absorvem substâncias
químicas através do meio em
que vivem e as retém em seu
organismo.

Um impacto ambiental tem valor, ele pode ser positivo ou negativo. Ele tem
ordem, pode ser de primeira, de segunda... Pode também ser local, regional,
global, etc. O impacto pode ocorrer imediatamente, em médio ou longo prazo; pode ser temporário ou permanente, reversível ou irreversível e possuir
característica cumulativa, como a bioacumulação de agrotóxicos, ou sinérgico, isto é, a capacidade de interagir com outros impactos, aumentando o
efeito adverso ou benéfico.
Na próxima aula vamos abordar algumas ferramentas capazes de mensurar
ou quantificar os impactos ambientais: os indicadores ambientais!

Atividades de aprendizagem
1. Pesquise e discuta com seus colegas exemplos de impactos ambientais
que podem ser REVERSÍVEIS:

2. Pesquise e discuta com seus colegas exemplos de impactos ambientais
que podem ser IRREVERSÍVEIS:

e-Tec Brasil
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Aula 5 - Os indicadores ambientais
Até aqui vimos como qualificar um impacto ambiental, no entanto,
muitas vezes é necessário avaliar um determinado efeito adverso de uma
atividade humana sobre o meio ambiente; para isso, é necessário utilizarse de ferramentas capazes de mensurar a consequência de determinado
impacto, como por exemplo, os indicadores ambientais que será o
objetivo da presente aula.

5.1 Indicadores ambientais
Indicadores Ambientais são ferramentas utilizadas para avaliar o desempenho ambiental ou o impacto gerado por uma determinada atividade (Figura
5.1). São parâmetros físico-químicos, biológicos, comportamentais, sociais,
entre outros (Bollmann, 2001).
Segundo Morato (2008), os Indicadores Ambientais podem ser classificados
como:
Indicador de qualidade ambiental: um parâmetro, um organismo ou uma
comunidade biológica que serve como medida das condições de um fator ou
de um sistema ambiental.
Indicador ecológico: certas espécies que têm exigências ecológicas bem
definidas e permitem conhecer os ecossistemas possuidores de características especiais.
Indicador de impacto: elementos ou parâmetros de uma variável que
fornecem a medida da magnitude de um impacto ambiental. Podem ser
quantitativos, quando medidos e representados por uma escala numérica,
ou qualitativos, quando classificados simplesmente em categorias ou níveis.
Indicador de pressão ambiental: elementos ou parâmetros que descrevem as pressões que as atividades humanas exercem sobre a meio ambiente,
inclusive a quantidade e a qualidade dos recursos naturais.
Indicador de resposta social: elementos ou parâmetros que mostram em
que grau a sociedade está respondendo às mudanças ambientais devidas às
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ações coletivas e individuais para corrigir, mitigar ou prevenir os danos ao
meio ambiente.

5.1.1 Exemplos de indicadores ambientais:
I. No meio físico: a concentração de metais pesados no solo, o pH nos
lagos, o índice de coliformes na água, o índice de material particulado no
ar, entre outras.
II. No meio biótico: o número de indivíduos de uma espécie de valor econômico ou ecológico, a presença ou ausência de determinadas populações
de vegetais ou animais.
II. No meio antrópico: os índices de mortalidade, de incidência de doenças,
etc.

Figura 5.1: Exemplo de Impacto Ambiental devido à atividade humana.
Fonte: © ssuaphotos / www.shutterstock.com

Resumo
Nesta aula estudamos os Indicadores Ambientais, que são ferramentas utilizadas para avaliar o impacto gerado por uma determinada atividade: parâmetros físico-químicos, biológicos, comportamentais, sociais... São eles:
Indicador de qualidade ambiental, ecológico, de impacto, de pressão
ambiental e de resposta social.
Todavia, muitos estudiosos se dedicaram a solucionar as questões relativas
aos efeitos adversos das atividades antrópicas sobre o meio ambiente e propuseram alternativas de avaliar os impactos ambientais das diversas atividades humanas que possam causar degradação ao meio ambiente, e este será
o assunto de nossa próxima aula: O Estudo do Impacto Ambiental.
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Atividades de aprendizagem
• Como vimos nestas primeiras aulas, muitos empreendimentos industriais,
comerciais e outras atividades humanas são capazes de promover danos
à flora, fauna, aos recursos hídricos e ao próprio homem. Você conseguiria, ao observar a Figura 5.1, imaginar quais seriam os impactos gerados
por tal atividade?

Aula 5 - Os indicadores ambientais
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Aula 6 - Impactos ambientais:
histórico
Até aqui estudamos os principais conceitos sobre os impactos ambientais,
o objetivo desta aula é iniciar uma abordagem de como avaliar esses
impactos e as medidas para atenuá-los.

6.1 A Constituição Federal
Começaremos nossa aula estudando o que diz a Constituição Federal de
1988 sobre o Meio Ambiente (Figura 6.1).

Figura 6.1: A Constituição Federal
Fonte: http://1.bp.blogspot.com

É competência da União, dos Estados e dos Municípios, proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as
florestas, a fauna e a flora, conforme determina o art. 23, incisos VI e VII da
Constituição Federal de 1988. Portanto, o empreendimento deve respeitar
as normas dos três níveis, prevalecendo a norma mais restritiva.
Vejamos o que diz o caput do art. 225 da Constituição Federal de 1988:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

35

e-Tec Brasil

O § 1º estabelece as obrigações do Poder Público, entre outras as de:
–– preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
–– exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
previamente o Estudo de Impacto Ambiental, ao qual se dará publicidade.

6.2 Avaliação de Impacto Ambiental – Origens
Avaliação de Impacto Ambiental - AIA teve origem a partir da fusão da ideia
de controle da poluição com a conservação da natureza. Surgiu na década
de 70 e foi institucionalizada em determinados países industrializados sob o
paradigma de desenvolvimento denominado de Proteção Ambiental (Morato, 2008).
Nele, a proposta era prover um mecanismo racional para a avaliação dos
custos e benefícios das atividades de desenvolvimento antes da sua implantação efetiva.
Nessa fase, a ênfase era dada ao controle da poluição no tocante à reparação e ao estabelecimento de limites para as atividades danosas (Colby, 1997
apud Morato, 2008).
A institucionalização da AIA em diversos países se guiou pela experiência
norte-americana. Em 1969 foi aprovado nos Estados Unidos a National Environmental Policy Act (Política Nacional Para o Meio Ambiente) - NEPA, que
introduziu a execução da avaliação de impacto ambiental como um requerimento formal de política pública a ser procedida na análise de planos, programas, projetos e de propostas legislativas de intervenção no meio ambiente (Mota 2000; Morato, 2008).
O propósito da NEPA foi, entre outros, o de promover esforços para prevenir ou eliminar danos ao meio ambiente, pelos quais as agências deveriam utilizar uma abordagem interdisciplinar e sistemática, que asseguraria
que os valores ambientais, não quantificáveis no presente momento, seriam
considerados no processo decisório juntamente com os aspectos técnicos e
econômicos (Sadler, 1996 apud Morato, 2008).
E no Brasil, como ocorreu a implantação da Avaliação de Impactos
Ambientais?

e-Tec Brasil
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6.2.1 Avaliação de impacto ambiental no Brasil

Figura 6.2: Impacto ambiental.
Fonte: © Peter J. Wilson / www.shutterstock.com

Segundo Morato (2008), no Brasil, a avaliação de impacto ambiental (Figura
6.2), e o licenciamento ambiental foram definidos como instrumentos distintos da Política Nacional de Meio Ambiente - Lei nº 6938, de 31 de agosto
de 1981. Historicamente, os dois instrumentos desenvolveram-se vinculados
um ao outro, sendo, a avaliação de impactos, objeto da Resolução do CONAMA Nº 001/86.
São instrumentos, segundo o Artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;
V- os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação
ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;

Aula 6 – Impactos ambientais: histórico
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IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.

A PNMA, de acordo com a Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981, em seu
Art. 10 disciplina o licenciamento ambiental para obras ou atividades efetiva
e potencialmente poluidoras, ou capazes de causar degradação ambiental:
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados
efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento por órgão estadual competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter
supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Para a instalação de diversos empreendimentos capazes de provocar impactos ao meio ambiente, a Resolução n° 237/97 do CONAMA, que trata
sobre licenciamento ambiental, diz em seu Art. 3°:
A licença ambiental para empreendimentos ou atividades efetiva ou
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório
de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber,
de acordo com regulamentação.

6.4 Estudo de Impacto Ambiental - EIA
O Estudo de Impacto Ambiental – EIA é entendido como uma modalidade
de Avaliação de Impacto Ambiental e é considerado, atualmente, como um
dos mais notáveis instrumentos de compatibilização do desenvolvimento
econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente, tendo
em vista a sua obrigatoriedade em ser elaborado antes da instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação, conforme a Constituição Federal de 1988 (Milaré, 2005 apud Morato, 2008).
Entretanto, o EIA não pode ser confundido com a AIA. O EIA é um tipo de
Avaliação Ambiental exigível quando houver risco de significativos impactos
ambientais, presumível para as atividades relacionadas no art. 2º da Resolução CONAMA 01/86.
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A Resolução CONAMA 01/86 em seu Art. 2º diz o seguinte sobre as atividades capazes de provocar impactos ambientais:
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental EIA - RIMA a serem submetidos à
aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA em caráter supletivo,
o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II - Ferrovias;
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 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 230KV;
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como:
barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, 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;
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de
energia primária, acima de 10MW;
XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos,
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);
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 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 em quantidade superior a dez toneladas por dia.

Aula 6 – Impactos ambientais: histórico
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6.5 E quem pode elaborar o EIA?
O EIA deve ser elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar, por exemplo: uma equipe
de pesquisadores; uma empresa de consultoria; um grupo de trabalho formado por especialistas em ciências ambientais contratados
para esse fim e, em certos casos, de representantes credenciados da comunidade.

Figura 6.3: Pesquisadores

De qualquer forma, é essencial que os estudos
se realizem com isenção e objetividade, por
profissionais tecnicamente capacitados e que
assumam a responsabilidade pelos resultados
(Morato, 2008).

Fonte: © Goodluz / www.shutterstock.com

No Brasil, a equipe que elaborará o EIA deve ser institucionalmente independente do promotor do projeto.
Esse procedimento é para garantir a isenção dos resultados. No entanto,
algumas vezes não tem sido suficiente, prevalecendo interesses econômicos
aos ambientais.

Leitura Complementar
Fraudes em EIA-Rima deixam hidrelétrica Mauá (PR) fora de
leilão da Aneel
A Justiça Federal em Londrina (PR), atendendo a um pedido do
Ministério Público Federal, decidiu oficiar a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) para que retire a usina hidrelétrica de
Mauá do leilão marcado para o próximo dia 10 de outubro. Com
a decisão, também fica reconhecida a competência do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) para o licenciamento ambiental da usina, o que significa
que todos os atos praticados pelo Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) estão anulados.
Em agosto deste ano, procuradores da República em Londrina
propuseram ação civil pública contra uma série de pessoas
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e órgãos públicos, referente a fraudes no estudo prévio de
impacto ambiental e relatório de impacto ambiental (EIA-Rima) e
irregularidades no licenciamento ambiental para a construção da
usina. Depois de várias decisões em primeira e segunda instâncias,
foi reconhecido que o empreendimento impacta toda a bacia e
que o EIA-Rima negou impactos sobre as populações indígenas
próximas à barragem, sendo também omisso quanto aos impactos
sobre a qualidade da água para abastecimento dos municípios de
Cambé e Londrina, entre outros aspectos.
Entenda o caso
Em agosto, procuradores da República em Londrina propuseram
ação civil pública contra uma série de pessoas e órgãos públicos,
referente a fraudes no EIA-Rima e irregularidades no licenciamento
ambiental para a construção da usina. Ao analisar a ação, no entanto,
a Justiça Federal em Londrina decidiu declinar a competência de
julgamento para a Justiça Federal em Ponta Grossa, por entender
que a área, localizada entre os municípios de Telêmaco Borba e
Ortigueira, seria de responsabilidade desta subseção judiciária. No
início de setembro, o MPF propôs agravo de instrumento (recurso)
junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), pedindo a
suspensão da decisão.
No agravo, o MPF afirmou que o questionamento na ação,
em grande parte, era relacionado aos impactos em toda a
bacia hidrográfica, e não apenas na área alagada. Por isso, os
procuradores da República entenderam que ação seria competente
à Justiça Federal em Londrina.
Em apreciação ao pedido do MPF, o TRF-4 reconheceu que o
empreendimento impacta toda a bacia, além de entender que o
EIA-Rima negou impactos sobre as populações indígenas próximas
à barragem e que foi omisso quanto aos impactos sobre a
qualidade da água para abastecimento dos municípios de Cambé
e Londrina, entre outros aspectos. Em 27 de setembro, o TRF-4
concedeu efeito suspensivo ao agravo, determinando a intimação
do juiz federal de Londrina, que deverá apreciar o pedido.
Fraudes
Na ação civil pública, procuradores da República em Londrina
pediram a declaração de inexistência de EIA-Rima para a construção
da usina, devido a fraudes e por não atender às disposições da
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Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama). Foram constatadas no EIA-Rima inúmeras falhas,
omissões, inconsistências e contradições. Tudo comprovado pela
avaliação de pesquisadores de duas universidades estaduais, de
ambientalistas, da própria equipe técnica do IAP, que entenderam
ser necessária a complementação do EIA em 69 itens, assim como
da equipe de peritos do MPF. Também pediram a nulidade de
todos os atos do procedimento de licenciamento ambiental, desde
o termo de referência, passando pelas audiências públicas e, por
fim, a licença prévia, concedida na etapa inicial do licenciamento.
Para o MPF, a construção da usina causaria grave prejuízo para
gestão e preservação ambientais. Os procuradores da República,
discutindo os critérios utilizados para a definição da área de
influência do empreendimento, produziram provas quanto à bacia
do Tibagi como território indígena caingangue, nos termos dos
artigos 13 e 14 da Convenção 169, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). Com isso, requisitaram a declaração da bacia como
território caingangue, o que deverá ser considerado em quaisquer
futuros estudos para a implantação de empreendimentos naquela
localidade.
Improbidade
Além da ação civil pública, o MPF propôs uma ação por improbidade
administrativa, pedindo o afastamento do diretor-presidente do
IAP e atual secretário estadual de Meio Ambiente, Lindsley da
Silva Rasca Rodrigues, por diversos motivos, entre eles a edição da
Portaria nº 070, assinada por ele enquanto diretor do IAP.
Tal portaria, que não teve avaliação técnica ambiental, dispensou
quatro empreendimentos hidrelétricos - entre eles da UHE Mauá
- da realização dos estudos de avaliação ambiental estratégica
de bacia hidrográfica e do zoneamento econômico-ecológico,
exigidos pela Portaria nº 120 (também do IAP), para a implantação
de empreendimentos hidrelétricos em território paranaense.
Segundo o MPF, Rodrigues “agiu arbitrariamente do início ao fim
do processo”.
O MPF acredita que houve flagrante má-fé do empreendedor
CNEC Engenharia - do grupo Camargo Corrêa. A empresa
rompeu o contrato de prestação de serviços firmado com a
Igplan (contratada inicialmente pela CNEC para proceder aos
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estudos e elaborar o EIA-Rima) por discordar das conclusões que
estavam sendo apresentadas e que contrariavam fortemente seus
interesses, pois apontavam graves impactos ambientais negativos.
Considerando o estágio adiantado dos trabalhos, convencionou-se
a utilização de parte dos levantamentos, sendo que “a má-fé se
inicia com a própria definição de quais partes do trabalho realizado
pela Igplan seriam utilizadas no EIA-Rima, ou seja, optou-se por
suprimir justamente aquelas em que foram identificados os mais
significativos impactos”.
Também o recorte geográfico da área de influência foi
unilateralmente definido pela empresa consultora com o claro
propósito de excluir comunidades indígenas do processo. Por essa
razão, o MPF requer o cancelamento de seu registro no cadastro
técnico federal do Ibama. O mesmo pedido foi feito em relação
aos responsáveis técnicos pelo EIA.
O MPF propôs ação civil pública contra: Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), União, Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), CNEC
Engenharia S.A. e ainda contra os consultores técnicos ambientais
Ronaldo Luis Crusco e Marco Antonio Villarinho Gomes, cumulada
com ação pela prática de ato de improbidade administrativa contra
o diretor-presidente do IAP e atual secretário estadual de Meio
Ambiente, Lindsley da Silva Rasca Rodrigues.
Fonte: http://www.terramar.org.br/oktiva.net/1320/nota/19971

Resumo
Nesta aula abordamos muita matéria importante sobre a Avaliação de Impacto Ambiental, tome nota dos principais tópicos: A Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) teve origem a partir da fusão da ideia de controle da poluição com a conservação da natureza: Proteção Ambiental. No Brasil, a AIA e
o licenciamento ambiental foram definidos como instrumentos distintos da
Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) - Lei nº 6938, de 31 de agosto
de 1981. A PNMA em seu Art. 10 disciplina o licenciamento ambiental para
obras ou atividades efetiva e potencialmente poluidoras, ou capazes de causar degradação ambiental. A Resolução n° 237/97 do CONAMA, que trata
sobre licenciamento ambiental, diz em seu Art. 3° que a licença ambiental
de atividades efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental
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(EIA). A Resolução CONAMA 01/86 em seu Art. 2 fixa a exigência do EIA
para as atividades listadas na referida resolução, capazes de provocar impactos ambientais. A equipe que elaborará o EIA deve ser institucionalmente
independente do promotor do projeto.
Em nossa próxima aula abordaremos os documentos e os requisitos à elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental.

Atividades de aprendizagem
1. Você acredita que o Artigo 225 da Constituição Federal de 1988 vem
sendo cumprido à risca? Se não, quais medidas deveriam ser tomadas
para o correto uso dos recursos naturais?

2. Por que no Brasil as empresas responsáveis pela realização dos estudos
de impactos ambientais não são totalmente imparciais aos trabalhos que
realizam?
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Aula 7 - As partes de um estudo de
impacto ambiental
Anteriormente verificamos as origens da Avaliação de Impacto Ambiental.
No Brasil através da PNMA, o Estudo de Impacto Ambiental tornou-se
um instrumento imprescindível à defesa do meio ambiente. Nesta aula
estudaremos as partes relativas à confecção de um EIA.

Figura 7.1: Estudo de Impacto Ambiental
Fonte: © DmZ / www.shutterstock.com

7.1 O escopo
Na elaboração do EIA é necessário um Escopo.
O escopo do estudo diz respeito aos fatores ambientais a serem considerados e ao grau de controle ambiental que se quer alcançar.

Escopo
É o nome que se dá à preparação das instruções das
informações que deverão constar
no Termo de Referência.

A política ambiental e a respectiva legislação determinam as diretrizes gerais
como a Resolução CONAMA n.º 001/86. Os procedimentos, porém, devem
especificar essas diretrizes, detalhando os critérios e os padrões ambientais
a serem atendidos.
A fim de se orientar detalhadamente a elaboração do EIA, os órgãos ambientais comumente elaboram, para cada caso, os Termos de Referência,
que também são chamados de formatos ou instruções técnicas, que devem incluir a forma e o conteúdo dos relatórios e os resultados esperados.
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7.2 Termo de referência
Segundo Morato (2008), o Termo de Referência - TR reúne informações sobre os aspectos técnicos relacionados à elaboração e condução do EIA ou
outro estudo ambiental. Tem como finalidade especificar os elementos que
devem ser contemplados na elaboração dos estudos ambientais, evitando-se, dessa forma, dispêndio de tempo e recursos na obtenção de dados desnecessários.
Diante da possibilidade de elaborar o Termo de Referência, considerando as
peculiaridades regionais, a elaboração do seu conteúdo deve ser subsidiada
de forma a utilizar todas as informações disponíveis sobre a ação proposta e
sobre a área pretendida para sua implantação. O principal agente envolvido
na elaboração do Termo de Referência são os órgãos ambientais, conforme
Art. 5° da Resolução CONAMA 001/86:
Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão
estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber, o Município,
fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e
características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive
os prazos para conclusão e análise dos estudos.

Entretanto, outros agentes também podem ser chamados para elaborar o
Termo de Referência:
Empreendedor - quando requerido pelo órgão ambiental, elabora o Termo de Referência diretamente ou através de consultores ou de empresas
de consultoria por ele contratadas, e o submete ao órgão ambiental para
aprovação.
Outros Agentes - deve-se buscar o envolvimento de outros agentes sociais
que possam contribuir na elaboração do Termo de Referência, tais como:
• Equipes técnicas de outros órgãos da administração pública, diretamente
relacionados com o tipo de atividade considerada;
• Especialistas diversos (pesquisadores e professores, por exemplo);
• Empresas públicas e privadas com atuação na área de influência do empreendimento proposto;
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• Entidades civis que sejam detentores de informações sobre a realidade
ambiental da área de influência do empreendimento proposto ou informações específicas sobre o empreendimento.
Para a elaboração do Termo de Referência é imprescindível a obediência à
legislação ambiental em vigor, sobretudo, à Resolução CONAMA 001/86
(Art. 5º e 6º).

7.3 Requisitos para elaboração de EIA
O Art. 5° da Resolução CONAMA 001/86 estabelece o seguinte para o EIA:
Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de
projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;
II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade;
III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;
lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.

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

Figura 7.2: Análise de recursos ambientais
Fonte: © Goodluz / www.shutterstock.com
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Resumo
Nesta aula verificamos algumas exigências para a elaboração do EIA: O Termo de Referência - TR reúne informações sobre os aspectos técnicos relacionados à elaboração e condução do EIA ou outro estudo ambiental. Tem
como finalidade especificar os elementos que devem ser contemplados na
elaboração dos estudos ambientais, evitando-se, dessa forma, dispêndio de
tempo e recursos na obtenção de dados desnecessários. Atente para o detalhe que vários agentes podem auxiliar na elaboração do TR, entre eles, o próprio empreendedor e Entidades Civis. O Art. 5° e 6° da Resolução CONAMA
01/86 estabelece as diretrizes gerais e os requisitos para a elaboração do EIA.

O EIA tem uma linguagem
técnica bem definida, o que
em muitos casos dificulta o
entendimento por parte da
população. Assim, o EIA deve vir
acompanhado de seu Relatório
de Impacto Ambiental – RIMA,
como intuito de facilitar a
compreensão de todos os
interessados, e que será o
objetivo de nossa próxima aula.

Atividades de aprendizagem
1. O que deveria constar num Estudo de Impacto Ambiental de uma Indústria Petroquímica?

2. Quais os requisitos mínimos que deve conter um EIA?
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Aula 8 - O relatório de impacto
ambiental
Nesta aula você irá entender que junto à apresentação do EIA é necessário
o Relatório de Impacto Ambiental com o intuito de facilitar o acesso às
informações contidas do respectivo estudo a todas as partes interessadas,
independente de seu grau de instrução, uma vez que a linguagem técnica
que deve ser apresentada no EIA, como já vimos anteriormente, pode
dificultar tal entendimento.

Figura 8.1: Queimadas
Fonte: © OlegD / www.shutterstock.com

8.1 Conceito
O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA é um documento que refletirá as
conclusões do EIA e deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a
sua compreensão.
As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por
mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual.
O RIMA deve possuir uma linguagem mais simples, pois este tem o objetivo
de facilitar o entendimento por parte dos interessados, inclusive da comunidade, sobre as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as
consequências ambientais de sua implementação.
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O Art. 9° da Resolução CONAMA 001/86 prevê o conteúdo mínimo do
RIMA:
I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade
com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais,
especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação
a área de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de
energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes,
emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem
gerados;
III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da
área de influência do projeto;
IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os
horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação
e interpretação;
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 puderam 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).

As custas relativas ao EIA/RIMA correrão por conta do empreendedor.

Resumo
Abordamos nesta aula a ferramenta que facilita o entendimento por parte
dos interessados na compreensão das informações apresentadas em um EIA.
O RIMA é obrigatório na apresentação do EIA e resume os estudos em gráficos, tabelas, figuras e linguagem acessível. Os procedimentos à elaboração
do EIA são demorados e dispendiosos e, às vezes, pode-se tornar inexequível para pequenos empreendimentos. Em nossa próxima aula estudaremos
alternativas aos Estudos de Impacto Ambiental para facilitar o licenciamento
ambiental.
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Atividades de aprendizagem
1. Você concorda que a companhia interessada no EIA/RIMA, uma vez que
pretenda se instalar em determinada localidade, escolha a empresa que
fará os respectivos estudos? Por quê?

2. Explique as diferenças entre o EIA e o RIMA.

Aula 8 - O relatório de impacto ambiental
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Aula 9 - O relatório ambiental
preliminar
Como vimos até aqui, muitos são os procedimentos necessários à elaboração
do EIA, o que pode atrasar em vários meses os licenciamentos ambientais,
sendo que às vezes, o empreendimento pode vir a causar apenas pequenos
impactos. Desta forma, os órgãos ambientais criaram ferramentas para
agilizar e facilitar o processo de licenciamento, como o Relatório Ambiental
Preliminar (RAP) que será o tema do nosso estudo nesta aula.

Figura 9.1: Relatório
Fonte: © Temych / www.shutterstock.com

9.1 Relatório Ambiental Preliminar - RAP
Para o licenciamento de atividades que venham a causar degradação ao
meio ambiente, a Resolução n° 237/97 do CONAMA em seu Art. 3° é clara
ao definir a obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
O licenciamento ambiental, segundo o Art. 1º da mesma resolução é:
Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
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Os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA devem emitir basicamente
três tipos de licenças ambientais (Resolução n° 237/97 do CONAMA):
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e
demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

A referida resolução define os estudos ambientais pertinentes aos empreendimentos exigíveis de licenciamento ambiental em seu Art. 1º:
Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e
ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsídio para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental
preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.

Na prática, segundo DAIA e SEMA (2008), o Relatório Ambiental Preliminar
– RAP é o documento primeiro para o licenciamento ambiental. Tem como
função instrumentalizar a decisão de exigência ou dispensa do EIA/RIMA
para a obtenção da Licença Prévia, conforme fluxograma (Figura 9.1):

Figura 9.2: Fluxograma quando aplicado o RAP.
Fonte: DAIA e SEMA (2008).
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O RAP é um estudo técnico elaborado por equipe multidisciplinar, que oferece elementos para a análise da viabilidade ambiental de empreendimentos
ou atividades consideradas potencial ou efetivamente causadoras de degradação do meio ambiente.
• Em caso de exigência, o RAP subsidiará a elaboração do termo de Referência para o EIA/RIMA.
• O objetivo da apresentação do RAP é a obtenção da Licença Ambiental
Prévia.
Este relatório preliminar deve abordar a interação entre elementos dos meios
físico, biológico e socioeconômico, buscando a elaboração de um diagnóstico integrado da área de influência do empreendimento.

Resumo
Nesta aula vimos os principais conceitos de aplicação do Relatório Ambiental
Preliminar que tem o intuito de agilizar o licenciamento ambiental. O RAP
também pode servir como Termo de Referência quando houver exigência do
EIA/RIMA, isto porque este relatório prévio faz uma previsão sobre os impactos ambientais que poderão ocorrer na instalação e operação do empreendimento, normalmente, de pequeno porte. No entanto, quando a previsão for
de impactos significativos, a aplicação do EIA/RIMA é necessário.
Mas o que deve constar neste relatório prévio? Esse será o assunto de nossa
próxima aula.

Atividades de aprendizagem
1. Explique as vantagens do RAP.

2. O que o RAP deve abordar?

Aula 9 – O relatório ambiental preliminar
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Aula 10 - O escopo do RAP
O RAP, como já vimos anteriormente, deve possibilitar a avaliação dos
impactos resultantes da implantação do empreendimento e a definição
das medidas mitigadoras e de controle ambiental. Nesta aula veremos o
que ele deve contemplar.

10.1 O que deve conter o RAP?
Para DAIA e SEMA (2008), o RAP deve conter:
Objeto de Licenciamento - Indicar a natureza e porte do empreendimento,
projeto ou atividade, objeto de licenciamento.
Justificativa do Empreendimento - Justificar o empreendimento proposto
em função da demanda a ser atendida demonstrando, quando couber, a
inserção do mesmo no planejamento regional e do setor.
Apresentar as alternativas locacionais e tecnológicas estudadas justificando
a adotada.
Caracterização do Empreendimento - Localizar o empreendimento considerando o(s) município(s) atingido(s), bacia hidrográfica enquadrando os
corpos d’água e sua respectiva classe de uso, e coordenadas geográficas.
Descrever o empreendimento apresentando suas características técnicas.
Realizar a descrição das obras, apresentando as ações inerentes à implantação e decorrentes da natureza do empreendimento.
Estimar a mão de obra necessária para sua implantação e operação e o custo
total do empreendimento.
Apresentar o cronograma de implantação.
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10.2 Diagnóstico ambiental preliminar da
área de influência
As informações a serem abordadas neste item devem propiciar o diagnóstico
da área de influência do empreendimento, refletindo as condições atuais dos
meios físico, biológico e socioeconômico.
Devem ser inter-relacionadas, resultando num diagnóstico integrado que
permita a avaliação dos impactos resultantes da implantação do empreendimento.
Deverão ser apresentadas em planta planialtimétrica em escala compatível,
com fotos datadas, legendas explicativas do empreendimento e do seu entorno.
Tais informações devem ser pertinentes a:
• Delimitação da área de influência do empreendimento;
• Demonstrar a compatibilidade do empreendimento com a legislação envolvida Municipal, Estadual e Federal, em especial as Áreas de Interesse
Ambiental em anexo, mapeando as restrições à ocupação;
• Caracterizar uso e ocupação do solo atual;
• Caracterizar a infra-estrutura existente;
• Caracterizar as atividades socioeconômicas;
• Caracterizar áreas de vegetação nativa e/ou de interesse específico para
a fauna;
• Caracterizar a área quanto a sua suscetibilidade à ocorrência de processos
de dinâmica superficial, com base em dados geológicos e geotécnicos;
• Apresentar estudos ou levantamentos que comprovem a existência ou
inexistência de indícios, informações ou evidências de sítios arqueológicos, na região ou área diretamente afetada pelo empreendimento/atividade. Estes estudos deverão ser elaborados por profissional capacitado.

10.2.1 Identificação dos impactos ambientais
Identificar os principais impactos que poderão ocorrer em função das diversas ações previstas para a implantação e operação do empreendimento:
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• Conflitos de uso do solo e da água;
• Intensificação de tráfego na área;
• Valorização/desvalorização imobiliária;
• Interferência com a infra-estrutura existente;
• Desapropriações e realocação de população;
• Remoção de cobertura vegetal;
• Alteração no regime hídrico;
• Possibilidade de provocar erosão e assoreamento, entre outros.

Resumo
Aqui foi apresentado o que o RAP deve contemplar e este deve iniciar com a
indicação da natureza e porte do empreendimento, projeto ou atividade que
será o objeto de licenciamento. No RAP é necessário conter a justificativa
do empreendimento em função da demanda a ser atendida, bem como a
sua caracterização indicando os municípios atingidos, a bacia hidrográfica,
as características técnicas das obras, o diagnóstico ambiental preliminar da
área de influência do projeto e a previsão dos impactos ambientais a serem
gerados.
Mas agora fica uma pergunta: E a participação popular? A população afetada por um empreendimento tem direito a voz?
Este será o assunto de nossa próxima aula: A Audiência Pública.

Atividades de aprendizagem
1. O que o RAP deve contemplar?

2. Explique o que é o Diagnóstico Ambiental Preliminar.

Aula 10 - O escopo do RAP
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Aula 11 - A audiência pública
Quem tem voz quer ser escutado. Nesta aula abordaremos um
direito importantíssimo e que nem sempre vem sendo utilizado
quando da discussão dos problemas ambientais causados por novos
empreendimentos: A Audiência Pública.

11.1 Audiência pública
Para ler na íntegra os artigos
da nossa Constituição Federal,
acesse o link:
http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/Constituicao/
Constituiçao.htm
Recomendo a leitura do art.
5º; afinal, neste artigo, vocês
irão encontrar as definições
dos nossos direitos e deveres
individuais e coletivos, como
direitos que concretizam as
exigências da dignidade, da
liberdade e da igualdade humana.
Boa leitura!
Figura 11.1: Participação Popular
Fonte: © debra hughes / www.shutterstock.com

A participação pública (Figura 11.1) é assegurada pelo Princípio 10 da Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, quando
diz que a coletividade deve preservar o meio ambiente.
O EIA/RIMA tem caráter público por envolver elementos que compõem um
bem comum a todos (Art. 225 da Constituição Federal/1988).
Segundo Morato (2008), os mecanismos de participação pública devem propiciar:
• A divulgação das informações sobre o projeto;
• O acesso ao processo de licenciamento e ao estágio do mesmo;
• A apresentação e a incorporação dos anseios e opiniões dos interessados;
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• A livre discussão do projeto e de seus impactos ambientais;
• A informação sobre a decisão tomada;
• O acompanhamento das consequências ambientais da efetiva implantação do projeto.
Para todo o processo do EIA/RIMA deve ser dada ampla publicidade.
A audiência pública tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo
do EIA/RIMA, dirimir dúvidas e recolher críticas e sugestões a respeito do
empreendimento e suas consequências ambientais.
E você, já participou de uma audiência pública?
A Resolução CONAMA n° 09 de 03 de dezembro de 1987 versa sobre a
audiência pública:
Art. 2º . Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por
entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais
cidadãos, o Órgão do Meio Ambiente promoverá a realização de Audiência Pública.
§ 1º . O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento
do RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura
do prazo que será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência
pública.
§ 2º . No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão Estadual não realizá-la, a licença não terá validade.
§ 3º . Após este prazo, a convocação será feita pelo Órgão licenciador,
através de correspondência registrada aos solicitantes e da divulgação
em órgãos da imprensa local.
§ 4º . A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados.
§ 5º . Em função da localização geográfica dos solicitantes, se da complexidade do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre
o mesmo projeto e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
Art. 3º. A audiência pública será dirigida pelo representante do Órgão
licenciador que, após a exposição objetiva do projeto e o seu respectivo
RIMA, abrirá as discussões com os interessados presentes.
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No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do Órgão
Estadual não realizá-la, a licença não terá validade!!!
O Fluxograma abaixo (Figura 11.2) demonstra como deve ser o licenciamento ambiental considerando o EIA/RIMA e as respectivas licenças ambientais:

Figura 11.2: Fluxograma: Licenciamento com FIA/RIMA
Fonte: Adaptado de DAIA e SEMA (2008).

Resumo
Nesta aula aprendemos os requisitos à audiência pública: Quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou
mais cidadãos. O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do
prazo que será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública. No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese do
Órgão Estadual não realizá-la, a licença não terá validade. A audiência
pública será dirigida pelo representante do Órgão licenciador.
Agora uma pergunta: Você seria capaz de listar alguns impactos que podem
ser causados devido a um determinado tipo de atividade e/ou empreendimento? E quais medidas poderiam se tomadas para diminuir ou atenuar
esses efeitos adversos? Abordaremos esses assuntos em nossa próxima aula.

Atividades de aprendizagem
1. O que é uma audiência pública?

Aula 11 – A audiência pública
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2. Quais os requisitos de uma audiência pública?
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Aula 12 - Mitigação e impactos 		
ambientais na geração de
energia
Os impactos ambientais podem ocorrer na instalação e na operação de
diversas atividades humanas. Nesta aula, estudaremos algumas destas
atividades e as medidas que são possíveis de tomar para reduzir tais
impactos.

12.1 Mitigação de impactos ambientais
Mitigar um impacto ambiental significa tomar medidas de forma a reduzir a
degradação da instalação ou operação de determinada atividade humana,
seja comercial, industrial, etc., que poderia ocasionar a um fator ambiental
de modo que o ecossistema possa conviver em harmonia com tal empreendimento (SILVA, 2008).
Um empreendimento pode causar degradação à flora, fauna e aos recursos
naturais de forma intensa, por isso, a previsão dos impactos ambientais é
necessária para precavê-los, ou atenuá-los, de forma que o meio ambiente
possa coexistir com este.
A partir desta aula iremos estudar algumas das atividades humanas que causam impactos ambientais e que medidas podem ser tomadas a fim de evitá-los ou minimizá-los.

12.2 Impactos ambientais na geração de
energia
A Geração de energia constitui, segundo Mota (2000), a principal atividade
humana causadora de impactos ambientais a nível global, os quais podem
variar de acordo com os tipos de fontes e dos combustíveis utilizados.
O quadro 12.2 apresenta os principais impactos causados por refinaria de
petróleo (Figura 12.2) e suas respectivas medidas mitigadoras.
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Quadro 12.2 – Impactos ambientais e medidas miti gadoras de refinarias de petróleo.

CARACTERÍSTICAS

Impactos Ambientais

Medidas Mitigadoras
Tratamento das águas residuárias antes de seu lançamento
no corpo hídrico receptor.

Contaminação hídrica devido ao lançamento de efluentes,
águas de lavagem, águas de resfriamento e lixiviação das
áreas de depósitos de materiais ou rejeitos.

Emissões de partículas para a atmosfera

Os depósitos de materiais que possam ser lixiviados através
das águas de chuva devem ser cobertos e possuir sistema
de drenagem, de forma a evitar a contaminação das águas
pluviais.
As áreas de armazenamento e manuseio de matérias-primas e produtos devem ser impermeabilizadas e contar
com sistema de canaletas ou ralos coletores, de forma que
os derrames eventuais sejam conduzidos ao tratamento,
assim como as águas de lavagem destas áreas.
As emissões de partículas podem ser controladas pelo uso
de equipamentos específicos tais como ciclones, filtros de
manga, precipitadores eletrostáticos, lavadores de gases,
entre outros.
A emissão de poeira dos pátios e áreas externas, onde não
haja contaminantes químicos, pode ser controlada através
de pulverização de água.

Emissões gasosas de óxidos de enxofre e nitrogênio, amoníaco, névoas ácidas e compostos de cloro e flúor.

O controle das emissões de gases pode ser feito pelo uso
de lavadores de gases, ou absorção com carvão ativado,
entre outras técnicas.
Manutenção preventiva de equipamentos e áreas de
armazenamento, para se evitar fugas casuais.

Liberação casual de solventes e materiais ácidos ou alcalinos, potencialmente perigosos.

Instalação de diques e bacias de contenção ao redor ou
a jusante dos tanques de armazenamento de produtos
perigosos ou que possam apresentar riscos para o meio
ambiente.
Os resíduos sólidos que não possam ser recuperados e
reaproveitados devem ser tratados adequadamente antes
da disposição final.

Contaminação do solo e/ou de águas superficiais ou subterrâneas pela disposição inadequada de resíduos sólidos
resultantes dos processos, nos quais se incluem também
os lodos de tratamento de efluentes hídricos e gasosos e
partículas sólidas dos coletores de poeira.

Para escolha do tratamento adequado, dever ser observada
a classificação do resíduo, de acordo com a norma da ABNT
– NBR 10004.
De acordo com a natureza do resíduo, as possibilidades
de tratamento incluem: incineração, disposição em aterro
industrial controlado, inertização e solidificação química,
encapsulamento, queima em fornos de produção de
cimento, etc.
No caso de o resíduo não ser tratado imediatamente após
a sua geração, deve-se prever locais adequados para seu
armazenamento.

Alterações no trânsito local decorrentes da circulação de caminhões de transporte de carga (inclusive cargas perigosas).

Avaliar as condições de acesso e sistema viário, selecionando-se as melhores rotas, de forma a reduzir os impactos e
riscos de acidentes.

Poluição sonora causada pelo uso de equipamentos e
operações que geram ruídos elevados.

Tratamento acústico por meio do enclausuramento de equipamentos ou de proteção acústica nas edificações onde os
mesmos estão instalados.
Fonte: Adaptado de Mariano (2001).
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Figura 12.2: Refinaria de petróleo.
Fonte: © f11photo / www.shutterstock.com

Resumo
Nesta aula, aprendemos que entre os maiores geradores de impactos ambientais devido à ação antrópica está a geração de energia. No entanto, é
possível mitigar esses efeitos adversos, isto é, tomar medidas a fim de minimizar os impactos causados, como por exemplo, a poluição atmosférica
lançada à atmosfera devido ao processo de refino do petróleo que pode ser
atenuada com a instalação de equipamentos como os lavadores de gases.

Para Saber Mais Sobre Refinarias,
Acesse: http://www.petrobras.
com.br/pt/quem-somos/perfil/
atividades/refino/

Em nossa próxima aula abordaremos outra grande atividade humana causadora de impactos: A geração de energia através das hidrelétricas.

Atividades de aprendizagem
1. Na aula 3 você listou os impactos ambientais que você causa no seu dia-a-dia, agora você seria capaz de citar medidas para atenuar ou evitar
esses impactos?

Aula 12 - Mitigação e impactos ambientais na geração de energia
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2. Cite os principais impactos provocados por uma indústria de refinaria de
petróleo.
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Aula 13 - Impactos ambientais na 		
geração de energia

Como vimos na aula anterior, a geração de energia é uma das principais
atividades causadoras de adversidades ao meio ambiente. Nesta aula
daremos continuidade na avaliação desses impactos ambientais.

13.1 Usinas Hidrelétricas
A geração de energia através das usinas hidrelétricas também causa sérios
problemas ambientais, sobretudo pela construção das barragens.

Figura 13.1: Usina hidrelétrica
Fonte: © Tupungato / www.shutterstock.com

Os principais impactos para esse tipo de atividade estão mostrados no Quadro 13.1.
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Quadro 13.1 - Impactos ambientais e ações mitigadoras em hidrelétricas

CARACTERÍSTICAS

Impactos Ambientais

Medidas Mitigadoras

Alterações na qualidade da água devido à construção da
barragem:

Desmatamento da área inundável (zoneado ou total)

Decomposição da vegetação

Remoção de edificações, fossas, estábulos, cemitérios, depósitos de lixo, lagoas de águas estagnadas, etc.

Redução do oxigênio dissolvido
Eutrofização
Lodo orgânico
Proliferação excessiva de algas
Poluentes presentes em materiais inundados (lixo, fossas,
estábulos, etc.)
Aumento da salinidade da água
Poluição da água devido às atividades adjacentes.

Controle de usos da água: restrições, zoneamento; controle
de resíduos das embarcações.
Aumento da salinidade: renovação da água (sangria);
escolha de melhor espelho d’água.
Disciplinamento do uso/ocupação do solo da bacia hidrográfica: faixa de proteção marginal ao reservatório.
Controle e disposição de resíduos líquidos e sólidos.
Controle da aplicação de fertilizantes e pesticidas.

Alterações do ambiente durante a obra:

Controle dos movimentos de terra.

Mudanças na topografia

Controle do desmatamento.

Erosão do solo

Proteção do solo durante as obras.

Problema de drenagem

Preservação da drenagem natural das águas
Monitoramento e controle da erosão do solo.
Proteção da vegetação marginal do rio e do reservatório.

Assoreamento do reservatório

Proteção da drenagem natural das águas.
Controle de uso/ocupação do solo e conscientização dos
proprietários de terrenos marginais.

Danos à fauna e flora:
Alteração da ictiofauna
Desmatamento
Redução da vazão do rio a jusante
Barreira ao movimento de peixes no contrafluxo (piracema)
Impactos sobre usos a jusante:
Danos à fauna aquática
Mudanças hidrológicas: irregularização da vazão
Redução da fertilidade do solo marginal

Que tal conhecermos o Dossiê
Barra Grande?
Neste dossiê você encontrará
uma série de informações a
respeito da Usina Hidrelétrica
de Barra Grande, portanto,
informações muito interessantes
para você, futuro técnico em
meio ambiente.
Então, acesse o link abaixo e
aumente seus conhecimentos.
http://www.apremavi.org.br/
mobilizacao/barra-grande/

Programa de realocação dos animais.
Estudos científicos das espécies e repovoamento, caso
necessário.
Reflorestamento das margens e preservação de lagoas
naturais marginais existentes.
Manutenção da vazão adequada à jusante.
Escadas de peixes.
Programa de biomonitoramento da fauna aquática.
Preservação da vazão necessária aos usos da bacia
hidrográfica.
Gerenciamento integrado dos recursos hídricos.
Programas de recuperação do solo.

Impactos socioeconômicos e culturais:

Conscientização da população afetada.

Deslocamento da população

Indenização justa das propriedades.

Inundações de propriedades e edificações

Programa de reassentamento populacional.

Desagregação familiar

Preparação da população às novas condições de vida.

Mudança de atividades

Remoção de cemitérios, monumentos, etc.

Inundação de áreas de valor efetivo, histórico, paisagístico
e ecológico

Melhoria das condições de habitação, saúde, educação, etc.

Propagação de doenças
PRedes de Distribuição:
Desmatamento
Impermeabilização do solo
Perigo de acidentes devido à queda de cabos de transmissão.

Levantamento epidemiológico e programas de controle de
endemias.
Criação de áreas de proteção ambiental e corredores
ecológicos.
Reflorestamento.
Projeto de drenagem das águas.
Restrição de acesso às áreas.
Fonte: Adaptado de Mota (2000).
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13.2 Etanol
Atualmente, com o aumento do uso de etanol pelos veículos automotores,
a produção de álcool constitui um dos principais agentes causadores de impacto ambiental.
Esses impactos podem ocorrer na fase de plantação, colheita, no processo
de fabricação do álcool, no seu transporte e armazenamento.
Para Mota (2000), um dos graves problemas das usinas de álcool é a produção de resíduos líquidos, especialmente, o vinhoto, pois tem alta demanda
de oxigênio para sua biodegradação e, por isso, provoca grande impacto
sobre os recursos hídricos receptores: elevado consumo de oxigênio da água
com consequente mortandade de organismos aeróbios.
Quadro 13.2 – Impactos ambientais e medidas mitigadoras na fabricação do álcool etílico.

CARACTERÍSTICAS

Impactos Ambientais
Prática de monocultura:
Esgotamento do solo

Medidas Mitigadoras
Programa de monitoramento da qualidade do solo.

Queima do canavial:
Poluição atmosférica

Queima controlada.

Danos ao solo
Refinamento (produção de efluentes líquidos: vinhoto,
águas de lavagem):
Poluição da água
Transporte e armazenamento:
Poluição do ar pelos veículos de transporte
Perdas de álcool nas manobras de descarregamento

Implantação de estações de tratamento de efluentes (ETE).
Programa de biomonitoramento do curso d’água receptor.

Que tal descobrir um pouco mais
sobre os Impactos do álcool no
meio ambiente? Então acesse o
link abaixo:
http://www.cana.cnpm.
embrapa.br/index.html

Utilização, nos veículos de transporte, de combustíveis
menos poluentes.
Impermeabilização do solo em áreas de risco de derramamento ocasionais devido ao descarregamento para
armazenamento.
Fonte: Adaptado de Mota (2000).

Além dos impactos apresentados no Quadro 13.2, ocorre ainda impacto
ambiental na utilização do etanol pelos veículos que é a poluição atmosférica pela produção, na queima deste combustível, de aldeídos, óxidos de
nitrogênio e peroxiacetilnitrato (PAN). Para esses, o uso de catalisadores e
uma maior eficiência da queima do combustível na câmara de combustão
dos veículos são exemplos de medidas mitigadoras.

Resumo
Nesta aula estudamos os impactos causados pelas hidrelétricas que se iniciam durante a retirada da vegetação até a rede de distribuição de energia.
Os impactos são notáveis não somente na flora, fauna, qualidade da água
devido às barragens e na alteração da vazão do rio, mas também no social,
uma vez que durante a construção da barragem muitas famílias necessitam
tomar outra moradia, algumas vezes em lugares distantes da original. Vimos

Aula 13 - Impactos ambientais na geração de energia
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também que o etanol tem sido utilizado como substituto da gasolina devido
aos novos motores flex dos automóveis, no entanto, também causa efeitos
adversos ao meio ambiente durante o plantio e colheita de cana-de-açúcar e
também durante a produção e utilização deste combustível.
Em nossa próxima aula abordaremos os impactos causados por obras rodoviárias.

Atividades de aprendizagem
1. Você acredita que o uso do combustível etanol é uma boa medida mitigadora para diminuir a poluição atmosférica? Por quê?

2. Liste os impactos devido a geração de energia hidrelétrica.
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Aula 14 - Impactos ambientais 			
de obras rodoviárias e 		
mineração
Nas aulas anteriores avaliamos os impactos produzidos devido a geração
de energia, no entanto, com a promessa de desenvolvimento econômico,
muitas obras têm sido efetivadas sem o devido cuidado com as normas
ambientais resultando em sérios danos aos ecossistemas. Nesta aula,
abordaremos algumas delas.

14.1 Impactos ambientais de obras rodovi
árias
A construção de rodovias provoca alterações no meio ambiente como desmatamentos, movimentos de terra (escavações e aterros), impermeabilização do solo, mudanças no escoamento de água, reassentamentos da população, etc. (Figura 14.1).

Figura 14.1: Obras Rodoviárias
Fonte: © Péter Gudella / www.shutterstock.com

Por isso, deve haver uma criteriosa avaliação dos impactos ambientais gerados segundo a fase do empreendimento:
• Fase de projeto (inclui etapas de estudos de traçado e anteprojeto);
• Durante a construção da obra;
• Após a conclusão e entrega ao público (conservação / restauração);
• Fase de operação.
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Quadro 14.1 – Impactos ambientais e medidas mitigadoras para rodovias

CARACTERÍSTICAS

Impactos Ambientais

Medidas Mitigadoras

Valorização exacerbada da terra e de materiais de construção

Desapropriações e aquisições antecipadas dos terrenos
objeto do plano/ programa.

Impedimentos à construção e/ou operação

Levantamento prévio detalhado de instalações existentes e/
ou programadas por terceiros.

Detalhamento geotecnológico mais preciso da travessia das
bacias hidrográficas.
Estabelecimento de prognóstico do uso do solo das bacias
de contribuição.
Erosões, assoreamento e inundações

Controle das construções que tenham interface com a
rodovia.
Recuperação ambiental das áreas exploradas.
Recomposição das áreas usadas com construções provisórias, etc.

Taludes instáveis e rompimento de fundações

Maior exigência da qualidade de estudos geotecnológicos
da área de construção.
Projetos de sistemas de drenagem para caixas de empréstimo e áreas exploráveis.
Realizar prognóstico de uso futuro das obras.

Potencialização de endemias e proliferação de vetores de
doenças

Evitar escolher área de empréstimos próxima às aglomerações humanas.
Remoção de restos vegetais oriundo de desmatamentos ou
limpezas de áreas.
Reconformação da topografia e da vegetação das áreas
usadas com obras provisórias.

Potencialização de conflitos em interfaces com áreas a
serem protegidas

Mapeamento prévio das áreas de conflitos sociais e das
áreas que são protegidas ou que poderão vir a ser no
futuro.
Contatos e negociações prévias com organismos responsáveis pelas áreas e/ou pela solução dos conflitos.
Estudo de alternativas com traçado com menor interferência.

Conflitos com áreas urbanas:
(Acidentes, poluição do ar, ruídos e vibrações, rompimento da continuidade da mancha urbana, segregação de
comunidades, etc.)

Afastamento da rodovia de instalações conflitantes (hospitais, escolas, etc.)
Dispositivos de controle de velocidade.
Acessos projetados com controles rígidos do tráfego.
Estabelecimento de barreiras para impedir ou reduzir as interfaces: veículos x pedestres e tráfegos rodoviário x urbano.
Fonte: Adaptado de Bellia e Bidone (1992) apud Mota (2000).

Sérios impactos sociais também ocorrem nesse tipo de atividade como
consequência da concentração de pessoas na área, tais como falta de saneamento, produção de resíduos líquidos e sólidos, incidência de doenças
(transmissíveis e profissionais), aumento da criminalidade, conflitos com a
população residente pelos novos moradores, entre outros.

e-Tec Brasil

76

Estudo de Impactos Ambientais

14.2 Impactos ambientais de mineração
A atividade de mineração provoca muitas alterações no ambiente, causando
impactos no solo, na água e no ar em sua área de influência.

Para saber mais sobre mineração,
acesse o link abaixo:
www.ibram.org.br

Segundo Mota (2000), na atividade de mineração são realizados desmatamentos e grandes movimentos de terra, resultando na erosão do solo, no
carreamento de materiais para os recursos hídricos provocando assoreamento e danos à biota aquática. A mineração causa desfiguração da paisagem,
com danos à flora e à fauna (Figura 14.2).

Figura 14.2: Impactos da Mineração.
Fonte: © Dmitri Melnik / www.shutterstock.com

Quadro 14.2 – Impactos ambientais e medidas mitigadoras de mineração.
Impactos Ambientais
Limpeza da área:

CARACTERÍSTICAS

Destruição de nichos ecológicos

Medidas Mitigadoras

Remoção e realocação de animais.

Fornecimento de matéria orgânica às correntes fluviais.

Montagem de barreiras de contenção para proteger os
recursos hídricos

Extração e beneficiamento:

Avaliação geotecnológica para evitar rupturas de solo.

Erosão

Avaliação da melhores tecnologias de extração de minérios
aplicáveis ao projeto.

Mudanças na cor, turbidez e outras características organolépticas da água

Estações de tratamento de efluentes (ETE).

Modificação de sistemas de drenagem natural

Barreiras de contenção

Refinamento (produção de efluentes líquidos: vinhoto,
águas de lavagem):

Programa de biomonitoramento da bacia hidrográfica.

Poluição da água
Fonte: Adaptado de Mota (2000).

Aula 14 – Impactos ambientais de obras rodoviárias e mineração
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Resumo
Nesta aula vimos que durante a construção de rodovias ocorrem diversas
alterações no meio ambiente como desmatamentos, movimentos de terra (escavações e aterros), impermeabilização do solo, mudanças no escoamento de água, reassentamentos da população, ocasionando sérios impactos ambientais, sobretudo, na área social devido ao acúmulo de pessoas
sem o devido saneamento básico levando a problemas de saúde pública.
Já dos impactos associados à mineração podem ser citados os relacionados
ao desmatamento, à contaminação dos recursos hídricos, à erosão do solo.
A mineração causa desfiguração da paisagem, com danos, algumas vezes,
irreversíveis aos ecossistemas quando não tomados os cuidados necessários.
Em nossa próxima aula avaliaremos os impactos devido aos resíduos sólidos
e às medidas que devem ser tomadas para evitá-los.

Atividades de aprendizagem
1. Cite os principais impactos devido à atividade de obras rodoviárias.

2. Cite os principais impactos devido à atividade da mineração.
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Aula 15 - Os resíduos sólidos
Como vimos até aqui, muitos efeitos adversos são oriundos das atividades
humanas, como a construção de barragens, a geração de energia, as obras
rodoviárias e a mineração. A disposição final dos resíduos gerados pelo
homem também pode causar sérios problemas ambientais, como veremos
a seguir.

15.1 Impactos ambientais de aterros sani
tários
Os resíduos sólidos constituem um dos principais problemas ambientais da
sociedade moderna (Figura 15.1).

Figura 15.1: A problemática dos resíduos sólidos.
Fonte: © Huguette Roe / www.shutterstock.com

Por dia são gerados, no Brasil, mais de 240 mil toneladas de resíduos sólidos
(RS), e por muito tempo, os aterros sanitários foram considerados as melhores alternativas de disposição de resíduos. Entretanto, os impactos ambientais gerados são significativos e devem ser considerados quando no estudo
à alternativa de disposição dos RS (SILVA, 2008; 2010).
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Quadro 15.1 – Principais impactos ambientais e medidas mitigadoras de aterros sanitários.

CARACTERÍSTICAS

Para saber mais sobre resíduos
sólidos, acesse a política nacional
de resíduos sólidos:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/.../lei/l12305.htm

Impactos Ambientais
Desvalorização imobiliária na área adjacente
Contaminação do solo e lençol freático

Contaminação dos cursos d’água
Mau cheiro
Proliferação Vetores de doenças: insetos, roedores e aves
carniceiras
Poluição do ar através da liberação de gases oriunda da
decomposição dos RS

Medidas Mitigadoras
Escolha de área despovoada ou com baixo valor imobiliário.
Estudos geotécnicos da área.
Impermeabilização do solo com geomembrana e argila.
Recolhimento do chorume e tratamento em ETE antes do
lançamento no curso receptor.
Otimização do processo de operação do aterro, evitando
deixar células descobertas.

Captação dos gases para geração de energia.
Fonte: Adaptado de Silva (2008; 2010).

Resumo
Os impactos apresentados devido aos aterros sanitários sugerem que eles
sozinhos não são eficientes para resolver o problema dos Resíduos Sólidos
Urbanos. Nos aterros sanitários podem ocorrer a proliferação de vetores disseminadores de doenças, o mau cheiro, a contaminação do lençol freático,
a poluição atmosférica devida aos gases oriundos da decomposição dos resíduos e a desvalorização imobiliária, pois ninguém quer o lixo dos outros em
seu quintal, não é mesmo?
Muitos dos exemplos de impactos ambientais vistos até aqui são resultados
da aplicação de métodos de AIA, que será o tema das próximas aulas.

Atividades de aprendizagem
1. Você é capaz de imaginar a quantidade de Resíduos Sólidos que você
produz em 1 dia? E em 1 ano ou em toda sua vida? Discorra como você
poderia minimizar a sua própria geração de resíduos sólidos.

2. Quais os efeitos adversos que o chorume, líquido oriundo da decomposição da matéria orgânica pode causar em um corpo d’água?
Assista ao filme: A Ilha das
Flores, disponível no youtube, e
observe a (o):
http://www.youtube.com/
watch?v=RLb345CpN8o
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Aula 16 - Métodos de avaliação de
impactos ambientais I
A partir desta aula abordaremos os principais métodos de avaliação de
impactos ambientais.
Já é sabido que muitos impactos ambientais ocorrem devido às atividades
antrópicas, mas como qualificar e quantificar esses impactos?

16.1 Métodos para avaliação de impacto
ambiental

Figura 16.1: Avaliação de impacto ambiental
Fonte: © Goodluz / www.shutterstock.com

Existem muitos métodos para a avaliação de impacto ambiental. Estudaremos os principais e usualmente utilizados em um EIA, no entanto, convém
lembrar que não existe um método que se ajuste perfeitamente a todos os
tipos de empreendimentos. Assim, muitas vezes são utilizados mais de um
método para avaliar os impactos de uma mesma atividade.

16.1.1 Métodos de AIA – conceitos e aplicações
Entende-se por Método o meio ou o processo de se atingir um determinado
objetivo, ou, ainda, os procedimentos técnicos, modos de pesquisa e investigação previamente estabelecidos próprios de uma ciência ou disciplina
empregados para alcançar um determinado fim, enquanto Metodologia é
o estudo sistemático e lógico dos princípios que dirigem o estudo científico
dos métodos (Morato, 2008).
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Métodos de Avaliação de Impacto Ambiental, segundo Bisset (1982) apud
Morato (2008), são os mecanismos estruturados para coletar, analisar, comparar e organizar informações e dados sobre os impactos ambientais de um
projeto.

Para saber mais sobre Métodos
de AIA, acesse o link abaixo:
http://ibama2.ibama.gov.br/
cnia2/download/publicacoes/
t0137.pdf

A concepção do método a ser empregado em um determinado estudo deve
levar em conta os recursos técnicos e financeiros disponíveis, o tempo de
sua duração, os dados e informações existentes ou possíveis de se obter, os
requisitos legais e os termos de referência a serem atendidos.
Muitas vezes em um EIA, os métodos empregados necessitam ser adaptados
às particularidades de cada caso.

16.1.2 Método Ad hoc ou espontâneo
Segundo Morato (2008), os métodos ad hoc, também conhecidos como
painéis ou reuniões de especialistas, consistem na criação de grupos de trabalho formados por profissionais e cientistas de diferentes disciplinas de
acordo com as características do projeto a ser avaliado. Os impactos são
identificados, geralmente, através de brainstorming (tempestade de ideias),
caracterizando-os e sintetizando-os, em seguida, por meio de tabelas ou
matrizes (Figura 16.2).
Tais especialistas são selecionados entre pessoas de notório saber, que reúnam conhecimentos práticos por terem vivido ou trabalhado na área a ser
afetada. Organizam-se reuniões técnicas com a finalidade de, em tempo
reduzido, obter informações a respeito dos prováveis impactos ambientais
do projeto, com base na experiência profissional de cada participante.
Este tipo de método foi desenvolvido para ser empregado quando é curto
o tempo e há carência de dados para tratamento sistemático dos impactos,
não sendo possível a realização de estudos detalhados.
Vantagens:
• Adequadas para casos com escassez de dados, fornecendo orientação
para outras avaliações;
• Estimativa rápida da evolução de impactos de forma organizada, facilmente compreensível pelo público.
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Desvantagens:
• Não há detalhamento no exame das intervenções e variáveis ambientais
envolvidas;
• Alto grau de subjetividade dos resultados, que dependem das qualidades
da coordenação, dos critérios de escolha dos componentes do grupo de
trabalho, do nível de informação, entre outros.
Quadro 16.1: Exemplo da aplicação do método Ad hoc

CARACTERÍSTICAS

Impacto Ambiental
Área Ambiental

SE

EP

EN

B

A

P

CP

LP

R

I

Vida Selvagem
Espécies ameaçadas
Vegetação
Água subterrânea
Ruído
Pavimentação
Recreação
Poluição do ar
Saúde e segurança
Compatibilidade com planos regionais
Fonte: Adaptado de Morato (2008).
Legenda:
SE – Sem efeito; EP – Efeito positivo; EN – Efeito negativo; B – Benéfico; A – Adverso; P–Problemático; CP – Curto Prazo; LP – Longo Prazo; R – Reversível; I – Irreversível.

No Brasil, os regulamentos limitam o uso deste método, embora as reuniões
de especialistas possam servir, em alguns casos, para uma ou outra tarefa
do EIA, desde que as opiniões se fundamentem em argumentos técnicos e
razões científicas criteriosas.

Resumo
Existem muitos métodos de AIA e, na maioria das vezes, é necessária a aplicação de mais de um deles em determinado EIA. O Método Ad hoc é interessante para a criação de grupos de trabalho que mais tarde pode se tornar a
equipe que comporá a elaboração do EIA. Note que a legislação restringe o
uso deste método, isto é, não é possível apresentar um EIA somente utilizando
o Ad hoc, pois induz à subjetividade.

Aula 16 - Métodos de avaliação de impactos ambientais I
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Em nossa próxima aula abordaremos outros métodos mais quantitativos e
com maior objetividade.

Atividades de aprendizagem
1. Por que o Método Ad hoc pode levar o Estudo de Impacto Ambiental à
subjetividade?

2. Diferencie Método de Metodologia.
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Aula 17 - Métodos de avaliação de
impactos ambientais II
O método abordado na aula anterior tem como principal desvantagem a
subjetividade na avaliação dos impactos ambientais.
Continuaremos, nesta aula, a estudar outros métodos de Avaliação de
Impacto Ambiental.

17.1 Listagens de controle (checklist)

Figura 17.1: Check list
Fonte: © Cowpland / www.shutterstock.com

As listagens de controle consistem numa relação de fatores e parâmetros
ambientais que servem de lembrete do que se deve considerar num determinado estudo. Consiste na identificação e enumeração dos impactos a partir
da diagnose ambiental realizada por especialistas dos meios físico, biótico
e socioeconômico. A listagem representa um dos métodos mais utilizados
na fase inicial do EIA, particularmente no diagnóstico ambiental da área de
influência do projeto e na comparação das alternativas.
A equipe multidisciplinar envolvida relaciona os impactos decorrentes das fases de implantação e operação do empreendimento, classificando-os em positivos ou negativos. O método pode ser apresentado sob forma de checklist
a ser preenchido para direcionar a avaliação a ser realizada.
Os termos de referência para a preparação do EIA são uma forma de listagem
de controle das informações, pesquisas e previsões a serem necessariamente
apresentadas, evitando a omissão de aspectos relevantes para a análise das
condições de aprovação do projeto (Mota, 2000; Morato 2008).
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Vantagens:
• Utilização imediata na avaliação qualitativa de impactos mais relevantes;
• Adequada para avaliações preliminares, podendo, de forma limitada, incorporar escalas de valores e ponderações.
Desvantagens:
• Não podem dar conta da maioria das tarefas, principalmente, porque
não estabelecem as relações de causa e efeito entre as ações do projeto
e seus impactos;
• A aplicação limita-se a projetos específicos sob a responsabilidade de entidades detentoras de amplas informações sobre os sistemas ambientais
a serem afetados.

17.2 Listagens de controle simples
As listagens de controle simples enumeram apenas os fatores ambientais e,
algumas vezes, seus respectivos indicadores, isto é, os parâmetros que fornecem as medidas para o cálculo (quantitativo ou qualitativo) da magnitude
dos impactos. Em muitos casos incluem também a lista das ações de desenvolvimento do projeto.
Existem listagens específicas para a avaliação de determinados tipos de projeto, como rodovias, transporte aquático, etc.

17.3 Listagens de controle descritivas
Oferecem, além do rol de parâmetros ambientais, alguma forma de orientação para a análise dos impactos ambientais.
A listagem de controle descritiva apresenta os fatores ambientais a serem considerados nos estudos fornecendo, para cada um dos critérios de avaliação, informações sobre as fontes e as técnicas de previsão que devem ser empregadas.
Podem tomar a forma de questionário, no qual uma série de perguntas em
cadeia tenta dar um tratamento integrado à análise dos impactos.
O método desenvolvido pelo “Project Appraisal for Development Control”,
em 1976, na Grã-Bretanha, apresenta um amplo questionário a ser usado
pelas agências do governo para a avaliação de projetos industriais (Clark,
1976 apud Morato, 2008).

e-Tec Brasil

86

Estudo de Impactos Ambientais

Neste método, as perguntas tentam identificar e descrever os impactos diretos e indiretos, relacionando-os aos fatores ambientais afetados.

17.4 Listagens de controle escalares
Apresentam meios de atribuir valores numéricos, ou em forma de símbolos
(letras e sinais), para cada fator ambiental, permitindo a classificação e a
comparação das alternativas de projeto e a escolha daquela mais favorável.

17.5 Listagens de controle ponderadas ou
método de Battelle
Incorporam às listagens escalares o grau de importância de cada impacto
para a ponderação do valor da magnitude através de pesos. Foram muitas as
listagens deste tipo desenvolvidas, principalmente, para projetos de recursos
hídricos, onde se consideram os índices de qualidade ambiental.

Resumo
Nesta aula vimos os métodos das listagens: O checklist consiste numa relação de fatores e parâmetros ambientais que servem de lembrete do que se
deve considerar num determinado estudo; os termos de referência são uma
forma de checklist ou listagem de controle. Listagens de controle simples
enumeram apenas os fatores ambientais e, algumas vezes, seus respectivos
indicadores, isto é, os parâmetros que fornecem as medidas para o cálculo
(quantitativo ou qualitativo) da magnitude dos impactos. A listagem de controle descritiva apresenta os fatores ambientais a serem considerados nos
estudos fornecendo para cada um dos critérios de avaliação, informações
sobre as fontes e as técnicas de previsão que devem ser empregadas. Podem
tomar a forma de questionário, no qual uma série de perguntas em cadeia
tenta dar um tratamento integrado à análise dos impactos. As listagens de
controle escalares apresentam meios de atribuir valores numéricos, ou em
forma de símbolos (letras e sinais), para cada fator ambiental listado. O método de Battelle incorpora o grau de importância de cada impacto listado,
muito utilizado em projetos de recursos hídricos.
Em nossa próxima aula abordaremos os métodos das matrizes.

Aula 16 - Métodos de avaliação de impactos ambientais II
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Atividades de aprendizagem
1. Diferencie os diversos tipos de listagens de controle.

2. Cite 3 índices de qualidade ambiental que poderiam ser utilizados no
Método de Battele para Avaliação de Impactos Ambientais.
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Aula 18 - O método das matrizes
Os métodos estudados na aula anterior são do tipo listagens. Neles, não são
considerados as causas e efeitos, bem como a interação dos impactos. Nesta
aula abordaremos os métodos das matrizes, que são considerados métodos
de maior objetividade na identificação e quantificação dos impactos.

18.1 Matrizes de interação
As matrizes de interação são largamente utilizadas na etapa de identificação
dos impactos do EIA. Relacionam as diversas ações do projeto aos fatores
ambientais. Pela interseção das linhas e colunas representa-se o impacto de
cada ação sobre determinado fator ambiental.
Os impactos positivos e negativos de cada meio (físico, biótipo e socioeconômico) são alocados no eixo vertical da matriz, de acordo com a fase em
que se encontrar o empreendimento (implantação e/ou operação) e com as
áreas de influência (direta e/ou indireta), sendo que alguns impactos podem
ser alocados, tanto nas fases de implantação e/ou operação, como nas áreas
direta e/ou indireta do projeto, com valores diferentes para alguns de seus
atributos respectivamente (MORATO, 2008).
Cada impacto é alocado na matriz por meio (biótico, antrópico e físico) e
cada um contém subsistemas distintos no eixo vertical, sobre o qual os impactos são avaliados nominal e ordinalmente, de acordo com seus atributos.

18.2 Matrizes de Leopold
A Matriz de Leopold tem sido uma das mais utilizadas nos Estudos de Impacto Ambiental realizados no Brasil, sendo frequentemente tomada como
o método padrão para a elaboração desses estudos.
Consiste da união de duas listas de verificação. Uma lista de ações ou atividades é mostrada horizontalmente, enquanto uma lista de componentes
ambientais é mostrada verticalmente. A inclusão dessas duas listas de verificação em uma matriz ajuda a identificar os impactos, uma vez que os itens
de uma lista podem ser sistematicamente relacionados a todos os outros
itens da outra lista, com o objetivo de identificar os possíveis impactos.
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Isto é feito por meio da incorporação de roteiros para caracterizar os impactos em termos de magnitude e importância em uma escala de 1-10, onde 1
representa a menor magnitude ou importância e 10, a maior. A magnitude
de um impacto é tomada como sua significância, por exemplo, se um impacto visual ocorre em uma área com baixa qualidade de paisagem, então um
valor de 2 ou 3 pode ser dado ao invés de 8 ou 9, que corresponderia a uma
área com alta qualidade de paisagem.
Os impactos podem ser agregados por linha ou coluna e pela soma algébrica dos produtos dos valores de magnitude e importância de cada impacto
(Figura 18.1).

Figura 18.1: Exemplo de uma Matriz de Leopold.
Fonte: http://www.miliarium.com/.../matrizurbanizacion.gif
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Deve ser preparada uma matriz para cada alternativa de projeto e elabora-se
um texto com a discussão dos resultados.
Vantagem:
• Permite fácil compreensão dos resultados; aborda fatores biofísicos e sociais; acomoda dados qualitativos e quantitativos, além de fornecer boa
orientação para o prosseguimento dos estudos e introduzir multidisciplinaridade.
Desvantagens:
• O estabelecimento dos pesos constitui um dos pontos mais críticos, pois
não explicita claramente as bases de cálculo das escalas de pontuação de
importância e da magnitude;
• Não identificação, analogamente às checklists, das inter-relações entre
os impactos, o que pode levar à dupla contagem ou à sub-estimativa
dos mesmos, bem como a pouca ênfase atribuída aos fatores sociais e
culturais.
As matrizes deste tipo identificam apenas os impactos diretos, não considerando os aspectos temporais e espaciais dos impactos. Por isso, desenvolveram-se outros tipos de matriz de interação que cruzam os fatores ambientais
entre si, introduzem símbolos ou utilizam técnicas de operação para ampliar
a abrangência dos resultados.

Resumo
Nesta aula abordamos os métodos das matrizes: As matrizes de interação
relacionam as diversas ações do projeto aos fatores ambientais. Pela interseção das linhas e colunas representa-se o impacto de cada ação sobre determinado fator ambiental. Os impactos positivos e negativos de cada meio
(físico, biótipo e socioeconômico) são alocados no eixo vertical da matriz, de
acordo com a fase em que se encontrar o empreendimento (implantação e/
ou operação), e com as áreas de influência (direta e/ou indireta). As matrizes
de Leopold consistem da união de duas listas de verificação. Uma lista de
ações ou atividades é mostrada horizontalmente, enquanto uma lista de
componentes ambientais é mostrada verticalmente. É incorporado às listas
fatores de magnitude e importância em uma escala de 1-10, onde 1 representa a menor magnitude ou importância e 10, a maior. Os impactos podem

Aula 18 - O método das matrizes
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ser agregados por linha ou coluna e pela soma algébrica dos produtos dos
valores de magnitude e importância de cada impacto.
Esses métodos não consideram os aspectos temporais e o sinergismo entre
os diversos impactos listados. Em nossa próxima aula estudaremos métodos
que consideram a interação entre os impactos.

Atividades de aprendizagem
1. Cite as vantagens e desvantagens das matrizes de interação.

2. Por que no Brasil as matrizes de Leopold são indicadas para a elaboração
dos Estudos de Impactos Ambientais?
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Aula 19 - Redes de interação
Embora as matrizes de interação relacionem as diversas ações do projeto
aos fatores ambientais, não visualiza a interação entre os impactos
ambientais. O objetivo desta aula é abordar os métodos que consideram
tal sinergismo entre os impactos listados.

Figura 19.1: Causa-condições-efeito
Fonte: © zirconicusso / www.shutterstock.com

19.1 Redes de interação
Segundo Morato (2008), as redes de interação estabelecem as relações do
tipo causa-condições-efeito, podendo ser associados parâmetros de valor
em magnitude, importância e probabilidade, permitindo a partir do impacto
inicial, retratar o conjunto das ações que podem desencadeá-lo direta ou
indiretamente.
Foram criadas para possibilitar a identificação de impactos indiretos (secundários, terciários, etc.) e suas interações por meio de gráficos ou diagramas.
Uma ação qualquer dificilmente ocasiona apenas um impacto.
Na grande maioria dos casos, cada ação de um projeto gera mais de um
impacto que, por sua vez, provoca uma cadeia de impactos. As redes de
interação ajudam a promover uma abordagem integrada à análise dos impactos ambientais.
Enquanto as matrizes e listagens de controle limitam o pensamento dos técnicos à apreciação de cada fator ambiental isoladamente, as redes os induzem
a trabalhar em conjunto, organizando as discussões e a troca de informação
sobre os impactos e as interações dos fatores ambientais (Figura 19.2).
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Visam também a orientar as medidas a serem propostas para o gerenciamento dos impactos identificados, isto é, recomendar medidas mitigadoras
que possam ser aplicadas já no momento de efetivação das ações causadas
pelo empreendimento e propor programas de manejo, monitoramento e
controle ambientais.
Ocupação desordenada do solo urbano de ambientes ribeirinhos conflitantes com a legislação em vigor, loteamentos localizados em: áreas de acentuado declive e de topos de morros

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Figura 19.2 – Exemplo de Aplicação de Redes de interação.
Fonte: Soares et al., 2006.

Vantagens:
• Permitem boa visualização de impactos secundários e demais ordens,
principalmente, em ambiente computacional;
• Possibilidade de introdução de parâmetros probabilísticos, mostrando
tendências.
Desvantagens:
• Devem ser empregadas apenas para a identificação dos impactos indiretos e suas interações, uma vez que não destacam a importância relativa
dos impactos identificados, nem dispensam o uso de técnicas de previsão
e outros métodos para completar as tarefas do estudo.
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Resumo
O Método da Rede de Interação estabelece as relações do tipo causa-condições-efeito, podendo serem associados parâmetros de valor em magnitude,
importância e probabilidade, permitindo, a partir do impacto inicial, retratar
o conjunto das ações que podem desencadeá-lo direta ou indiretamente.
Identifica os impactos indiretos (secundários, terciários, etc.) e suas interações por meio de gráficos ou diagramas. Uma ação qualquer dificilmente
ocasiona apenas um impacto. Tem como desvantagem o não destacamento
da importância relativa dos impactos listados.
Em nossa próxima aula a abordagem será o Método da Análise de Risco que
considera a causa e efeito relativos aos impactos.

Atividades de aprendizagem
1. Cite a principal vantagem em utilizar as redes de interação sobre as matrizes e listagens de controle.

2. Por que uma ação geralmente provoca mais de um impacto ambiental?

Aula 19 - Redes de interação
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Aula 20 - Análise de risco
Na aula anterior abordamos a rede de interação que considera os
impactos indiretos. Em nossa última aula, teremos como objetivo estudar
um método que considera a causa e efeito de um impacto ambiental.

Figura 20.1: Análise de risco
Fonte: © NAN728 / www.shutterstock.com

20.1 Método da análise de risco
O método de análise de risco é uma abordagem do EIA apropriada para modelar áreas sensíveis, identificando os riscos potenciais e efetivos da região,
as alternativas a serem seguidas e analisando a compatibilidade dessas alternativas com o meio ambiente (Nunes, 2002; Zambrano e Martins, 2007).
O objetivo principal desse método é analisar a relação de causa e efeito entre
os impactos do projeto e o ecossistema. Essa análise leva em consideração a
situação do meio ambiente antes (variante zero ou condição testemunha) e
depois do projeto.
Os componentes ambientais que serão afetados pelo projeto são divididos
em duas classes. Essa classificação tem como base o fato dos componentes
ambientais serem efeitos da natureza ou das atividades humanas:
• Classe I – componentes naturais: clima, ar, solo, vegetação, superfícies
aquáticas, etc.
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• Classe II – componentes artificiais: paisagem, recreação, habitação, agricultura, etc.
O método de análise de risco envolve cinco fases:
1a Fase - definição clara dos objetivos do projeto.
2a Fase - descrição da variante – zero e avaliação prévia dos efeitos do pro
jeto. É também nessa fase que se determinam as variáveis de prote
ção ambiental.
3a Fase - avaliação das variáveis de proteção ambiental e identificação das
alternativas do projeto.
4a Fase - identificação da intensidade das hipóteses acidentais das alternati
vas de projeto e avaliação dos riscos potenciais aos quais estão sub
metidas essas alternativas.
5a Fase - avaliação e escolha das alternativas e comparação destas com a
variante – zero, com o objetivo de identificar, dentre elas, a mais
compatível com o meio ambiente e mais viável para o empreendimento.
Na análise de risco atribui-se pesos às variáveis ambientais e às hipóteses
acidentais das alternativas do projeto numa tentativa de quantificar a sensibilidade da área e a restrição das alternativas, como por exemplo: 0 – baixa;
1 – média; 2 – alta; 3 - muito alta.
Para fixar, vamos considerar a matriz de um determinado empreendimento
que necessita se instalar em uma região onde cause o menor impacto:
Tabela 20.1: Matriz atribuindo pesos ao método de análise de riscos.

CARACTERÍSTICAS

Impactos
(Variáveis ambientais)

Alternativas de Localização do Empreendimento

A

B

C

Assoreamento

0

1

0

Erosão

2

3

0

Desmatamento

3

2

1

Recursos Hídricos

0

0

2

Somatório

5

6

3
Fonte: Adaptado de Nunes, 2002.
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Neste caso, a alternativa escolhida será a “C”, pois degrada menos o meio
ambiente.
Além dos métodos apresentados nestas aulas, existem outros como os Modelos de Simulação com os quais, através de computadores, consegue-se
prever os efeitos dos impactos nos ecossistemas e os de Superposição de
Cartas, onde se utilizam técnicas cartográficas para determinar a aptidão e
uso de solos e a previsão de impactos, etc.

Resumo
O método da análise de risco é um método apropriado para modelar áreas
sensíveis, identificando os riscos potenciais e efetivos da região, as alternativas a serem seguidas e analisando a compatibilidade dessas alternativas com
o meio ambiente. O objetivo principal desse método é analisar a relação de
causa e efeito entre os impactos do projeto e o ecossistema. Essa análise
leva em consideração a situação do meio ambiente antes (variante zero ou
condição testemunha) e depois do projeto.

Atividades de aprendizagem
1. Por que a aplicação de somente um método de AIA pode subestimar os
impactos ambientais oriundos de um empreendimento?

2. Cite as Vantagens e Desvantagens do Método da Análise de Risco.

Aula 20 - Análise de risco
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Atividades autoinstrutivas
1. Segundo o CONAMA, Impacto Ambiental é:
a) A alteração adversa das características do meio ambiente;
b) Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante de atividades humanas que, direta ou indiretamente afetem: a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais.
c) A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos;
d) A alteração da qualidade das florestas;
e) A degradação da qualidade ambiental dos recursos naturais.

2. A diferença entre os valores que provavelmente assumiria
um determinado parâmetro após uma dada ação e os valores
que seriam observados, caso esta ação não tivesse acontecido,
chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Impacto Ambiental;
Intensidade;
Importância do Impacto;
Magnitude;
Reversibilidade.

3. Entende-se por impacto primário:
a)
b)
c)
d)
e)

Quando um impacto pode ser reversível;
Quando um impacto é de grande magnitude;
Quando um impacto é irreversível;
Quando é o resultado direto de uma determinada ação;
Quando é o resultado de uma cadeia de reações.
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4. O impacto permanente é uma característica:
a)
b)
c)
d)
e)

Dinâmica;
Cumulativa;
Sinérgica;
Ordem;
Espacial.

5. Um estudo ecotoxicológico verificou que a causa da morte de
águias montanhesas era a presença de 7 µg/mL de DDT (diclorodifeniltricloetano) no sangue. No entanto, foi encontrada a concentração
de 3 µg/Kg na gramínea de uma savana próxima ao seu habitat. Esse
fenômeno se deve:
a) A bioacumulação, pois a águia se alimenta das gramíneas em grande
quantidade;.
b) A bioacumulação, pois a concentração no sangue é menor do que a da
gramínea;
c) Ao sinergismo, uma vez que a substância reage com as proteínas do
sangue e causa aumento na sua concentração final;
d) A bioconcentração, pois a águia sendo um consumidor primário, alimenta-se de grande quantidade de gramínea;
e) A biomagnificação, pois a águia, sendo um animal de topo da cadeia
trófica, tende a acumular em seu organismo uma quantidade maior de
poluentes.
6. Fenômeno químico no qual o efeito obtido pela ação combinada
de duas ou mais substâncias químicas é maior que a soma dos efeitos
individuais dessas mesmas substâncias:
a) Bioacumulação;
b) Sinergismo;
c) Biomagnificação;
d) Bioconcentração;
e) Impacto Bioquímico.
7. Sobre Impacto Ambiental é CORRETO afirmar:
a) Pode ser direto e Indireto;
b) Pode ser local ou regional;
c) Pode ser permanente;
d) Pode ser positivo ou benéfico;
e) Todas as alternativas anteriores.
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8. Um determinado rio recebeu durante anos esgoto não tratado, ao
sanar o problema verificou-se que os valores de nitrato não retornaram mais aos encontrados há dez anos atrás, este é um exemplo de:
a) Efeito sinérgico;
b) Efeito irreversível;
c) Efeito temporal;
d) Efeito cumulativo;
e) Efeito negativo.
9. Sobre qualidade ambiental é INCORRETO afirmar:
a) Uma vez estabelecidos os padrões é possível avaliar a qualidade ambiental de um elemento.
b) A qualidade do meio ambiente constitui fator determinante para o alcance de uma melhor qualidade de vida às pessoas;
c) A qualidade de vida almejada pela população e a qualidade do meio
ambiente são inseparáveis, isto é, uma não tem nada haver com a outra.
d) Não é possível pensar em bem-estar morando próximo a um rio cheirando a esgoto, pois isso constitui uma má qualidade ambiental.
e) Definir padrões de qualidade significa expressar objetivos para determinar a qualidade do meio ambiente e identificar metas que se deseja
alcançar, manter ou eliminar.
10. Indicador de qualidade ambiental é:
a) certas espécies que têm exigências ecológicas bem definidas e permitem
conhecer os ecossistemas possuidores de características especiais.
b) Elementos ou parâmetros que mostram em que grau a sociedade está
respondendo às mudanças ambientais devidas às ações coletivas e individuais para corrigir, mitigar ou prevenir os danos ao meio ambiente.
c) Elementos ou parâmetros que descrevem as pressões que as atividades
humanas exercem sobre a meio ambiente, inclusive a quantidade e a
qualidade dos recursos naturais.
d) Um parâmetro, um organismo ou uma comunidade biológica que serve
como medida das condições de um fator ou de um sistema ambiental.
e) Elementos ou parâmetros de uma variável que fornecem a medida da
magnitude de um impacto ambiental. Podem ser quantitativos, quando medidos e representados por uma escala numérica, ou qualitativos,
quando classificados simplesmente em categorias ou níveis.

Atividades autoinstrutivas
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11. Um empreendimento deseja se instalar em uma capital de determinado Estado da Federação. Neste caso, a elaboração do Termo de
Referência deverá seguir obrigatoriamente:
a) A Legislação Ambiental Federal, somente.
b) A Legislação Ambiental Estadual, somente.
c) A Legislação Ambiental Municipal, somente.
d) A Legislações Ambiental Municipal, Estadual e Federal, prevalecendo
aquela em que o órgão ambiental licenciador assim o definir.
e) As Legislações Ambiental Municipal, Estadual e Federal, prevalecendo as
normas mais restritivas.
12. O paradigma de Proteção Ambiental consiste:
a) No controle da poluição no tocante à reparação e ao estabelecimento de
limites para as atividades danosas.
b) Em avaliar os impactos ambientais.
c) Em punir os responsáveis pela degradação do meio ambiente.
d) Em reparar o meio ambiente.
e) No licenciamento ambiental.
13. São exemplos de atividades que necessitam de EIA, exceto:
a) Ferrovias.
b) Postos de gasolina.
c) Aterros sanitários.
d) Qualquer atividade que utilize carvão mineral em quantidade inferior a
dez toneladas diárias.
e) ZEI
14. Sobre o Termo de Referência (TR) é CORRETO afirmar:
a) A. Não é necessário à realização do EIA.
b) B. O empreendedor pode participar da confecção do TR.
c) C. É proibida a participação dos interessados do empreendimento.
d) D. As diretrizes para a elaboração do TR é de exclusividade do IBAMA.
e) E. Empresas públicas e privadas com atuação na área de influência do
empreendimento proposto não podem participar da elaboração do TR.
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15. Sobre o EIA considere as assertivas:
I Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;
II Considerar os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade;
III Deve ser elaborado numa linguagem clara e precisa, evitando termos
técnicos e utilizando recursos visuais, tais como gráficos e figuras ilustrativas.
Estão CORRETAS:
a) I; 		
b) II;		
c) I, II;
d) II, III;		
e) I, II, III
16. “Os fatores ambientais a serem considerados e ao grau de controle ambiental que se quer alcançar”, se refere a:
a) Termo de referência;
b) Avaliação dos Impactos Ambientais;
c) Formatos;
d) O escopo do estudo;
e) Instruções técnicas.
17. A avaliação da área de influência do projeto e descrição e análise
dos recursos ambientais e suas interações, trata-se do:
a) Termo de Referência;
b) Diagnóstico ambiental;
c) Relatório de Impacto Ambiental;
d) Escopo do EIA;
e) Plano de Controle Ambiental.
18. O EIA deve conter:
I Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas;
II Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos;
III Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento.
Estão CORRETAS:
a) I, II;
b) II, III;
c) I, II, III; 		
d) I, III;
e) III.
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19. São exemplos de atividades que necessitam de EIA:
a) ZEI;
b) Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 KV;
c) Obras de saneamento;
d) Barragem para fins hidrelétricos, acima de 10 MW;
e) Todas as alternativas anteriores.
20. O EIA deve ser elaborado:
a) Por equipe técnica multidisciplinar pertencente ao quadro de funcionários efetivos do empreendedor;
b) Por equipe formada por técnicos ambientais;
c) Por um engenheiro ambiental devidamente registrado;
d) Por equipe multidisciplinar alheia aos interesses do empreendedor;
e) É facultativo ao empreendedor a formação de uma equipe multidisciplinar.
21. Uma refinaria de petróleo deseja se instalar em uma cidade do
interior de um Estado da Federação. Uma comunidade, preocupada
com o impacto que essa atividade poderá causar, entrou com solicitação de audiência pública junto ao órgão ambiental. Neste caso:
a) A não realização da audiência pública implicará em nulidade das licenças
concedidas.
b) Independente do número de pessoas que solicitou a audiência pública,
esta terá de ser promovida pelo órgão licenciador.
c) A comunidade não tem legitimidade para solicitar uma audiência pública.
d) O empreendimento não carece de audiência, pois não necessita de EIA/
RIMA.
e) A comunidade deverá solicitar que uma ONG entre com recurso ao órgão ambiental para que este realize a audiência pública.
22. Podem solicitar audiência pública, com exceção de:
a) O Ministério Público;
b) O órgão ambiental;
c) 50 ou mais cidadãos;
d) O empreendedor;
e) Entidade civil.
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23. São exemplos de Impactos que devem ser identificados na elaboração do RAP:
a) A. Interferência com a infra-estrutura existente;
b) B. Conflitos de uso do solo e da água;
c) C. Desvalorização imobiliária;
d) D. Desapropriações;
e) E. Todas as alternativas anteriores.
24. Sobre o RAP considere as seguintes assertivas:
I Localizar o empreendimento considerando o(s) município(s) atingido(s),
bacia hidrográfica enquadrando os corpos d’água e sua respectiva classe
de uso e coordenadas geográficas.
II Descrever o empreendimento não sendo necessárias suas características
técnicas.
III Realizar a descrição das obras, apresentando as ações inerentes à implantação e decorrentes da natureza do empreendimento.
São CORRETAS:
a) I, II;
b) II, III;
c) I, III;
d) III;
e) II.
25. Sobre a Audiência Pública é INCORRETO afirmar:
a) Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade
civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais cidadãos, o
Órgão do Meio Ambiente promoverá a realização de Audiência Pública.
b) O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do RIMA,
fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que
será no máximo de 45 dias para solicitação de audiência pública.
c) A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados.
d) Em função da localização geográfica dos solicitantes se da complexidade
do tema, poderá haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo
projeto e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
e) A audiência pública será dirigida pelo representante do órgão licenciador.
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26. Sobre o RIMA considere as assertivas:
I As custas correrão por conta do empreendedor e do órgão ambiental
competente.
II Deverá conter os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
III Deve ser elaborado em linguagem simples e objetiva.
Estão CORRETAS:
a) I, II;
b) II, III;
c) I, III;
d) III;
e) II.
27. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O objetivo do RIMA é mostrar as desvantagens de um empreendimento
à comunidade.
b) RIMA é um documento que refletirá as conclusões do EIA.
c) O RAP serve como documento inicial para que o órgão ambiental exija
ou não o EIA/RIMA.
d) O RAP pode servir como base ao TR.
e) O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do recebimento do RIMA,
fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do prazo que
será no mínimo de 45 dias para solicitação de audiência pública.
28. Considere as assertivas:
I O RAP é um estudo técnico elaborado por equipe multidisciplinar;
II O objetivo do RAP é a obtenção da Licença Ambiental de Instalação;
III O RAP deve ignorar a interação entre elementos dos meios físico, biológico e socioeconômico, buscando a elaboração de um diagnóstico integrado da área de influência do empreendimento.
É ou estão CORRETA(S):
a) I, II;
b) I;
c) I, III;
d) III;
e) II.
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29. Marque a alternativa INCORRETA relacionada ao RAP:
a) Justificar o empreendimento proposto em função da demanda a ser
atendida demonstrando, quando couber, a inserção do mesmo no planejamento regional e do setor.
b) Apresentar as alternativas locacionais e tecnológicas estudadas e justificando as não adotadas.
c) Caracterizar as atividades socioeconômicas;
d) Caracterizar a infra-estrutura existente;
e) Caracterizar uso e ocupação do solo atual;
30. Considere as assertivas:
I Para todo o processo do EIA/RIMA deve ser dada ampla publicidade.
II A audiência pública tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do EIA/RIMA, dirimir dúvidas e recolher críticas e sugestões a respeito
do empreendimento e suas consequências ambientais.
III O RIMA é público, porém o EIA é restrito aos empreendedores interessados.
É ou são INCORRETA(S):
a) I, II;
b) I;
c) I, III;
d) III;
e) II.
31. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A geração de energia constitui a principal atividade humana causadora
de impactos ambientais em nível global.
b) Uma forma de mitigar a contaminação hídrica devido ao lançamento de efluentes de uma indústria petroquímica é tratá-los em uma ETE antes do descarte.
c) Mitigar um impacto significa tomar medidas corretivas a fim de aumentar a magnitude do mesmo.
d) Um exemplo de impacto ambiental causado por uma refinaria de petróleo é a emissão de partículas à atmosfera.
e) Os impactos oriundos da geração de energia variam de acordo com os
tipos de fontes e dos combustíveis utilizados.
32. Das atividades abaixo, a que constitui menor impacto ambiental é:
a) Extração de petróleo.
b) Refinaria de petróleo.
c) Geração de energia a partir de etanol.
d) Mineração.
e) Geração de energia a partir da luz solar.
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33. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Um exemplo de impacto ambiental causado por aterros sanitários é o
mau cheiro.
b) Uma medida mitigadora para evitar a proliferação de insetos é a impermeabilização do solo.
c) Ocorre desvalorização imobiliária próximo de aterros sanitários.
d) O tratamento do chorume antes do lançamento no curso receptor é uma
medida mitigadora de impacto.
e) Os RS são um grande problema ambiental da sociedade moderna.
34. Considere as assertivas:
I Mitigar um impacto ambiental significa tomar medidas a fim de atenuar
ou evitar que ele ocorra.
II Programas de biomonitoramento de bacias hidrográficas são exemplos
de medidas mitigadoras de impacto.
III Emissão de particulados são exemplos de impactos causados por refinarias de petróleo.
É ou estão CORRETA(S):
a) I, II;
b) I;
c) I, II, III;
d) I, III;
e) II.
35. São exemplos de impactos causados por mineração, exceto:
a) Desmatamentos;
b) Assoreamento dos recursos hídricos;
c) Destruição de nichos ecológicos;
d) Proliferação de vetores de doenças, tais como os insetos;
e) Contaminação da água por metais pesados.
36. Considere as assertivas:
I Ciclones e filtros de carvão ativado são exemplos de equipamentos que
podem mitigar a emissão de particulados à atmosfera.
II O efluente de uma indústria petroquímica após tratamento numa ETE
não é recomendável descarte em corpo hídrico receptor, mesmo que
atenda às legislações pertinentes, pois pode causar impactos sobre a
biota aquática.
III A água residuária de uma refinaria pode ser descartada em rios adjacentes da bacia hidrográfica.
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É ou estão CORRETA(S):
a) I, II;
b) I;
c) I, II, III;
d) I, III;
e) II.
37. Assinale a alternativa CORRETA:
a) Um exemplo de impacto ambiental é quando não é lançado no corpo
hídrico receptor nenhuma água residuária sem tratamento.
b) Os depósitos de materiais que possam ser lixiviados através das águas de
chuva devem ser cobertos e possuir sistema de drenagem, de forma a
evitar a contaminação das águas pluviais.
c) Água de resfriamento de indústrias não causam impacto ao meio ambiente.
d) Precipitadores eletrostáticos são exemplos de equipamentos de tratamento de água residuária.
e) Lavadores de gases são exemplos de equipamentos existentes numa ETE.
38. Considere as assertivas:
I Os depósitos de materiais que possam ser lixiviados através das águas de
chuva devem ser cobertos e possuir sistema de drenagem, de forma a
evitar a contaminação das águas pluviais.
II Pode ocorrer contaminação hídrica devido ao lançamento de efluentes,
águas de lavagem, águas de resfriamento e lixiviação das áreas de depósitos de materiais ou rejeitos.
III O controle das emissões de gases pode ser feito pelo uso de lavadores de
gases, ou absorção com carvão ativado, entre outras técnicas.
São exemplos de medidas mitigadoras:
a) I, II;
b) I;
c) I, II, III;
d) I, III;
e) II.
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39. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Chuvas ácidas são exemplos de impactos devido à poluição atmosférica.
b) Exemplos de impactos sociais devido à obra rodoviária são a incidência
de doenças transmissíveis e o aumento da criminalidade.
c) Impactos sociais não devem ser considerados num EIA.
d) Destruição de nichos ecológicos ocorrem devido à atividade de mineração não planejada devidamente.
e) Assoreamento dos recursos hídricos é um exemplo de impacto ambiental causado pela extração de minérios.
40. Considere as assertivas:
I O vinhoto, devido ao tratamento do efluente das usinas hidrelétricas a
partir do etanol, é um sério problema ambiental, pois tem alta demanda
de oxigênio para sua biodegradação e, por isso, provoca grande impacto
sobre os recursos hídricos receptores: elevado consumo de oxigênio da
água com consequente mortandade de organismos aeróbios.
II Remoção de edificações, fossas, estábulos, cemitérios, depósitos de lixo,
lagoas de águas estagnadas, entre outras, são exemplos de ações atenuantes de impacto em construção de barragens.
III Regularização da vazão a jusante de uma barragem é um exemplo de
impacto ambiental.
É ou estão CORRETA(S):
a) I, II;
b) I;
c) I, II, III;
d) I, III;
e) II.
41. O objetivo principal desse método é analisar a relação de causa e
efeito entre os impactos do projeto e o ecossistema. Trata-se de:
a) Método Ad hoc;
b) Modelo de Simulação;
c) Matrizes de Interação;
d) Análise de Risco;
e) Battelle.
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42. Considere as assertivas:
I Os métodos empregados para a avaliação dos impactos ambientais podem necessitar de adaptações às particularidades de cada caso.
II A concepção do método a ser empregado deve atender somente ao
Termo de Referência.
III Um método de AIA é um mecanismo estruturado para coletar, analisar,
comparar e organizar informações e dados sobre os impactos ambientais
de uma proposta.
É ou estão CORRETA(S):
a) I, II;
b) I;
c) I, III;
d) III;
e) II.
43. Método que não deve ser utilizado como única ferramenta para avaliação de impacto em uma AIA:
a) Battelle;
b) Análise de Risco;
c) Ad hoc;
d) Modelos de Simulação;
e) Superposição de cartas.
44. Considere as assertivas e em seguida assinale a alternativa INCORRETA:
I No método das Redes de Interação podem ser associados parâmetros de
valor em magnitude, importância e probabilidade;
II As Redes de Interação foram criadas para possibilitar a identificação
de impactos diretos (secundários, terciários, etc.) e suas interações, por
meio de gráficos ou diagramas;
III As Redes de Interação podem recomendar medidas mitigadoras para os
impactos identificados.
a) I, II;
b) I;
c) I, III;
d) III;
e) II.
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45. Sobre as Matrizes de Leopold é INCORRETO afirmar:
a) Os impactos podem ser agregados, por linha ou coluna, pela soma algébrica dos produtos dos valores de magnitude e importância de cada
impacto.
b) Tem sido um dos métodos de AIA mais utilizados nos Estudos de Impacto
Ambiental realizados no Brasil.
c) Muitas vezes é tomado como o método padrão para a elaboração dos
estudos para a AIA.
d) Consiste da união de duas listas horizontais de verificação.
e) Uma das vantagens deste método é que ele aborda fatores biofísicos e
sociais.
46. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) As Listagens de Controle Escalares consideram o grau de importância de
cada impacto através de pesos.
b) O método de Battelle é recomendado para projetos de recursos hídricos;
c) As matrizes de Interação relacionam as diversas ações do projeto aos
fatores ambientais.
d) Ad hoc é o método no qual especialistas se reúnem para sugerir os impactos de um determinado empreendimento no meio ambiente.
e) Nas matrizes de Interação, cada impacto é alocado na matriz por meio
(biótico, antrópico e físico) e cada um contém subsistemas distintos no
eixo vertical, sobre o qual os impactos são avaliados nominal e ordinalmente, de acordo com seus atributos.
47. Considere as assertivas e em seguida assinale a alternativa CORRETA:
I No método da Análise de Risco os componentes ambientais que serão
afetados pelo projeto são divididos em 1a e 2a classes.
II A Matriz de Leopold consiste da união de duas listas de verificação. Uma
lista de ações ou atividades é mostrada horizontalmente, enquanto uma
lista de componentes ambientais é mostrada verticalmente.
III O método de análise de risco é uma abordagem do EIA não apropriada
para modelar áreas sensíveis.
a) I, II;
b) I;
c) I, III;
d) III;
e) II.
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48. Variante zero ou condição testemunha:
a) É a condição do ambiente depois da implantação do projeto;
b) É a avaliação in situ na fase de implantação do projeto;
c) Trata-se da relação causa e efeito dos impactos do projeto e o ecossistema;
d) É a situação em que se encontra o meio ambiente antes da implantação
do projeto;
e) É a situação em que se encontra o meio ambiente antes e depois da
implantação do projeto.
49. Sobre a Matriz de Leopold, considere as assertivas abaixo e assinale
a alternativa CORRETA:
I I. Uma das vantagens é a identificação, analogamente às checklists, das
inter-relações entre os impactos;
II II. Fornece boa orientação para o prosseguimento dos estudos e introduz
multidisciplinaridade.
III III. É realizada por uma reunião de especialistas de notório saber.
a) I, II;
b) I;
c) I, III;
d) II, III;
e) II.
50. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) A Matriz de Leopold identifica apenas os impactos diretos, não considerando os aspectos temporais e espaciais dos mesmos.
b) As Redes de Interação permite, a partir do impacto inicial, retratar o
conjunto das ações que podem desencadeá-lo direta ou indiretamente.
c) As Listagens de Controle Descritivas oferecem orientação para mitigar os
possíveis impactos ambientais verificados.
d) As Listagens de Controle limitam se à apreciação de cada fator ambiental isoladamente.
e) Uma das vantagens das Redes de interação é que permitem boa visualização de impactos secundários e demais ordens.
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