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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) a Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec — Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.  

O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

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 edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografica ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada 

– integradora do ensino médio e educação técnica, — que 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

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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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: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

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 dos professores autores

Caro(a) estudante,

Apresentamos a Disciplina “Diagnóstico e Controle de Impactos Ambientais”. 

Cabe a todos saber que na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 foi incluído, no Capítulo VI – Meio Ambiente, o Art. 225 cujo princípio 

determina:

Todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, 

como sendo um bem de uso comum do povo, ele é essencial à sa-

dia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade, 

e estes têm o dever de defendê-lo, preservá-lo e conservá-lo para os 

presentes e também as futuras gerações do Planeta Terra [...] (BRASIL, 

1988, art. 225, 1988).

Na construção deste livro, foram realizadas pesquisas em sites (páginas na 

internet), jornais, revistas, livros de Direito Civil, Administrativo e Ambiental, 

Normas e Legislações do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

e do Ministério do Meio Ambiente. Além disso, as consultas se estenderam 

a diversas cartilhas e materiais produzidos por entidades e organizações da 

sociedade civil, tudo isso visando um melhor entendimento sobre o assunto.

A partir deste momento, estaremos juntos nessa caminhada rumo à aprendi-

zagem da educação profissional e ao fortalecimento dos conteúdos na área 

ambiental, bem como de suas práticas e instrumentos legais.

A principal finalidade deste livro é conduzi-lo à formação na área ambiental na 

modalidade de Educação a Distância (EaD), para que todos tenham a oportuni-

dade de conhecer a instrumentação necessária para diagnosticar e intervir nos 

impactos ambientais. E que venham a, de alguma forma, adquirir condições de 

inserção no mundo global do trabalho, visando à busca do desenvolvimento 

regional equilibrado e do ambiente sustentado, e que esse nem sobre e nem 

falte às gerações que estarão por vir.

A equipe da disciplina deseja sucesso em sua busca por formação profissional, 

respeitando o meio ambiente e, portanto, colaborando para que tenhamos 
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um mundo melhor. Esperamos que a sua caminhada neste curso na modalidade 

de EaD, na qual está inserido, seja a janela aberta para sua prosperidade, de 

sua família e de sua comunidade. Lembre-se: qualquer que seja a sua busca, 

é necessário que essa acrescente dias a sua vida e não vida a seus dias, nesse 

sentido há que se ter dedicação e esforço pessoal, ferramentas indispensáveis 

para que sejam todos vitoriosos na conclusão deste curso. Sendo assim, devemos 

considerar que os sonhos são gratuitos, mas transformá-los em realidade tem um 

preço: se você chegou até aqui é porque quer paga-lo, se a caminhada estiver 

difícil não desanime, descanse e continue, falta pouco e o topo é logo ali (GIBBS).

Os professores autores esperam que todos, de uma forma ou de outra, utilizem-se 

deste instrumento de aprendizagem, que ele seja um marco rumo ao conhecimento.

No decorrer das aulas, apresentamos informações concernentes às atividades 

ambientais e, ao longo do semestre, discutiremos os conceitos e os exercícios 

relacionados ao conteúdo deste livro, tais como: a compreensão acerca do 

meio ambiente, os espaços naturais, o diagnóstico ambiental, os instrumentos 

utilizados no meio ambiente, o licenciamento ambiental, as leis e normas 

ambientais no Brasil, entre outros temas.

Contamos com você para a realização das atividades propostas e que faça uso, 

ao longo do curso, das sugestões bibliográficas. Essas auxiliarão na fixação e 

na aplicação de termos, estudados ao longo do curso, uma vez que a leitura 

é para a mente o que o exercício é para o corpo.

Ótimo estudo e não esqueça: a leitura é a expedição da verdade.

               Aidson Ponciano Dias

Rosineide da Silva Dias
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Apresentação da disciplina

Este livro está constituído de 10 aulas. Na primeira, você aprenderá os conceitos 

de meio ambiente e terá uma visão do que são seus elementos. Compreen-

derá também como estão dispostos os elementos que necessitam de estudos 

através de um diagnóstico ambiental.

Na Aula 2, você aprenderá o que são os espaços naturais, o diagnóstico ambiental 

e os métodos empregados para sua elaboração, assim como seus procedimentos 

e análise, além de outros dados que podem ser necessários a este estudo.

Na terceira aula, você vai conhecer os objetivos e os instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, e de que maneira pode utilizá-la como forma de 

prevenção da degradação e dos impactos que a falta de instrumentação faz 

ao meio ambiente. 

Na Aula 4, você  terá a oportunidade de aprender  como é feito o licenciamento 

ambiental. Na aula posterior, você conhecerá quais são as atividades modifi-

cadoras do meio ambiente que necessitam apresentar o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

Na Aula 6, você entenderá  o conceito de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 

de Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, bem como as suas características e 

atividades técnicas que devem ser contempladas. Na aula seguinte, você terá a opor-

tunidade de aprender quais são as etapas posteriores à entrega do EIA e do RIMA.

Na Aula 8,  você saberá como serão abordados os elementos que necessitam 

de estudos, por meio de um diagnóstico ambiental para avaliar o nível de 

degradação e impactos ambientais que o mesmo possa oferecer. Além disso, 

aprenderá sobre o Plano de Controle Ambiental. 

Na Aula 9, você irá aprender sobre as principais técnicas de análise ambiental 

utilizadas nas grandes organizações. Aprenderá também que a aplicação dessa 

análise é uma técnica administrativa que permite orientar a organização na 

consecução de seus objetivos. 
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E por fim, a décima aula versará sobre os objetivos e os instrumentos da Política 

Nacional do Meio Ambiente, como também de que maneira pode utilizá-

-los como forma de prevenção da degradação e dos impactos que a falta de 

instrumentação faz ao meio ambiente. 

Lembre-se, para você dominar o conteúdo e alcançar os objetivos propostos, 

deverá ler os textos e realizar os exercícios com bastante atenção. Mas vale 

ressaltar: fora deste livro, você pode encontrar outras fontes relacionadas a 

esse assunto que também poderão ajudá-lo a aprimorar seu conhecimento. 

Nesse sentido, não se limite a este material. Procure novas informações nos 

mais diversos meios de comunicação existentes (livros, sítios da internet etc.). 

Enfim, busque sempre ampliar seus conhecimentos e faça a diferença como 

Técnico em Meio Ambiente.
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Projeto instrucional

Disciplina: Diagnóstico e controle de impactos ambientais e dos instrumentos 

de políticas ambientais brasileiras. (Carga horária total: 54h).

Ementa: Conceitos de meio ambiente, processo histórico sobre as mudanças 

ambientais desde a Revolução Industrial. Conceitos, definições e impactos am-

bientais da poluição de origem doméstica e industrial. Poluição do ar, da água 

e do solo. Poluição sonora e visual. Fontes fixas e móveis. Zoneamento para 

áreas industriais. Técnicas e equipamentos de controle e monitoramento da 

poluição. Noções de produção mais limpa (P + L). Consequências da poluição 

na saúde do homem e no meio ambiente. Legislação, normas e resoluções 

relacionadas, direta ou indiretamente, ao controle das poluições. Indicadores 

de desenvolvimento sustentáveis. Cidades sustentáveis e Estatuto das cidades.

Aula Objetivos Material
Carga 

horária

Aula 1 – Meio ambiente: visão e elementos. Caracterizar o meio ambiente. Impresso 5

Aula 2 – O meio ambiente, os espaços naturais e 
              o diagnóstico ambiental.

Relacionar os diferentes diagnósti-
cos ambientais em áreas naturais.

Impresso 6

Aula 3 –  Instrumentos utilizados no meio 
              ambiente.

Conceituar as políticas ambientais.
Identificar os instrumentos das 
políticas ambientais.

Impresso 5

Aula 4 – Licenciamento ambiental.
Conceituar licenciamento am-
biental.
Caracterizar as licenças ambientais.

Impresso 5

Aula 5 – Tipos de atividades sujeitas ao 
              licenciamento ambiental.

Identificar os tipos de atividades 
que estão sujeitas ao licenciamento 
ambiental.

Impresso 5

Aula 6 – Tipos de estudos de impactos  
              ambientais: EIA e RIMA.

Saber elaborar as diretrizes do EIA 
e do RIMA.

Impresso 5

Aula 7 – Etapas posteriores à entrega 
             do EIA e RIMA.

Identificar os procedimentos da 
entrega dos estudos acerca do 
impacto ambiental.

5

Aula 8 – Plano de controle ambiental.

Discorrer sobre o plano de controle 
ambiental para colaborar com me-
didas de prevenção e minimização 
de impactos ambientais.

Impresso 6

Aula 9 – Métodos de análise ambiental no Brasil.
Conceituar os diferentes métodos 
de análise ambiental.

Impresso 6

Aula 10 – Leis e normas ambientais no Brasil.
Descrever as leis, normas e os pro-
cedimentos ambientais brasileiros e 
sua aplicação.

Impresso 6





Abiótico 
É o conjunto de todos os fatores 
não vivos de um ecossistema, 
mas que influenciam no meio 
biótico, como temperatura, 
pressão, pluviosidade, relevo 
etc.

Biótico 
É o conjunto de todos os 
organismos vivos como plantas, 
animais e decompositores, que 
vivem num ecossistema.

Ecossistema 
É o conjunto do meio biótico 
com o abiótico interagindo 
entre si.

Bioma
São grandes ecossistemas 
constituídos por comunidades 
que atingiram o estágio clímax. 
Um bioma tem aspectos 
homogênio e condições 
climáticas semelhantes em toda 
a sua extensão territorial.

Comunidade ecológica  
É o conjunto de diferentes 
espécies animais e vegetais 
vivendo em perfeito equilíbrio. 
Exemplo: em uma árvore 
existem ninhos de pássaros, 
casulos de borboletas e 
lagartas, eles vivem em 
comunidade.

Entorno
O que está ao redor de uma 
casa, de um lugar, de uma 
população etc.; a adjacência, a 
circunvizinhança.
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Aula 1 – Meio ambiente: 
   visão e elementos

Objetivo

Caracterizar o meio ambiente.

1.1 Meio ambiente
Meio ambiente (MA) é a interação dos meios físico, abiótico , biótico e 

socioeconômico. Ele engloba tudo ou todas as coisas vivas e não vivas que 

existem na Terra, que podem ou não afetar os ecossistemas dos biomas, 

e a vida humana, sendo esta a que tem maior facilidade de identificação.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Estocolmo), em 

1972, definiu o meio ambiente da seguinte forma: “O meio ambiente é o 

conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de 

causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres 

vivos e as atividades humanas”.

Na verdade, todas essas interações não se limitam a um determinado espaço 

físico, mas, sim, ocorrem o tempo todo em diversos locais.

1.1.1 Estudos do meio ambiente
O meio ambiente correspondem às condições, influências ou forças que 

envolvem, influem ou modificam o complexo de fatores climáticos, edáficos 

(solo) e bióticos que atuam sobre um organismo vivo ou uma comunidade 
ecológica  e acaba por determinar sua forma e sua sobrevivência. A agregação 

das condições sociais e culturais (costumes, leis, idioma, religião e organização 

política e econômica) influencia a vida de um indivíduo ou de uma comunidade.

O meio ambiente é o entorno vital, ou seja, o conjunto de fatores físico-

naturais, estéticos, culturais, sociais e econômicos que interagem entre si, 

com o indivíduo e com a comunidade em que vive, determinando sua forma, 

caráter, comportamento e sobrevivência. 



O Portal do Meio 
Ambiente serve de base de 

dados, na qual se pode pesquisar, 
retirar e inserir informações 

relativas ao tema socioambiental. 
Acesse o portal: <http://www.

portaldomeioambiente.org.br/>.
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O conceito de meio ambiente implica diretamente no ser humano, já que não 

se refere somente àquilo que o rodeia no âmbito espacial mas também inclui 

o fator tempo, isto é, o uso que a humanidade faz no que concerne à herança 

cultural e histórica.

O meio ambiente pode ser visto também como a soma das condições externas 

e influências que afetam a vida, o desenvolvimento e, em última análise, a 

sobrevivência de um organismo. 

O termo meio ambiente é considerado pela maioria das pessoas como 

sinônimo de natureza, local a ser apreciado, respeitado e preservado. Outra 

definição sobre o termo meio ambiente o coloca no significado de recursos, 

de gerador de matéria-prima e energia.  Ainda temos o conceito de meio 

ambiente no sentido de ecossistema como um conjunto de realidades 

ambientais, considerando a diversidade do lugar e a sua complexidade.

O meio ambiente é determinado espaço onde ocorre a interação dos 

componentes bióticos (fauna e flora, Figura 1.1), abióticos (água, rocha e 

ar, Figura 1.2) e biótico-abiótico, solo, (Figura 1.3). Em decorrência da ação 

humana, caracteriza-se também o componente cultural.

Figura 1.1: Componentes bióticos no meio ambiente.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).  
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Figura 1.2: Meio ambiente abiótico.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).  

Figura 1.3: Meio ambiente biótico-abiótico.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).  



Diagnóstico ambiental
É a descrição das condições 

ambientais existentes em 
determinada área no momento 

presente.
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1.1.2 Elementos do meio ambiente
O meio ambiente também é visto como um conjunto de elementos animados e 

inanimados, naturais e artificiais, cuja dinâmica sobre um espaço determinado 

nos interessa em função da satisfação das necessidades básicas da população 

presente e futura que nele se assenta. É disposto de um conjunto de elementos 

físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais (Figura 1.4) em que se insere o 

homem, individual e socialmente, num processo de interação que atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas, à preservação dos recursos naturais 

e das características essenciais do entorno, dentro de padrões de qualidade 

definidos (COIMBRA, 1985). 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. 

1.1.3 Estudos do ambiente
É necessário, antes de qualquer avaliação, fazer um diagnóstico ambiental, 
uma completa descrição e uma análise dos recursos ambientais e suas 

interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental 

de uma determinada área geográfica (qualidade ambiental atual), antes da 

implantação de um determinado projeto. E após o diagnóstico é que se pode 

fazer uma análise geral de como está o meio ambiente, e se de alguma forma 

foi degradado, e, se pode ser recuperado. 

Figura 1.4: Ecossistemas naturais.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).  
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O diagnóstico ambiental pode ser definido como o conhecimento de todos os 

componentes ambientais de uma determinada área (país, estado, município, 

bacia hidrográfica etc.) para a caracterização da sua qualidade ambiental. 

1. A partir do que foi visto até o momento, o que é meio ambiente? Quais 

os elementos que o compõem? 

2. Pesquise e apresente um texto de no mínimo 20 linhas referente ao diag-

nóstico ambiental no entorno de sua escola.

A degradação ambiental (Figura 1.5) levantada no diagnóstico nada mais 

é que a alteração adversa das características do meio ambiente, a qual é 

considerada processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais 

se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade 

ou a capacidade dos recursos ambientais, que podem ser chamadas de 

impactos ambientais. 

A degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa, fauna, flora, 

for destruída (Figura 1.5), removida ou expulsa de seu habitat natural ou se 

a camada fértil do solo for perdida, removida ou enterrada e a qualidade e 

regime de vazão do sistema hídrico forem alterados. 

Figura 1.5: Degradação ambiental e destruição do habitat. 

Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).  

Degradação
Processo que consiste na 
alteração das características 
originais de um ambiente, 
comprometendo a 
biodiversidade.

Sistemas
Conjunto de partes inter-
relacionadas (ou elementos 
constituintes, entidades ou 
objetos) e relações entre estes
e o meio ambiente.



Diagnóstico e Controle de Impactos Ambientaise-Tec Brasil 20

Essa degradação ambiental ocorre quando há perda de adaptação às 

características físicas, químicas e biológicas e é inviabilizado o desenvolvimento 

socioeconômico do local. Se houver a necessidade de recuperação ambiental, 

esta deve ser fiscalizada pelo Poder Público. 

O substantivo diagnóstico, do grego – diagnostikós – significa o conhecimento 

ou a determinação de uma doença pelos seus sintomas ou conjunto de dados 

em que se baseia essa determinação, é na verdade o estudo deste ambiente, 

esteja ele degradado ou não, é neste estudo que se fará o levantamento 

de como está a área, se há necessidade de intervenção por parte do Poder 

Público. Portanto, elaborar um diagnóstico ambiental é interpretar a situação 

ambiental problemática dessa área, a partir da interação e da dinâmica de seus 

componentes, quer relacionado aos elementos físicos e biológicos, quer aos 

fatores socioculturais. 

A caracterização da situação ou da qualidade ambiental (diagnóstico 

ambiental) pode ser realizada com objetivos diferentes. Um deles é a exemplo 

do que preconizam as metodologias de planejamento, servir de base para 

o conhecimento e o exame da situação ambiental, visando traçar linhas 

de ação ou tomar decisões para prevenir, controlar e corrigir os problemas 

ambientais (políticas ambientais e programas de gestão ambiental). Nesse 

sentido, a legislação de muitos países determina a realização periódica desse 

tipo de diagnóstico, em âmbito nacional, às vezes incluindo, além da situação 

ambiental, uma avaliação do resultado da política ambiental ou dos programas 

de gestão que têm sido implementados. 

Glossário 

Habitat: (traduzido do latim, "ele habita") é um conceito usado em ecologia 

que inclui o espaço físico e os fatores abióticos que condicionam um ecossistema 

e, por essa via, determinam a distribuição das populações de determinada 

comunidade. O conceito de habitat é, normalmente, usado em referência 

a uma ou mais espécies, no sentido de estabelecer os locais e as condições 

ambientais onde o estabelecimento de populações desses organismos é viável. 

Por exemplo, o habitat da truta são os cursos de água bem oxigenados e com 

baixa salinidade das zonas temperadas. Apesar de o habitat ser um elemento 

Recuperação
Restituição de um ecossistema 
ou de uma população silvestre 

degradada a uma condição 
não degradada, que pode ser 

diferente de sua condição 
original.



Visite o blog “Geoblografia” 
que tem como objetivo a 
discussão sobre os principais 
tipos de impacto ambiental. 
<http://geoblografia.
blogspot.com.br/2010/10/
principais- tipos-de-impacto-
ambiental_22.html>.
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da natureza, existem também os habitat artificiais, construídos pelo homem, 

normalmente para promover o aumento populacional de determinada espécie 

ou comunidade. Exemplos tão antigos como a história da humanidade incluem 

os campos de cultivo ou os criadouros de peixes.

Impacto ambiental: é a alteração no meio ambiente ou em algum de seus 

componentes por determinada ação ou atividade humana. Estas alterações 

precisam ser quantificadas, pois apresentam variações relativas, podendo 

ser positivas ou negativas, grandes ou pequenas. O objetivo de se estudar 

os impactos ambientais é, principalmente, o de avaliar as consequências de 

algumas ações, para que possa haver a prevenção da qualidade de determinado 

ambiente que poderá sofrer a execução de certos projetos ou ações, ou logo 

após a implementação deles.

Resumo

Nesta aula, você aprendeu o conceito de meio ambiente, além da visão do 

que são seus elementos. Aprendeu também como estão dispostos os seus 

elementos que necessitam de estudos com base em um diagnóstico ambiental 

para avaliar o nível de degradação ambiental e os impactos ambientais que 

isso pode trazer. 

Atividade de aprendizagem

Marque a alternativa correta.

1. O que são os estudos ambientais? Escolher uma resposta. 

a) Estudos ambientais são o estudo de uma área específica do meio ambiente.

b) São todos os estudos relativos e relacionados com os aspectos pessoais.

c) Todas as alternativas estão erradas. 

d) São todos os estudos relativos e relacionados com os aspectos ambien-

tais, tais como localização, instalação, operação e ampliação de uma ati-

vidade ou empreendimento.
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2. O que pode ser considerado impactos ambientais regionais? Escolher 

uma resposta. 

a) São aqueles impactos dentro do município.  

b) Impactos ambientais regionais são as atividades de uma empresa na região.

c) É todo e qualquer impacto que afete a área de influência direta ou indireta-

mente, ao todo ou em parte, dentro do território nacional, entre dois ou mais 

estados, ou mesmo entre municípios, ou em áreas limítrofes fronteiriças.

d) São aqueles impactos dentro do estado.
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Aula 2 – O meio ambiente, os espaços     
               naturais e o diagnóstico ambiental

Objetivo

Relacionar os diferentes diagnósticos ambientais em áreas naturais.

2.1 O meio ambiente, os espaços naturais   
      e o diagnóstico ambiental
A Lei nº 6.938/1981 é a Lei de Política do Meio Ambiente, e a Lei nº 11.445/2007 

é a Lei do Saneamento Básico. Elas definem o conjunto de condições, influências 

e interações de ordem física, química e biológica, as quais permitem e abrigam, 

regem a vida em todas as suas formas (BRASIL, 2007).

Já os espaços naturais se caracterizam pelos subsídios dos meios físico, 

biológico e antrópico (Figura 2.1) de uma região. O meio ambiente físico é 

composto dos seguintes elementos: geologia, geomorfologia, solos, clima e 

recursos hídricos. O meio biótico identifica-se pela fauna e pela flora, e o meio 

antrópico, pelos ambientes construídos pelo homem.

Figura 2.1: Meio ambiente.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2013).
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Sabemos que a grande parte dos problemas ambientais enfrentados atualmente 

é resultado de processos degradacionais ocorrentes desde a Primeira Revolução 

Industrial, porém, só recentemente, isto é, a partir da década de 1960 do 

século XX, que passou a surgirem preocupações mais amplas em relação ao 

meio ambiente dirigidas por grupos ambientalistas, no controle e diagnóstico 

ambiental. E as discussões voltadas para a necessidade de promover mudança 

de comportamento do homem em relação à natureza, a fim de harmonizar 

interesses econômicos e conservacionistas, almejando como resultado final, a 

busca pela melhoria na qualidade de vida de todos, e isso deve ser feito através 

de um diagnóstico ambiental.

E o diagnóstico ambiental busca avaliar a área objeto de estudo como um 

todo, confirmando e quantificando a existência de alterações na qualidade do 

solo e águas subterrâneas, de forma a determinar os eventuais riscos à saúde 

humana que possam estar submetidos aos moradores ou trabalhadores do local. 

Quando se fazem o diagnóstico ambiental, as investigações diretas que 

compreendem dados gerados possibilitam verificar os níveis de risco aos quais 

os receptores estão expostos, juntamente com um plano de monitoramento 

ambiental da área, com foco no uso e na ocupação. 

Mas o que é verificado é a falta de cuidado por parte dos poderes públicos, 

bem como pela sociedade em relação ao meio ambiente, que é visível em 

quase todos os lugares por onde andamos (campo e cidades), apesar de em 

muitas situações, a degradação ambiental afetar de forma direta a qualidade 

de vida do homem. 

No campo, a degradação vem sendo associada à intensa retirada da cobertura 

vegetal (Figura 2.2) para comercialização ou para introdução de pastagens, 

cultivos agrícolas a base de agroquímicos, além da existência de mau uso dos 

recursos hídricos. Porém, são nas cidades aonde os aspectos de degradações 

ambientais têm sido mais contundentes e incômodos, pois estão próximos 

a sociedade, sendo representados pela contaminação dos corpos d’águas, 

poluição atmosférica, impermeabilização do solo, retirada indiscriminadamente 

da cobertura vegetal, com consequente redução dos habitats silvestres, 

desconforto térmico, voçorocamentos, presença de lixo em ruas, lotes vagos, 

fundo de vales, entre outros. 
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Figura 2.2: Degradação ambiental.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2011).

É por isso que o diagnóstico ambiental tem como objetivo fornecer a 

descrição fitofisionômica, identificando os estágios de desenvolvimento e o 

levantamento de intervenções que serão necessárias. É por meio de diagnósticos 

que se pode ter a noção exata do que se tem em uma determinada área. 

Voçorocamento: a voçoroca, boçoroca ou barranco é um fenômeno geológico 

que consiste na formação de grandes buracos de erosão causado pela chuva 

e intempéries em solos onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo, 

que fica cascalhento e suscetível de carregamento por enxurradas. Pobre, seco e 

quimicamente morto, nada fecunda. É causado pelo intemperismo físico da ação 

pluvial e são considerados ações erosivas. Os sedimentos decorrentes dessas 

ações climáticas são deslocados para as partes mais baixas e ali depositados. 

Formam-se assim os colúvios e depósitos de encosta, caracterizando o processo 

de sedimentação. O termo "voçoroca" tem origem no termo tupi ibysoroka, 

que significa "rasgo de terra", de yby "terra" e sorok "rasgar". A voçoroca 

pode ser prevenida com a plantação de árvores na beira dos buracos, para 

evitar que o fluxo da água leve consigo, terra e sedimentos, que são retidos 

por suas raízes. Devem também ser escavadas caixas de retenção ou drenagem 

da água para interromper o caudal. É um fenômeno prejudicial, pois destrói 

terras cultiváveis e colabora para o assoreamento de rios.

Fitofisionômica 
Aspecto da vegetação de um 
lugar. Flora típica de uma 
região.

O diagnóstico ambiental 
contempla o meio físico, meio 
biótico e meio socioeconômico, 
elaborado pela equipe 
multidisciplinar contendo 
levantamento de dados 
primários e secundários, 
envolvendo campanhas de 
campo, para retratar a atual 
qualidade ambiental da área de 
influência.
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2.1.1 Métodos empregados para elaboração dos 
         diagnósticos
Os métodos empregados para elaboração dos diagnósticos, procedimentos e 

análise seguem as orientações previstas nas seguintes legislações: Resolução 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 001 de 31 de janeiro de 

1994; Resolução Conjunta IBAMA/SMA nº 001 de 17 de fevereiro de 1994; 

Resolução CONAMA nº 317 de 4 de dezembro de 2002. De um modo geral, 

as diversas legislações nacionais de proteção ambiental e seus procedimentos 

determinam a realização de estudos sobre as condições ambientais da área 

a ser afetada por um projeto ou ação, como parte do relatório de impacto 

ambiental, definindo sua abrangência de acordo com o conceito de meio 

ambiente estabelecido por lei. 

A legislação brasileira oficializou a expressão diagnóstica ambiental da área 

para designar esses estudos, no item correspondente ao conteúdo mínimo do 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA (§ 1º, art. 18, Decreto nº 88.351/83).

De acordo com Silva (1999), o marco da conscientização ambiental no 

mundo ocidental, surgiu nos Estados Unidos da América, por inspiração de 

movimentos ambientalistas, e criação de uma Lei Federal denominada National 
Environmental Policy Act of 1969, conhecida pela sigla NEPA, que passou a 

vigorar em janeiro de 1970.

O diagnóstico ambiental, da área de influência do empreendimento proposto 

visa subsidiar eventuais medidas mitigadoras a ser realizadas antes e durante 

a fase de operação do empreendimento. Entende-se por diagnóstico ambiental, 

a avaliação da área de influência de um determinado empreendimento, e 

deve conter a descrição dos fatores de influência direta e indireta do projeto, 

apresentando as seguintes informações. 

O diagnóstico ambiental deverá apresentar uma caracterização da área de 

influência do empreendimento apresentando informações sobre: os cursos 

d'água mais próximos do empreendimento, a bacia hidrográfica, a cobertura 

vegetal, as áreas de preservação e/ou conservação próximas, a existência de 

pontos regionais de interesses históricos, o cênico, o cultural, o científico e 

natural, as vias de acesso ao empreendimento, às atividades desenvolvidas, 

os assentamentos populacionais, as indústrias, as cidades, as comunidades 

e os aspectos sociais. Além de descrição básica sobre geologia, pedologia, 

geomorfologia, meteorologia, qualidade da água (Figura 2.3), a qualidade do 

ar, a fauna e a flora terrestres, e aquáticos, espécies ameaçadas de extinção.

Medidas mitigadoras 
São aquelas destinadas a 

prevenir impactos negativos 
ou reduzir sua magnitude. 

Nestes casos, é preferível usar a 
expressão medida
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Figura 2.3: Qualidade da água.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2011).

Na verdade, o diagnóstico ambiental é a avaliação da área de influência de 

uma determinada obra (Figura 2.3).

Figura 2.4: Curso d'água.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2006).

Quais os métodos empregados para elaboração dos diagnósticos?
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Quando se faz um diagnóstico todos os dados devem vir à tona, cada um com 

suas características, e ser descrito em relatório próprio para sua finalização e 

controle ambiental. 

Resumo

Nesta aula, você aprendeu o que são espaços naturais, o diagnóstico ambiental 

e os métodos empregados para elaboração dos diagnósticos, procedimentos e 

análise, além de outros dados que podem ser necessários a este estudo.

Atividade de aprendizagem

Verifique no site do Governo do Estado <http://www.ipaam.am.gov.br/> 

quais as obras que apresentaram diagnóstico ambiental da área de influência do 

empreendimento proposto, visando subsidiar eventuais medidas mitigadoras a 

ser atotadas antes e durante a fase de operação do empreendimento.
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Aula 3 –Instrumentos utilizados no  
        meio ambiente

Objetivos

Conceituar as políticas ambientais.

Identificar os instrumentos das políticas ambientais.

3.1 Instrumentos utilizados no meio 
     ambiente
Complementando as políticas do meio ambiente, Ab’Saber (1994)  acrescenta 

que a etapa da caracterização ambiental é de grande interesse para a previsão 

de impactos, pois, além de fornecer dados sobre o sítio de implantação, fornece 

informações sobre uma determinada região, delineando a área de influência a 

ser afetada direta ou indiretamente pelas atividades. 

Sendo assim, é indispensável o conhecimento da estrutura, da composição 

e da dinâmica dos fatos que caracterizam o espaço total da região escolhida 

para os estudos e o relatório de impactos ambientais existentes (Figura 3.1). 

Figura 3.1: Caracterização ambiental.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).
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Os fatores ambientais nem sempre propiciam uma avaliação a sociedade, e muitos 

dos impactos ambientais e sociais são intangíveis, ou seja, é impossível expressar 

seu valor em termos quantitativos. Eles devem ser codificados, hierarquizados 

e valorados, para que possam ser sistematizados de alguma maneira e, desse 

modo, contemplados pela caracterização ambiental, o que torna a participação 

pública como sendo peça fundamental na definição de valores.

1. Para que serve a caracterização ambiental? Como ela é realizada?

3.1 Normas jurídicas ambientais

A Constituição ou Carta Magna é a norma jurídica fundamental de um país, 

com muitos artigos referentes aos direitos e obrigações dos cidadãos com o 

meio natural e a participação social. Nas últimas décadas, em diferentes partes 

do mundo, a preocupação com a conservação e o gerenciamento dos recursos 

hídricos e naturais passou a ser um destaque nas conferências nacionais e 

internacionais, como por exemplo, a Rio 92 e a Rio +10. A análise que se faz é 

de que a política brasileira relativa ao meio ambiente importa e muito em situar 

esta questão na história contemporânea. Pois os cinco séculos que medeiam 

à descoberta do novo mundo, foram marcados pelo crescente, e cada vez 

mais rápidos domínio do homem europeu sobre a terra. Este dominou os 

mares, conquistou novas terras, desenvolveu a ciência e a técnica, inventou a 

máquina, construiu a fábrica e gerou uma grande civilização caracterizada pelo 

incremento econômico e tecnológico. Utilizando a cada dia novos instrumentos 

de conquista e de descobertas.

As marcas do século XX são caracterizadas pela concentração da população nas 

cidades e da elevação do nível econômico de grande parte desta população. 

A produção intensiva de bens de consumo e do descarte precoce de bens 

usados, do outro lado, a mentalidade dominante é inteiramente favorável a 

tudo isso. Enaltecendo o progresso industrial e econômico e pondo nele toda 

sua fé e esperança, sem a grande preocupação com o meio ambiente, mas 

sim com a produção.

Esse sistema socioeconômico, porém, leva à exploração predatória dos recursos 

naturais, renováveis ou não, e à geração de grande quantidade de resíduos 

de toda natureza dentre outras consequências, como desastres ecológicos 
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e a finitude de recursos naturais. Esse sistema começa a ameaçar o mito do 

desenvolvimento econômico a qualquer preço, dá início a crise do petróleo 

e, por conta dessa, as guerras e invasões de nações sobre outras nações. E 

o mundo dá início ao conhecimento de outro tipo de cenário, e nele está 

incluído o nascimento do movimento ambientalista, o qual vem pugnando 

pela preservação do ambiente e contra todo gênero de poluição. O movimento 

ambientalista surge com o objetivo de conservação e preservação de ambientes 

naturais, diferente do sistema econômico e consumista que só pensa na 

produção e novas tecnologias. Pois o sistema econômico consumista, jamais 

teve qualquer cuidado com o ambiente, pelo contrário, incentivou o consumo 

crescente de bens e serviços, através de mídias 24 horas. 

Como sendo de valor social, acelerou a produção sem o gerenciamento de 

projetos, contrariando a conservação, saiu devorando recursos naturais e 

energéticos, sendo espalhado resíduo a esmo e o descartável é o símbolo desse 

modelo de economia consumista e anormal.  Daí o caráter radial de oposição 

do iniciante movimento ambientalista, isto é, a defesa do meio ambiente e 

o crescimento econômico são vistos como excludentes e inconciliáveis. É a 

oposição entre capital e trabalho, que marcou o século XIX e a oposição entre 

crescimento econômico consumista e a defesa do meio ambiente marca a 

segunda metade do século XX. 

É bem verdade que se tem procurado enfatizar a síntese, de crescimento 

econômico com proteção ambiental, ou seja, desenvolvimento sustentável. 
Esse é o discurso das propostas de política pública que vêm sendo formuladas em 

todo o mundo este é o objetivo da legislação ambiental atualmente. Muitas vezes, 

porém, este discurso não tem sido coerente com a prática, nem de ambientalista, 

nem de empresário atuante em segmento altamente comprometedor de 

recursos naturais existentes. Este se irrita com as restrições e limitações impostas 

nas suas atividades, em razão da proteção ambiental, que os instrumentos e 

equipamentos devem estar alocados em cada empresa hoje no país. 

E os ambientalistas, por seu turno, desconfiam dos projetos empresariais e 

acabam tendendo a adotar uma postura radical e meramente conservadora 

dos recursos e ecossistemas ainda preservados, deixando de lado os estudos 

e as tecnologias de gerenciamento de controle e tratamento de resíduo ou 

efluente, que podem ser emitidas e/ou lançadas, adequadamente, aos seus 

locais de origem. Nas sociedades mais ricas, fortes segmentos da comunidade 

organizada têm consciência ambiental e exigem legislação adequada à 

proteção do meio ambiente, no seu próprio território e em outras partes do 

Desenvolvimento sustentável 
É o desenvolvimento que procura 
satisfazer as necessidades da 
geração atual, sem comprometer 
a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as suas 
próprias necessidades, significa 
possibilitar que as pessoas, agora 
e no futuro, atinjam um nível 
satisfatório de desenvolvimento 
social e econômico e de realização 
humana e cultural, fazendo, 
ao mesmo tempo, um uso 
razoável dos recursos da terra 
e preservando as espécies e os 
habitats naturais.
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mundo. Já, nas mais pobres, prevalece o domínio político das elites econômicas 

que enriqueceram a custa da exploração predatória dos recursos naturais. 

Assim, essa oposição manifesta-se entre países ricos e pobres, mas também 

se manifesta dentro dos seus próprios países. No Brasil, evidencia-se entre as 

regiões mais desenvolvidas do Sul e do Sudeste, e nas mais pobres do Norte e 

do Nordeste, como também, manifesta-se entre os municípios mais prósperos 

e os mais carentes ou totalmente em abandono pelo Poder Público. Depois da 

descrição das considerações históricas, analisou-se a questão ambiental no Brasil. 

Em Estocolmo, 1972, o Brasil expressou a oposição entre a região Norte pobre e 

já preocupada com a proteção ambiental e a região Sul, rica e preocupada com 

seu enriquecimento, defendendo o desenvolvimento econômico a qualquer preço. 

No início da década de 1980, a Lei Federal nº 6.938/1981 dispôs sobre a 

Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 

e aplicação. Essa lei incorporou e aperfeiçoou normas estaduais já vigentes e 

instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente, integrado pela União, Estados 

e Municípios, e atribuiu aos Estados a responsabilidade maior na execução das 

normas protetoras do meio ambiente, e hoje, assumindo uma responsabilidade 

de Agências Ambientais Estaduais, e aos municípios a fiscalização e os estudos 

dos impactos ambientais.

Com as diferentes configurações de um estado para outro, os mais 

industrializados assumiram a responsabilidade e, além de tudo, estabeleceram 

normas próprias, mas com todas estas divergências, foi de algum modo 

dificultando a formulação de uma Política Ambiental de caráter nacional. 

Por ora, o CONAMA, órgão superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), tem editado normas importantes em matéria ambiental, inclusive 

com relação ao licenciamento de empreendimentos de grande porte e causadores 

de grande impacto ambiental, sujeitando-os a prévio estudo dos mesmos. 

Com isso, é certo que se esboça um início de Política Ambiental, mas apenas 

limitando à observância das Normas Técnicas editadas pelo CONAMA, não 

existindo, porém, um efetivo plano de ação governamental, integrando a 

União, os Estados e os Municípios, visando à preservação do meio ambiente. 
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O meio ambiente é um bem, essencialmente, difuso e englobam todos os 

recursos naturais como as águas doces, salobras e salinas, superficiais ou 

subterrâneas. A atmosfera, o solo, o subsolo e as riquezas que encerram bem 

como a fauna e a flora e suas relações entre si e com o homem (Figura 3.2). 

Figura 3.2: Meio ambiente difuso.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2013).

Resoluções Federais:

•	 Resolução CONAMA n.º 001, de 23 de janeiro de 1986, dispõe sobre 

critérios básicas e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental 

– RIMA.

•	 Resolução CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 1997, regulamenta 

aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional 

de Meio Ambiente.

•	 Resolução CONAMA n.º 308, de 21 de março de 2002, dispõe sobre o 

licenciamento ambiental de sistemas de disposição final de resíduos sóli-

dos urbanos gerados em municípios de pequeno porte.

As resoluções publicadas e todo 
arcabouço de atos do CONAMA 
estão publicados no site: 
<http://www.mma.gov.br/port/
conama/processos/61AA3835/
LivroConama.pdf>. Acesso em: 
30 jan. 2014.
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Resumo

Nesta aula, você conheceu os objetivos e os instrumentos da Política Nacional 

do Meio Ambiente, e de que maneira pode utilizá-la como forma de prevenção 

da degradação e dos impactos que a falta de instrumentação faz ao meio 

ambiente. Os impactos são mudanças causadas na estrutura ou nos processos 

de um ou mais componentes que, conjuntamente, constituem o ambiente e 

que podem ser identificados pelas mudanças provocadas no comportamento 

do sistema. Dessa forma, você viu a diferença entre as condições ambientais 

que existiriam com a implantação de um projeto proposto e as condições 

ambientais que existiriam sem essa ação. 

Atividade de aprendizagem

1. Verifique se existe o zoneamento ecológico-econômico para a sua re-

gião. De que forma o órgão fiscalizador utiliza os instrumentos e a políti-

ca brasileira na conservação, prevenção e fiscalização do meio ambiente?

2. Marque Verdadeiro ou Falso.

a) As marcas do século XX são caracterizadas pela concentração da popula-

ção nas cidades e da elevação do nível econômico de grande parte desta 

população.

     (    ) Verdadeiro  (    ) Falso

b) O movimento ambientalista surgiu com o objetivo de preservar e conser-

var os ambientes naturais.

     (    ) Verdadeiro  (    ) Falso
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Aula 4 – Licenciamento ambiental

Objetivos

Conceituar licenciamento ambiental.

Caracterizar as licenças ambientais.

4.1 Licenciamento ambiental
A licença ambiental (Figura 4.1) ou licenciamento ambiental é um ato 

administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece 

condições, restrições e medidas de controle que deverão ser obedecidas pelo 

empreendedor. Também deverão ser obedecidas por pessoa física ou jurídica 

para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 

utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 

poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental e prejudicar a população, os recursos naturais ali existentes. 

Figura 4.1: Placa de identificação do licenciamento ambiental.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2009).
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4.1.1 O que é o licenciamento ambiental? 
O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo e como já diz 

concede a licença para que organizações possam ali se instalar, ou modificar 

seus projetos, ou ampliar empreendimentos e outras atividades utilizadoras 

dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 

ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar a degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e as normas técnicas aplicáveis ao caso, mesmo 

que aparentemente ainda não seja notada nenhuma modificação deste ambiente. 

O artigo 1º, inciso I, da Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 

1997, traz o seguinte conceito de licenciamento ambiental: 

É um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental com-

petente 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, conside-

rando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas apli-

cáveis ao caso (BRASIL, 1997).

O licenciamento ambiental é um instrumento que foi instituído pela Política 

Nacional do Meio Ambiente, para que seja utilizado e compartilhado, entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e Municípios, sempre em conformidade 

com as respectivas competências. Objetivando regular a atividade dos 

empreendimentos que utilizam os recursos naturais se de alguma forma estes 

causam ou não degradação ambiental no local instalado ou ao se instalar. 

O licenciamento ambiental enquanto instrumento, é essencial para garantir 

a qualidade do ambiente o mais próximo possível do natural, abrangendo 

desde a saúde pública, ao desenvolvimento econômico e a preservação da 

biodiversidade como um todo.

4.2 A licença ambiental
A licença ambiental é uma ferramenta fundamental, pois permite ao empresário 

tomar conhecimento das possíveis fontes de poluição e de riscos existentes 

na sua atividade e de que forma estas podem ser controladas. E permite o 

funcionamento da atividade de forma compatível com os padrões de qualidade 

ambiental, e o controle da poluição ambiental contemplado nas licenças foca 

aspectos relativo ao ar, solo, águas, ruído e vibração.
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A licença ambiental é uma autorização emitida pelo órgão público 

competente, é concedida ao empreendedor para que exerça o seu direito, à livre 

iniciativa desde que atendidas às precauções requeridas. A fim de resguardar 

o direito coletivo, e com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, esta 

licença ambiental pode ser considerada como sendo um ato administrativo de 

caráter precário.

4.3 Por que licenciar,  
      e a sua obrigatoriedade legal
As empresas instaladas a partir da data de publicação da referida lei e que 

funcionam sem a licença estão sujeitas às sanções previstas em lei, tais como: 

advertências, multas, paralisação temporária ou definitiva da atividade. 

Incluem-se também as punições relacionadas na Lei de crimes ambientais. 

É por meio da base estrutural do relacionamento com a sociedade que a 

empresa conhece seus direitos e obrigações, tornando-se referência para o 

relacionamento com o órgão ambiental e a sociedade. 

Dessa forma, o atendimento aos termos exigidos na licença torna-se o principal 

respaldo da empresa para o equacionamento de eventuais conflitos, como 

reclamações da comunidade, fiscalização dos órgãos competentes, denúncias 

de concorrentes, dentre outros.

A caracterização do licenciamento ambiental é concedida em etapas, e 

dependendo da atividade o empreendedor obtém primeiramente a licença 

prévia – LP, e logo em seguida, a licença de instalação – LI e, por último, a licença 

de operação (LO). Estes estudos ambientais são todos relativos aos aspectos 

ambientais relacionados à localização, à instalação, à operação e ampliação 

de uma atividade ou empreendimento. Apresentado como subsídio para a 

análise da licença requerida, um relatório ambiental, além do plano do projeto 

de controle e o relatório preliminar, o diagnóstico, o plano de manejo, o plano 

de recuperação de área degradada e a análise preliminar de risco ambiental.

1. Acesse os formulários para a solicitação de licença, de diferentes atividades, 

tais como silvicultura, extração mineral, atividades industriais, entre outras, 

analisando os documentos necessários para cada atividade, bem como os 

condicionantes das licenças emitidas. Estes formulários estão disponíveis no 

site do órgão fiscalizador do Amazonas: <http://www.ipaam.am.gov.br/
pagina_interna.php?cod=81>. Acesso em: 30 jan. 2014.



Diagnóstico e Controle de Impactos Ambientaise-Tec Brasil 42

4.4 Impactos ambientais regionais
Podem ser considerados impactos ambientais regionais (Figura 4.2) todo 

e qualquer impacto que afete diretamente a área de influência direta ou 

indiretamente ao todo, ou em parte, dentro do território nacional entre dois ou 

mais estados ou mesmo entre municípios, ou em áreas limítrofes fronteiriças.

Figura 4.2: Construção da Ponte Rio Negro (AM, 2009) – impactos ambientais regionais.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2009).

Foi incluída no artigo 2º ainda a localização, construção, instalação, ampliação, 

modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 

bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão 

ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

E diz no parágrafo § 1º, que estarão sujeitos ao licenciamento ambiental os 

empreendimentos e as atividades relacionadas como parte integrante da 

Resolução do CONAMA, nº. 237, de 19 de dezembro de 1997.

Em seu parágrafo segundo determina que caberá ao órgão ambiental 

competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a 

complementação, levando em consideração as especificidades, os riscos 

ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou 

atividade. Já no artigo 3º, descreve e determina que a licença ambiental 

para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio. Essa licença dependerá 

de prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 
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Ambiental (EIA/RIMA), ao qual se dará por publicidade, garantida a realização de 

audiências pública, quando couber, de acordo com a regulamentação exigida.

4.5 Tipos de licenças
A licença prévia é concedida na fase do planejamento do empreendimento 

ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade 

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidas nas próximas fases de sua implementação.

A licença de instalação é a que 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 que constituem motivo determinante.

Já a licença de operação é a que autoriza o funcionamento da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta 

das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionante 

determinados para a operação.

Pode ser considerado sistema de licenciamento simplificado, o sistema 

que permite ao empreendimento de baixo potencial poluidor, obter o seu 

licenciamento ambiental por meio de um procedimento simplificado, no qual 

os documentos licença prévia, licença de instalação e licença de operação são 

concedidos com a emissão de apenas um documento. Além disso, o sistema 

de licenciamento simplificado também pode ser utilizado para a renovação da 

licença de operação. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS) pode 

licenciar empreendimentos de baixo potencial poluidor e adotou o sistema de 

licenciamento simplificado na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas. 

Sustentabilidade
Atender às necessidades do 
presente, sem comprometer 
as possibilidades das futuras 
gerações de atenderem às suas 
próprias necessidades.
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4.6 Funcionamento do sistema 
      de licenciamento simplificado
O sistema de licenciamento simplificado funciona da seguinte forma, primeiro o 

interessado solicita o licenciamento junto ao guichê da SEMMAS, preenchendo 

os formulários, apresentando os documentos solicitados e efetua o pagamento 

da taxa, formalizando um processo. 

O segundo passo é que esse processo é enviado à SEMMAS, onde o 

empreendimento é cadastrado e publicado no Diário Oficial do município com 

o pedido da licença. E após a publicação é feita a vistoria nesta são verificadas 

as medidas de controle ambiental, a geração e a destinação dos resíduos e se 

são utilizados recursos naturais. 

Se nessa vistoria não for constatada nenhuma irregularidade ou necessidade 

de adequações, bem como a comprovação de destinação de resíduos e a 

utilização de recursos naturais. Em seguida, é realizada a publicação no Diário 

Oficial do município com a emissão da licença, assim, é finalizado com a 

retirada da licença pelo interessado no guichê da SEMMAS. 

As atividades dispensadas de cadastro e/ou licenciamento ambiental ficam sujeitos 

à fiscalização no caso de reclamações e/ou denúncias. Neste caso, a SEMMAS 

poderá exigir soluções para os problemas constatados, cadastro ou licenciamento 

ambiental, bem como reportará denúncia ao órgão ambiental competente. 

O cadastro ambiental local vem dos artigos 6º e 7º da Resolução do CONAMA 

nº. 237, de 19 de dezembro de 1997, o qual define em seu art. 6º, que compete 

ao órgão ambiental municipal, quando couber, o cadastro para o licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e 

daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou 

convênio. Destaca no art. 7º diz que os empreendimentos e atividades serão 

licenciados em um único nível de competência, conforme estabelecido nos 

artigos anteriores. 

Os empreendimentos não podem ser licenciados por órgãos de níveis diferentes, 

porém o Município tem o dever de controlar os de impacto local, foram 

adotados procedimentos simplificados com a apresentação dos documentos, 

relacionados, sem vistoria, sem pagamento de taxas e com a apresentação das 

licenças dos órgãos competentes e deve ter a cópia da Declaração de Cadastro 

Municipal (DECA), a cópia do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), a cópia da Licença para Uso e Ocupação do Solo – SEPLAN e a cópia 

da licença do órgão competente. 
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A vistoria poderá ser efetuada mediante reclamações ou denúncias da 

população, e as atividades estão sujeitas ao cadastro ambiental relacionadas 

no site da SEMMAS. Em se tratando de um empreendimento ou atividade 

antiga, caso não tenha a cópia da Licença para Uso e Ocupação do Solo, 

poderá comprovar que o empreendimento está de acordo com a legislação 

apresentando cópia de alvará de funcionamento.

4.7 Tempo e a demora 
      no processo de licenciamento
O processo de licenciamento ambiental inicia-se com a apresentação dos 

formulários devidamente preenchidos, documentos necessários e recolhimento 

da taxa no guichê da SEMMAS. Após análise pela SEMMAS dos documentos 

apresentado e vistoria, estando tudo em ordem, o processo pode levar de 15 a 

30 dias. Se houver necessidade de apresentação de documentos, adequações 

no empreendimento e outras complementações, o prazo se estenderá 

enquanto o interessado não apresentar o que foi solicitado.

4.8 Licenças ambientais e prazo de validade
O prazo de validade da licença de operação, emitida através do licenciamento 

simplificado, deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no 

mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 

A SEMMAS poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade 

de licença, em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem 

como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o 

prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até 

seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA 

e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Destacamos os principais campos a serem observados pelo empresário em 

sua licença ambiental: regulamentos legais que amparam a obrigatoriedade 

da licença e exigências técnicas. A renovação da licença de operação deve 

ser requerida 120 dias antes da expiração do prazo de validade constante na 

licença e deve ser feita no guichê da SEMMAS, apresentando os formulários 

devidamente preenchidos e os seguintes documentos, os quais servem tanto 

para Pessoas Jurídicas como para Pessoas Físicas:

•	 a cópia da Declaração de Cadastro Municipal (DECA);

•	 a cópia do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

•	 valor correspondente à licença. 
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A renovação da licença de operação deve ser solicitada 120 dias antes do 

seu vencimento, e após o vencimento. Não sendo solicitada essa renovação, 

o empreendimento será considerado em situação irregular e também após o 

vencimento não será concedida prorrogação de prazo.

4.9 Empresas localizadas 
      em área de proteção ambiental
Para instalações de empreendimentos de empresas localizadas em área de 

proteção ambiental (APA), (Figura 4.3) que envolva supressão de vegetação, 

corte de árvores ou intervenções em áreas de mananciais, várzeas e beira de 

rios, é necessário ouvir o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos 

Naturais (DEPRN), além da Marinha brasileira e a União, quando for o caso. 

O empreendedor deve dirigir-se ao órgão municipal para informar-se dos 

procedimentos a serem adotados, e onde seguir para os procedimentos legais 

de instalação. Os principais aspectos ambientais a serem observados nas 

Empresas localizadas em área de proteção ambiental são os seguintes aspectos 

ambientais em uma verificação de instalação ou de licenciamento, vejamos:

•	 Odor: instalar e operar sistema de controle de poluição do ar baseado na 

melhor tecnologia prática disponível.

•	 Forma de controle: equipamentos de controle de poluentes ou mudança 

de combustível (utilização de energia limpa).

•	 Ruído: emissão de ruído de modo a atender aos padrões estabelecidos na 

NBR 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

•	 Forma de controle: tratamento acústico.

•	 Vibrações: as vibrações geradas deverão ser controladas de modo a evitar 

incômodo ao bem-estar público.

•	 Forma de controle: amortecimento da fonte de propagação.

•	 Resíduos: acondicionamento e armazenamento adequados, conforme 

normas da ABNT.

•	 Forma de controle: armazenamento e destinação em locais aprovados 

pelo órgão ambiental.

Zona de amortecimento
O entorno de uma unidade de 

conservação, onde as atividades 
humanas estão sujeitas a 

normas e restrições específicas, 
com o propósito de minimizar 
os impactos negativos sobre a 

unidade.
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•	 Efluentes: atendimento dos padrões estabelecidos pela legislação am-

biental vigente (Decreto Estadual 8.468/76 – artigos 18 e 19-A, e Reso-

lução CONAMA 357/05).

•	 Fumaça/material particulado: proibição de emissão de substâncias odorí-

feras para a atmosfera.

•	 Forma de controle: instalação de equipamento de controle de poluentes (ECP).

Figura 4.3: Linhas de transmissão de energia elétrica na APA-Nhamundá-AM.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2013).

4.10 O órgão ambiental e a fiscalização
A fiscalização das empresas inicia-se de forma preventiva e ocorre a partir da 

solicitação do licenciamento. E a corretiva é por meio de reclamações e/ou 

denúncias da população, quando é incomodada por emissões de poluentes. As 

reclamações podem ser dirigidas à Secretaria do Meio Ambiente, ao Ministério 

Público e outros. Essa fiscalização atinge tanto as empresas licenciadas quanto 

aquelas que operam irregularmente (sem licença). Na constatação do poluente 

reclamado e/ou o funcionamento ilegal da atividade, a empresa fica sujeita às 

penalidades previstas na legislação ambiental vigente. Os empreendimentos 

que fizerem uso de recursos naturais deverão apresentar os documentos 

emitidos pelos órgãos competentes antes da emissão da licença de operação, 

com a outorga de implantação emitida pelo Departamento Estadual de Águas 

e Energia Elétrica, se houver captação de águas subterrâneas ou superficiais, 

ou lançamentos de efluentes líquidos em corpos d’água.
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O Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais é o órgão 

da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, responsável pelo licenciamento 

das atividades e obras que impliquem na supressão de vegetação nativa, 

corte de árvores nativas, intervenção em áreas de preservação permanente e 

manejo da fauna silvestre. A Secretaria de Planejamento é o órgão municipal 

responsável pela aprovação da instalação de empreendimentos e atividades 

no município. Caso a atividade esteja sendo desenvolvida sem a competente 

licença, o empreendedor incorre em crime ambiental, conforme previsto no 

Artigo 60 da lei de crime ambiental (Lei nº 9.605, de 1998) e Decreto 3.179/98, 

sujeitando-se às penalidades previstas.

Resumo

Nesta aula, você observou como é feito o licenciamento ambiental. Em seguida, 

viu as características e as licenças, bem como os órgãos de seu município que 

fazem esse serviço.

Atividade de aprendizagem 

Nas questões a seguir, marque a alternativa correta.

1. O que é a licença ambiental ou licenciamento ambiental? 

a) É um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente es-

tabelece condições, restrições e medidas de controle que deverão ser 

obedecidas pelo empreendedor.

b) É a licença para construir uma casa.

c) É um direito administrativo pelo qual o órgão municipal competente es-

tabelece condições, restrições e medidas de controle que deverão ser 

obedecidas pelo empreendedor.

d) As alternativas a e b estão corretas.

Em visita ao site do Instituto 
de Proteção Ambiental 

do Estado do Amazonas 
(IPAAM), encontramos 

documentos necessários ao 
licenciamento ambiental e 

podem ser observados diversos 
licenciamentos feitos ao longo 

dos últimos anos no Estado 
do Amazonas. <http://www.

ipaam.am.gov.br/pagina_
interna.php?cod=12>. 



e-Tec BrasilAula 4 – Licenciamento ambiental 49

2. Por que as empresas têm de se licenciar?

a) Ter respaldo jurídico para o equacionamento de eventuais conflitos, 

como reclamações da comunidade, fiscalização dos órgãos competentes, 

ou denúncias de concorrentes, dentre outros.

b) Melhorar a sua empresa. 

c) Encontrar diretrizes ao meio ambiente. 

d) Melhorar a vida do planeta.

3. O prazo de validade da licença de operação, emitida através do licencia-

mento simplificado, deverá considerar os planos de controle ambiental e 

será de quantos anos?

a) No mínimo, 5 (cinco) anos e, no máximo 8 (oito) anos.

b) No mínimo, 8 (oito) anos e, no máximo 12 anos

c) No mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.

d) No mínimo de 2 (dois) ano e, no máximo, 10 (dez) anos.
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Aula 5 – Tipos de atividades sujeitas  
         ao licenciamento ambiental

Objetivo

Identificar os tipos de atividades que estão sujeitas ao licenciamen-

to ambiental.

5.1 Tipos de atividades sujeitas ao 
       licenciamento ambiental
Nesta aula, você conhecerá e entenderá por que algumas atividades exigem 

que se entreguem o EIA/RIMA, quando na solicitação de licença ambiental. As 

atividades que exigem a apresentação do EIA/RIMA são as modificadoras do 

meio ambiente e exigem que se apresentem esse documento para a solicitação 

do licenciamento. Encontram-se listadas nas Resoluções CONAMA 001/86, 

011/86, 005/87, 006/87, 006/88, 009/90, 010/90 algumas destas, vejamos.

•	 Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento. 

•	 Ferrovias.

•	 Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos.

•	 Aeroportos.

•	 Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 

esgotos sanitários.

•	 Linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 km; obras hidráu-

licas 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.

•	 Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão). 
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•	 Extração de minério, inclusive os da classe II, definidos no Código 

de Mineração.

•	 Distritos industriais e zonas estritamente industriais (ZEI).

•	 Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos 

ou perigosos.

•	 Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10 MW.

•	 Complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, side-

rúrgicos, cloro químicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 

recursos hídricos).

•	 Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 

hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos per-

centuais ou de importância do ponto de vista ambiental.

•	 Projetos urbanísticos acima de 100 ha, ou em áreas consideradas de relevante 

interesse ambiental (Figura 5.1), a critério da SEMMAS quem faz o licencia-

mento ambiental e de órgãos federais, municipais e estaduais competentes.

Figura 5.1: Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM).
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2013).

Acesse o site do Ministério 
do Meio ambiente, observe a 

Resolução do CONAMA nº. 
001/1986. <http://www.mma.
gov.br/port/conama/res/res86/

res0186.html>. 
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•	 Qualquer atividade que utilize carvão vegetal em quantidade superior a 

dez toneladas por dia.

•	 Projetos agropecuários (Figura 5.2) que contemplem áreas acima de 

1.000 ha ou menores, quando se tratar de áreas significativas em termos 

percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas 

áreas de proteção ambiental. 

•	 Empreendimento potencialmente lesivo ao Patrimônio Ecológico Nacional.

Figura 5.2: Projetos agropecuários. 
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).

Cabe ressaltar que algumas atividades causam danos ao meio ambiente, 

principalmente durante a sua obra como, por exemplo, a abertura de estrada 

de rodagem.

Quais os tipos de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental?
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Resumo

Nesta aula, você aprendeu que as atividades modificadoras do meio ambiente 

necessitam apresentar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), bem como alguns estudos ambientais que podem 

ser requisitados pelos órgãos ambientais brasileiros. 

Atividade de aprendizagem

Nas questões a seguir, marque a alternativa correta.

1. Quais as licenças ambientais existentes e que devem ser concedida ao 

empresário? 

a) Licença de manutenção. 

b) Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. 

c) Licença de uso. 

d) Nenhuma das alternativas.

2. O que é o Licenciamento Ambiental Simplificado? 

a) É o procedimento simplificado e retirado a Licença Prévia, Licença de Ins-

talação e Licença de Operação concedida com a emissão de apenas um 

documento para empreendimento de baixo potencial poluidor. 

b) É o licenciamento tirado no IBAMA.

c) Nenhuma das alternativas.
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Aula 6 – Tipos de estudos de impactos 
         ambientais: EIA e RIMA

Objetivo

Saber elaborar as diretrizes do EIA/RIMA.

6.1 Tipos de estudos de impactos 
      ambientais: EIA e RIMA
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é uma avaliação necessária para a 

realização de qualquer obra ou atividade que possa causar lesão ao meio 

ambiente, e visa diagnosticar a viabilidade de sua realização, com a finalidade 

de evitar danos ou pelo menos compensar os problemas ambientais que possam 

decorrer da obra. Ele é composto por estudos técnicos, científicos, sociais, 

econômicos e outros que possam aferir o impacto ambiental. É o instrumento 

de comunicação do EIA e, por esse motivo, deve ter uma linguagem mais 

acessível. Tem como objetivo dar suporte ao controle da construção, ampliação, 

instalação e funcionamento de estabelecimento de atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 

como os empreendimentos potencialmente degradantes.

O processo de licenciamento ambiental é de responsabilidade dos órgãos 
estaduais e, em casos excepcionais, previstos em Resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a competência pelo licenciamento 

passa à esfera federal, a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O licenciamento ambiental é 

fundamentado nos roteiros de caracterização do empreendimento que pode 

ter como subsídios estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA), desde que o 

empreendimento apresente caráter poluidor e/ou degradem a qualidade 

ambiental da área receptora.
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O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é realizado posteriormente aos 

Estudos de Impactos Ambientais (EIA), o qual detalha o RIMA e completa o 

estudo, que será apresentado ao órgão responsável pelo licenciamento. 

A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Im-

pacto Ambiental (RIMA) são exigências para o licenciamento de diversas ati-

vidades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente (Resolução CONAMA 001/86).

6.1.1 O estudo de impacto ambiental (EIA) 
Segundo Rosenberg et al. (1981 apud TOMMASI, 1994), esse estudo faz parte 

de uma área da ecologia aplicada com frequência e tem se misturado com as 

questões morais e políticas como, por exemplo, a qualidade ambiental da qual 

desejamos, além de questões científicas: “Qual o tempo que demora um rio 

se recuperar?”, e “Se houver derrame de petróleo?”, “O que acontecerá no 

futuro e no entorno do derrame?”,  “Vai haver recuperação total da área?”. 

Essas são perguntas que ainda não se tem condições de responder.

Podemos dizer que as características básicas de um Estudo de Impacto 

Ambiental são de curta e de média duração, sendo este elaborado por equipe 

multidisciplinar, devendo cobrir áreas geográficas extensas, onde envolve 

muitos pesquisadores, técnicos etc.; além de envolver diversos níveis de 

governo, além das universidades, empresas públicas e privadas, empresas de 

consultoria, dentre outras. 

O Estudo de Impacto Ambiental é, por natureza, orientado para a resolução 

de problemas, e as informações que produz têm grande chance de serem 

utilizadas para a solução de questões ambientais. Acima de tudo, não deve ser 

um trabalho acadêmico e sim, essencialmente, objetivo, pragmático e técnico, 

sem estar afetivamente ligado. 

Quando um esse estudo é bem preparado tem levado à economia de 

recursos pelos responsáveis do projeto, e melhorado a vida das comunidades 

do entorno, e os custos menores do que os necessários para reparar danos 

ambientais ou modificar e introduzir tecnologias e melhores condições de 

serviços ofertados à população (IBAMA, 2001). 
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6.1.2 O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental devem 

ser realizados por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou 

indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente 

pelos resultados apresentados. Os custos do EIA, e do RIMA, correrão por 

conta do proponente, os quais devem ser submetidos à aprovação do órgão 

competente estadual ou federal (Resolução CONAMA 001/1986).

 Estes ainda são baseados no Termo de Referência, elaborado pelo órgão ambiental 

competente ou pelo próprio empreendedor, conforme estudaremos na Aula 7. 

De acordo com Moreira (1989 apud TOMMASI, 1994), o primeiro EIA realizado 

no Brasil foi o da barragem e Usina Hidrelétrica de Sobradinho (Bahia), no 

rio São Francisco, em 1972. O Estudo de Impacto Ambiental desenvolverá, 

no mínimo, as atividades técnicas contidas na (Resolução CONAMA 001/86, 

art.6º), e apresentadas nas seções a seguir.

O que é estudo de impacto ambiental (EIA)? 

6.2 Diagnóstico ambiental
O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição 

e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de 

modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do 

projeto, considerando: 

a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos 

minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando 

as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econô-

mico, 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 socioeconômica, 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.
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6.3 Análises dos impactos ambientais do 
      projeto e de suas alternativas
A análise é feita por meio 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 médios e longos prazos, temporários e permanentes; seu grau 

de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição 

dos ônus e benefícios sociais. 

Na elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, são 

abordados os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros 

a serem considerados. Estes devem ser elaborados com caracterização técnica 

para identificar a avaliar, caso necessário, instruir medidas mitigadoras desde 

o projeto da implantação à operação. 

O diagnóstico deve ser feito no meio físico, biológico, socioeconômico, deve 

haver uma preocupação com a implantação, a operação e as proposições que 

terão que serem feitas. 

O RIMA refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental, e as 

informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por 

mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de 

modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem 

como todas as consequências ambientais de sua implementação. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deverá conter, no mínimo, conforme 

específica o art. 9º, CONAMA 001/1986, o seguinte: 

I. objetivos e justificativos do projeto; 

II. a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais; 

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 opera-

ção da atividade; 



Baixe do site <http://www.
ipaam.am.gov.br/> o RIMA do 
Porto das Lages e tome ciência 
do que foi ali descrito. 
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V.  a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência; 

VI.  a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos; 

VII. o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

VIII. as recomendações quanto à alternativa mais favorável, as conclusões e 

co-mentários de ordem geral. 

Quanto ao Estudo de Impacto Ambiental, deve ser orientado para a resolução 

de problemas, e conter as informações que produzirão no decorrer das ações 

na solução de questões ambientais.

Resumo 

Nesta aula, conhecemos o conceito de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), bem como as suas características e 

as atividades técnicas que devem ser contempladas.

Atividade de Aprendizagem

1. Marque Verdadeiro ou Falso.

a) O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) é realizado posteriormente aos 

Estudos de Impactos Ambientais (EIA), o qual detalha o RIMA e completa 

o estudo, que será apresentado ao órgão responsável pelo licenciamento.

(    )  Verdadeiro  (    ) Falso

b) O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental de-

vem ser realizados por equipe multidisciplinar habilitada, não dependen-

te direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será respon-

sável tecnicamente pelos resultados apresentados.

(    ) Verdadeiro  (    ) Falso
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2. Marque a Alternativa correta.

O diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição 

e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo 

a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, 

considerando:

(    ) Meio físico,  biológico e os ecossistemas naturais, o meio socioeconômico

(    ) Meio físico e meio econômico

(    ) Meio biológico e os ecossistemas naturais meio econômico
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Aula 7 – Etapas posteriores à entrega  
              do EIA e RIMA

Objetivo

Identificar os procedimentos da entrega do impacto ambiental.

7.1 Etapas posteriores 
      à entrega do EIA e RIMA
Após a entrega do EIA e RIMA, o documento é analisado e, se aceito, efetua-se 

a audiência pública dele. Após este procedimento, o empreendimento pode ou 

não ser aprovado pelo órgão ambiental. Este processo é de responsabilidade 

dos órgãos municipais e, em casos excepcionais, previstos em Resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, a competência pelo licenciamento 

passa à esfera federal, a cargo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

O licenciamento é fundamentado nos roteiros de caracterização do 

empreendimento que pode ter como subsídios estudos de impacto ambiental 

(Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental) desde 

que o empreendimento apresente caráter poluidor e/ou degradem a qualidade 

ambiental da área receptora.

7.1.1 Análises do EIA e RIMA
Após a entrega do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 

Ambiental, ao órgão fiscalizador, o documento é analisado pelos técnicos 

do órgão ambiental. Geralmente, verifica-se se o documento foi elaborado 

em conformidade com a legislação ambiental e com o Termo de Referência. 

Verificam-se ainda os dados sobre os empreendimentos encaminhados pelo 

empreendedor e os dados ambientais disponíveis no órgão do meio ambiente. 

No documento elaborado por Absy et. al. (1995), encontra-se uma lista de 

checagem para a análise do EIA e RIMA, ou de outros documentos técnicos 

exigidos no licenciamento ambiental.
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7.2 A realização de audiências públicas
A audiência pública é um instrumento formal de participação pública 

no processo de Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 

Ambiental, segundo o CONAMA 00l/86 e 009/87 descreve que este ocorre 

após a execução do EIA e apresentação do RIMA e pode ser solicitada pelo 

Ministério Público ou por um conjunto de 50 cidadãos. 

A legislação brasileira não prevê audiências para outros tipos de Estudos 

Ambientais, tais como o Plano de Controle Ambiental, Relatório de Controle 

Ambiental, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, documentos previstos 

na categoria extração minerais, dentre outros que deveriam ser necessários, 

mas não são prioritários. 

A audiência pública tem por finalidade expor o projeto proposto e seus 

impactos ambientais; discutir o RIMA e tirar dúvidas; recolher as críticas e 

sugestões a respeito; levantar subsídios para a análise e parecer final do órgão 

licenciador sobre o empreendimento proposto a partir da data de entrega do 

Estudo de Impacto Ambiental, e do Relatório de Impacto Ambiental fixado 

em edital, anunciado pela imprensa, o local e a abertura do prazo para que 

os interessados solicitem a realização de audiência. Além disso tem o prazo 

de, no mínimo, 45 dias e são disponibilizadas cópias do Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA, respeitando o sigilo industrial e após o prazo, o Órgão/

Conselho Estadual do Meio Ambiente, o qual convoca os solicitantes e 

divulga na imprensa a data, local e horário da audiência. Esta é dirigida pelo 

representante da SEMMAS, que após a exposição do projeto e do Relatório de 

Impacto Ambiental, abre a discussão para os presentes e, finalmente, é lavrada 

a ata e anexados os documentos escritos e assinados. 

Deve ser verificado se em sua região ocorrem audiências públicas sobre 

um Estudo de Impacto Ambiental, e do Relatório de Impacto Ambiental, é 

sempre bom participar da audiência e compartilhar no ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) as suas impressões.

Como ocorrem as análises do EIA e RIMA?
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7.3 Acompanhamento e monitoramento 
dos impactos ambientais
Já o acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais são 

efetuados após o início da operação da atividade e após a emissão da licença de 

operação (LO). É um instrumento para avaliar se as previsões de impactos e as 

medidas de prevenção e controle sugeridas nos estudos ambientais mostram-

se adequadas, durante a implantação e operacionalização do empreendimento 

(ABSY et al., 1995).  

Esse instrumento permite constatar ineficiências no sistema de controle 

adotado, além das previsões incorretas, falhas humanas ou ocorrência de 

eventos imprevistos, de forma que se possam promover, com agilidade, as 

correções necessárias, portanto, ele tem caráter permanente (ABSY et al., 1995).

7.4 Realizações de auditorias ambientais
A realização das auditorias ambientais, que tanto podem ser internas quanto 

externas, que se permitam verificar aspectos de uma atividade, resultará em 

impactos sobre a saúde humana, segurança e meio ambiente e econômico. 

A auditoria interna é executada pelos funcionários da própria empresa, se 

necessário por auditores independentes contratados, tem seus resultados 

(conclusão da auditoria) de uso interno.

Já a auditoria externa é realizada, necessariamente, por auditores independentes 

externos à organização, sendo seus resultados avaliados por terceiros, como 

organização de certificação, e seu uso deve ser atinente ao Poder Público, 

por meio de órgãos responsáveis por políticas habitacionais e/ou ambientais, 

e mesmo disponibilizados para consulta pública, principalmente no caso de 

determinadas leis. 

Esse processo deve ocorrer de modo sistemático, organizado e documentado, além 

de ser realizado por equipe técnica designada, nos termos da lei, pelo órgão de 

meio ambiente, este documento quando de sua emissão, irá resultar na análise e 

recomendações. Por parte do órgão fiscalizador, pode ser com ou sem valoração. 
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Resumo

Nesta aula, você aprendeu sobre etapas posteriores à entrega do Estudo de 

Impactos Ambientais, e do Relatório de Impacto Ambiental, sendo que estes 

estão devidamente fixadas em edital, anunciadas pela imprensa local com data 

de abertura e prazo para que os interessados solicitem a realização de audiência 

pública, estando assim aptos a realizar tanto o relatório como os estudos de 

impactos ambientais, sem que seja ferida a legislação brasileira vigente.

Atividade de Aprendizagem

1. Faça uma busca e verifique se foi dado aspecto jurídico ao estudo am-

biental, conforme determina a lei no RIMA do Porto das Lages do Muni-

cípio de Manaus.

2. Marque Verdadeiro ou Falso: 

a) A auditoria interna é executada pelos funcionários da própria empresa, 

se necessário por auditores independentes contratados, tem seus resul-

tados (conclusão da auditoria) de uso interno.

(    ) Verdadeiro  (    ) Falso

b) A legislação brasileira não prevê audiências publica  para outros tipos de 

Estudos Ambientais, tais como o Plano de Controle Ambiental, Relatório 

de Controle Ambiental, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

(    ) Verdadeiro  (    ) Falso

c) Após a entrega do EIA e RIMA, o documento é analisado e, se aceito, 

efetua-se a audiência pública dele. Após esse procedimento, o empreen-

dimento pode ou não ser aprovado pelo órgão ambiental.

(    ) Falso  (    ) Verdadeiro
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Aula 8 – Plano de controle ambiental

Objetivo

Discorrer sobre o plano de controle ambiental para colaborar com 

medidas de prevenção e minimização de impactos ambientais.

8.1 Plano de Controle Ambiental
O Plano de Controle Ambiental (PCA) reúne programas específicos, todas as ações 

e medidas minimizadoras, compensatórias e potencializadoras aos impactos 

ambientais prognosticados pelo Estudo de Impacto Ambiental (AIA). Na fase 

de licenciamento prévio, sua efetivação se dá por uma equipe multidisciplinar. 

Originalmente, esse plano é exigido pela resolução CONAMA 009/90 para a 

concessão da licença de instalação de atividade de extração mineral de todas as 

classes previstas no Decreto-Lei 227/67. O PCA também tem sido estendido para o 

licenciamento de diversos tipos de atividades produtivas potencialmente poluidoras.

O Estudo de Impacto Ambiental é um dos mais importantes instrumentos de 

defesa do meio ambiente e se fundamenta na obrigatoriedade de se respeitar 

o meio ambiente e no direito dos cidadãos à participação e à informação. O EIA 

é um levantamento da situação social, econômica e ambiental da região que 

será afetada pela obra, aliado a uma projeção dos prováveis impactos que a 

obra terá nessa região e as medidas que devem ser tomadas para minimizar ou 

compensar esses impactos. Ele aborda aspectos físicos (ar, água, solo, clima), 

bióticos (plantas e animais) e antrópico (presença humana na região).



Diagnóstico e Controle de Impactos Ambientaise-Tec Brasil 68

8.1.1 O Plano de Controle Ambiental (PCA) 
Com vimos anteriormente, esse plano é exigido pela Resolução CONAMA 

009/90 para concessão de licença de instalação (LI) de atividade de extração 

mineral de todas as classes previstas no Decreto-Lei 227/67. Cabe ao 

empreendedor apresentar as alternativas locacionais e espelhar, de forma 

clara, o empreendimento e sua inserção no meio ambiente com todas as suas 

medidas mitigadoras e compensatórias, bem como a proposição para uso 

futuro da área, quando do esgotamento da jazida.

O plano é uma exigência adicional ao EIA/RIMA, apresentado na fase anterior 

(licença prévia). Ele tem sido exigido por alguns órgãos estaduais de meio 

ambiente também para o licenciamento de outros tipos de atividade. No 

Decreto-Lei 227/67 Art. 5º - classificam-se as jazidas para efeito deste Código, 

em 9 (nove) classe de jazidas minerais a seguir:

•	 Classe I – jazidas de substâncias minerais metalíferas.

•	 Classe II – jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na 

construção civil.

•	 Classe III – jazidas de fertilizantes. 

•	 Classe IV – jazidas de combustíveis fósseis sólidos. 

•	 Classe V – jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas.

•	 Classe VI – jazidas de gemas e pedras ornamentais.

•	 Classe VII – jazidas de minerais industriais, não incluídas nas classes pre-

cedentes.

•	 Classe VIII – jazidas de águas minerais.

•	 Classe IX – jazidas de águas subterrâneas.
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8.2 Relatório de Controle Ambiental (RCA) 
O Relatório de Controle Ambiental (RCA) é exigido pela Resolução CONAMA 

010/90, na hipótese de dispensa do EIA/RIMA, para a obtenção de licença 

prévia de atividade de extração mineral da Classe II, prevista no Decreto-Lei 

227/67 (Classe II – as jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na 

construção civil).

Esse é um documento constituído por uma série de informações, levantamentos 

chamados de estudos, destinados a permitir a avaliação dos efeitos ambientais 

resultantes da instalação e funcionamento de atividades de extração de 

minerais da Classe II. 

A sua elaboração deverá ocorrer de forma ordenada e clara, procurando 

dar maior enfoque às áreas que sofrerão maior modificação ambiental. Esse 

relatório deve ser elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

órgão ambiental competente. Ele também tem sido exigido por alguns órgãos 

de meio ambiente também para o licenciamento de outros tipos de atividade.

8.3 Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD)
Tem sido utilizado o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), para a 

recomposição destas áreas que tem como atividade a mineração. Esse relatório 

também é elaborado de acordo com as diretrizes fixadas pela NBR 13030, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e outras normas pertinentes, 

e não constam diretrizes para outros tipos de atividade.

O plano de recuperação deve conter todas as informações relacionadas com as 

medidas adotadas com objetivo de reabilitar a área degradada por esse tipo de 

atividade. A elaboração desse plano deverá ocorrer de forma ordenada e clara, 

procurando dar maior enfoque à extensão da área impactada pela mineração 

e da área a ser recuperada; à descrição das etapas do plano de recuperação, 

detalhando a terraplanagem, o volume do material a ser movimentado, a 

declividade e a estabilidade dos taludes e a drenagem. 

Ainda deve conter, detalhadamente, a descrição da preparação de solo, além 

da implantação de vegetação nativa da região com informações qualitativas 

e quantitativas das espécies vegetais a serem introduzidas, bem como seu 

manejo, monitoramento, localização e época de plantio e a adequação 

paisagística da área e proposição para uso futuro, quando da conclusão da 

recuperação de área.

Acesse o site do serviço 
geológico do Brasil: <http://
www.cprm.gov.br>. 
Segundo a Norma ISO 14001, 
os aspectos ambientais é 
todo elemento das atividades, 
produtos ou serviços de uma 
organização que pode interagir 
com o meio ambiente. 
Já impacto ambiental é 
qualquer modificação do meio 
ambiente, adversa ou benéfica, 
que resulte, no todo ou em 
parte, das atividades, produtos 
ou serviços de uma organização.
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Como se dá o Plano de Controle Ambiental (PCA)?

8.4 Impactos ambientais
O impacto ambiental é um desequilíbrio provocado pelo choque da relação 

do homem com o meio ambiente, o qual surgiu a partir da evolução humana, 

ou seja, no momento em que o homem começou a evoluir em seu modo 

de vida. Nos primórdios da humanidade, o homem mantinha uma relação 

de submissão com o meio ambiente. Desse Modo, o impacto ambiental é 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas desse meio 

causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas. 

A Resolução do CONAMA (001/1986) diz que impacto ambiental é qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades 

humanas que direta ou indiretamente afetam a:

•	 I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

•	 II – as atividades sociais e econômicas, a biota;

•	 III – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

•	 IV – a qualidade dos recursos ambientais.

As alterações dos impactos ambientais são alterações que precisam ser 

quantificadas, pois apresentam variações relativas, podendo ser positivas ou 

negativas. E também elas podem ser consideradas grandes ou pequenas. As 

necessidades de se avaliar as consequências do uso inadequado ou de ações 

nos sistemas naturais ou ecológicos (ar, água, solo e subsolo) no meio ambiente 

biológico (flora, fauna, ecossistemas), no ambiente social e econômico ou que 

tenham uma inter-relação entre eles. Também quando os ambientes sofrem 

desrespeito em sua utilização e a não prevenção da qualidade na execução 

de certos projetos em sua implementação. Além das ações naturais que 

deixam consequências às populações e espécies ali habitantes, ou quando 

da prevenção, preservação e conservação de ecossistemas para utilização em 

outros períodos ou para que não falte a geração vindoura. 
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Cabe para a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) identificar, predizer e 

descrever em termos apropriados os prós e os contras, ou seja, os danos 

e os benefícios. Além das propostas de desenvolvimento, estas devem ser 

comunicadas em termos compreensíveis aos interessados sejam comunidades 

ou entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Devem ser 

identificados na decisão técnica os prós e os contras, com bases em critérios 

relevantes através de processos.

A AIA, hoje EIA, é considerada como sendo um instrumento de política 

ambiental formado por um conjunto de procedimentos, normas e da legislação 

ambiental, capaz de assegurar, desde o início do processo à integridade do 

meio ambiente. Deve ser feito um exame sistemático dos impactos ambientais 

de uma ação proposta (projeto, programa, planos ou política) e de suas 

alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao 

público e aos responsáveis pela tomada de decisão e por eles considerados. 

8.5 A elaboração do Plano 
      de Controle Ambiental
Para a elaboração do plano deve ser apresentado o pedido da licença de 

instalação e também devem ser apresentados todos os impactos previstos 

para a fase de implantação da obra, as respectivas medidas mitigadoras e/ou 

de controle e como ficarão registradas essas medidas. Os registros poderão 

ser feitos por meio de fotos, relatórios, fichas de registros, notas fiscais e 

documentos CTR – Certificados de Transportes de Resíduos etc., desde que 

comprovem a adoção das medidas mitigadoras/controles adotadas. Vejamos 

as principais informações que devem constar no Plano de Controle Ambiental. 

a) Identificação do estabelecimento – razão social, localização e natureza 

do empreendimento.

b) Descrição dos impactos/interferências que ocorrerão no transcorrer da 

obra e indicar as medidas mitigadoras propostas, de acordo com as in-

formações apresentadas no Relatório Ambiental Simplificado (RAS) ou 

no Relatório Ambiental Preliminar (RAP), conforme o caso. As medidas 

propostas deverão ser claramente descritas.

c) Descrição de quais serão as ações de controle dos impactos/ interferên-

cias apontados no item anterior.
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d) Descrição de qual será o método de registro que comprove o contro-

le dos impactos/interferências, com fotos, relatórios, fichas de registro, 

CTR, documentos fiscais etc.

e) O Plano de Controle Ambiental deve ser assinado pelo responsável pela 

elaboração e implantação do plano.

f) O Plano de Controle Ambiental deve servir de subsídio para a elaboração 

do Relatório Final da Obra, a ser entregue para solicitação da licença de 

operação, e seguem quadros para facilitar a compreensão dos dados so-

licitados e de documentos de controle.

As formas de registro para os impactos previstos são impactos/interferências, ação/

controle, que são apenas exemplos, devendo o empreendedor adaptá-las à sua 

obra, indicando inclusive outros impactos e as respectivas medidas mitigadoras/

controle, quando for o caso, e as sugestões de documento para compilação de 

controle de transporte de resíduos e as licenças ambientais do local de destinação 

dos resíduos, deverá ser apresentado no relatório final de obra, documento 

solicitado para o pedido da licença de operação na Prefeitura Municipal.

A restauração do meio ambiente é o retorno da área degradada ao sistema 

original, antes da degradação, é uma situação quase impossível de ser conseguida, 

na verdade a restauração é a reprodução total das condições ambientais da área 

tais quais às antecedentes as atividades em que estas foram degradadas, ou seja, 

deixar a área o mais próxima possível do seu natural (BITAR, 1992). 

É muito importante a elaboração do PCA para que no futuro não se tenha 

áreas impactadas e sem retorno, isto é, que o sistema natural não possa mais 

ser restituído se houver preocupação com os empreendimentos com medidas 

mitigadoras de controle certamente o meio ambiente agradece. 
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Glossário 

Plano de Controle Ambiental: é um documento elaborado conforme 

diretrizes estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o Plano de 

Controle Ambiental (PCA) contém informações que permitem caracterizar o 

empreendimento com base nos resultados dos levantamentos dos estudos 

realizados pelo empreendedor. Sendo o PCA um documento norteador das 

ações mitigadoras, dos projetos executivos ele vai minimizar os impactos 

ambientais avaliados pelo EIA/RIMA na fase de licenciamento prévio. Resolução 

do CONAMA 009/1990, para a concessão da licença de instalação de atividade 

de extração mineral de todas as classes previstas no Decreto-Lei 227/67, este 

tem sido estendido ao licenciamento de diversos tipos de atividades produtivas 

potencialmente poluidoras de origem mineral.

Resumo

Nesta aula, você aprendeu sobre os elementos que necessitam de estudos 

através de um diagnóstico ambiental para avaliar o nível de degradação 

ambiental e os impactos ambientais que o mesmo possa oferecer. Aprendeu 

também sobre o Plano de Controle Ambiental (PCA) e discorremos de que 

forma este pode colaborar com medidas de prevenção e minimização de 

impactos ambientais decorrentes das atividades impactantes realizadas.

Atividade de aprendizagem

1. Como se dá a reabilitação do meio ambiente? Escolher uma resposta. 

a) Por meio de plantio de árvores de araucárias.

b) Com um conjunto de atividades que têm por objetivo recompor a paisagem.

c) Com o plantio de soja.

d) N. D. A. 
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2.  Como podemos recuperar as áreas degradadas na Amazônia? Escolher 

uma resposta. 

a) Com plantios de árvores nativas regionais. 

b) Com a utilização de leguminosa.

c) Com o descanso da terra.

d) Todas as alternativas estão corretas.

3.  Analise as proposições sobre as noções de impacto ambiental.

I. É qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do 

meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia re-

sultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afete a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população.

II.  É qualquer alteração no sistema socioeconômico que possa ser atribuí-

da, exclusivamente, a razões de caráter administrativo para satisfazer às 

necessidades de um projeto.

III.  É uma alteração ambiental que pode ser natural ou induzida pelo ho-

mem; inclui um julgamento do valor da significância de um efeito.

IV.  É a alteração do meio ambiente que afeta as atividades sociais e econô-

micas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientais.

V. Todas as atividades humanas, sem exceção, geram impacto ambiental 

direto e/ou indireto.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
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d) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

4. Nos últimos anos, casos de poluição do solo em zonas urbanas e rurais 

têm sido cada vez mais frequentes e, geralmente, estão associados à 

intensificação do uso da terra, descargas acidentais ou voluntárias de po-

luentes, deposição de resíduos tóxicos, lixões a céu aberto, entre outros.  

Sobre a poluição do solo, é correto afirmar:

a) Em países desenvolvidos do hemisfério norte, a contaminação química 

dos solos é eliminada pela precipitação abundante de neve que os reco-

bre e os protege.

b) A poluição causada pela deposição de lixo no solo circunscreve-se à sua 

quantidade, isso porque lixo orgânico ou lixo inorgânico, em igual volu-

me, causam idêntico impacto ambiental.

c) Os resíduos sólidos provenientes de aglomerados urbanos e de atividades 

industriais e agrícolas têm uma participação mínima na poluição do solo.

d) Por ser o solo um elemento que se caracteriza pela impermeabilidade, 

sua poluição restringe-se às áreas de depósito de detritos, portanto suas 

adjacências estão livres de contaminação.

e) O controle da poluição do solo requer medidas de curto, médio e longo 

prazo como, por exemplo, a remoção da fonte poluidora, o isolamento 

da área afetada e a educação ambiental.
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Aula 9 – Métodos de análise  
   ambiental no Brasil

Objetivo

Conceituar os diferentes métodos de análise ambiental.

9.1 Métodos de análise ambiental no Brasil
Para levantar os prováveis impactos ambientais decorrentes de uma atividade, 

podem ser utilizados diferentes métodos de análise ambiental. De acordo com 

Bastos e Almeida (2007), as linhas metodológicas de avaliação são mecanismos 

estruturados para comparar, organizar e analisar informações sobre impactos 

ambientais de uma proposta, incluindo os meios de apresentação escrita e 

visual dessas informações.

9.1.1 Métodos de análise ambiental
A seleção do método ou métodos mais apropriados para a análise ambiental 

fica a critério da equipe técnica, de acordo com as atividades propostas. Não 

existe uma metodologia completa e ideal que atenda a todos os diferentes 

Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e suas respectivas fases. 

A seleção da metodologia mais apropriada, além de atender aos requisitos e 

normas legais estabelecidos para a execução dos estudos, é função do tempo 

e dos recursos financeiros disponíveis e, em alguns casos, dos dados existentes. 

Entretanto, é importante selecionar metodologias na medida em que seus 

princípios possam ser utilizados ou adaptados às condições específicas de cada 

estudo ambiental e de cada realidade local e nacional (BASTOS; ALMEIDA, 2007).

9.2 Principais métodos de análise ambiental
De acordo com Moreira, (1992 apud AGUIAR, 1997), os métodos de análise 

ambientais servem de referencia aos estudos ambientais para determinar de 

que forma mais precisa é a significância de uma alteração ambiental, são 

utilizados para padronizar e facilitar a abordagem do meio físico, que em geral 

leva em consideração vários aspectos. 
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Pode ser observadas na literatura ambiental e jurídica, que as linhas 

metodológicas utilizadas para avaliação de impactos ambientais são: 

metodologias espontâneas (ad hoc); listagens (check-list); matrizes de 

correlação; redes de interações (Networks); metodologias quantitativas; 

modelos de simulação; mapas de superposição (Overlays), projeção de cenário; 

análise de benefícios-custos e Análise multiobjectivo. 

9.3 Metodologias espontâneas de ad hoc
Essa metodologia reúne uma equipe multidisciplinar de experts no assunto 

e/ou na área em questão, que desenvolvem a avaliação de forma simples, 

objetiva e dissertativa. Normalmente, ela é utilizada em casos com escassez 

de dados, fornecendo orientação para outras avaliações. 

A grande vantagem desse método é a rapidez na identificação dos impactos 

mais prováveis e da melhor alternativa e da viabilidade de aplicação, 

mesmo quando as informações são escassas; facilmente compreensível pelo 

público. E a desvantagem é que ele não analisa as intervenções e variáveis 

ambientais envolvidas, considerando-as de forma subjetiva, qualitativa e 

pouco quantitativa. Há vulnerabilidade à subjetividade e tendenciosidade na 

coordenação e escolha dos participantes.

Quais os principais métodos de análise ambiental?

9.3.1 Métodos de listagens – check-list
Esse pode ser considerado um dos métodos mais utilizados em EIA, numa 

etapa inicial. Ele identifica e enumera os impactos a partir da diagnose 

ambiental feita por especialistas dos meios físico, biótico, socioeconômico 

e cultural. Os especialistas relacionam os impactos decorrentes das fases de 

implantação e operação do empreendimento, categorizando-os em positivos 

ou negativos, conforme o tipo da modificação antrópica a ser introduzida 

no sistema analisado. São diversas as listas padronizadas por tipo de projeto 

(projetos hídricos, autoestradas etc.), além de listas computadorizadas, como 

o programa Meres, do Departamento de Energia dos EUA, que computa a 

emissão de poluentes com base em especificações acerca da natureza e do 

tamanho do projeto. Mais conhecida é a de Battelle Columbus.
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Às vezes, os check-list são apresentados sob a forma de questionário a ser 

preenchido, visando direcionar a avaliação. As vantagens do método check-list 
é o emprego imediato na avaliação qualitativa dos impactos mais relevantes, e 

a simplicidade de aplicação, reduzida exigência quanto a dados e informações. 

E pode, de forma limitada, incorporar escalas de valores e ponderações. 

As desvantagens desse método é que este não permite projeções e previsões 

ou a identificação de impactos de 2a ordem. Os métodos de check-list são 

adequados somente para avaliações preliminares. E a principal variante é a 

listagem descritiva, aquela puramente descritiva, a qual é utilizada para orientar 

a elaboração das avaliações de impacto ambiental, relacionando ações, 

componentes ambientais e respectivas características que podem ser alteradas. 

Essa listagem pode conter informações sobre técnicas mais adequadas de 

medição e previsão para os indicadores ambientais selecionados, bem como 

ponderação relativa dos impactos; não permite o cotejo de alternativas 

mediante a quantificação dos impactos.

A listagem comparativa incorpora critérios de relevância aos indicadores 

ambientais. O que normalmente especifica para o caso em estudo é, no máximo, 

aplicável às situações-padrão por ela representadas com as características do 

método aplicado. Essa listagem utiliza critérios de relevância, com fatores 

ambientais, e padrões estabelecidos que dependam das características do 

empreendimento, pode ser considerada a dimensão temporal em cada caso. 

A listagem em questionário é subdividida em categorias genéricas, tais como: 

ecossistema terrestre, vetores de doenças e outras. São organizados em 

questionários que vão acompanhados de instruções para seu preenchimento, 

bem como de classificação do impacto resultante das ações neles descritas. Já 

na listagem ponderal atribui-se um peso aos fatores, exprimindo a importância 

do impacto relativa a cada um dos parâmetros em relação à soma dos impactos 

do projeto, esta é dada pela atribuição de pesos de cada listagem corporativa.

9.3.2 Método de matriz de interações
Consiste em uma análise bidimensional organizada em um quadro no qual são 

listados, horizontalmente e verticalmente, os fatores ambientais e as ações de 

projeto. Os métodos basicamente de identificação, podem ser utilizados como 

matriz uma forma muito difundida, também chamada de matriz de Leopold. 

Sua elaboração foi iniciada em 1971 pelo serviço geológico do interior dos 

EUA, a chamada Matriz de Leopold, quando completada, pode ser considerada 

com mais de 100 ações, nas quais podem causar impactos, e 88 características 

e condições ambientais diferenciadas. 
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A vantagem da matriz de Leopold é que ela é de fácil compreensão e os 

resultados abordam fatores físicos e sociais, e podem ser acomodados 

tanto os dados qualitativos quanto os dados quantitativos, e ainda fornece 

boa orientação para o prosseguimento dos estudos, introduzindo a 

multidisciplinaridade. As desvantagens da matriz de Leopold são a dupla 

contagem, e as variáveis de tempo não são consideradas, nem as áreas de 

influência, não há identificação de impactos, motivo pelo qual há poucos 

profissionais que a utilizam.

9.3.3 Método de rede de interação – network
É uma metodologia que procura estabelecer a sequência de impactos 

ambientais a partir de uma determinada intervenção, utilizando método gráfico. 

Nesse método, são utilizados diagramas, gráficos ou fluxogramas, mostrando 

a cadeia de modificações que ocorrem, ou seja, os impactos diretos e indiretos 

que podem resultar de um empreendimento, e também os efeitos secundários 

e terciários. Temos a rede de interação conhecida como; rede de Sorensen 

(1971), as vantagens desta metodologia é a possibilidade de introdução de 

parâmetros probabilísticos, mostrando as tendências, a boa visualização dos 

impactos secundários, diretos e indiretos, visando orientar as medidas a serem 

propostas para o gerenciamento dos impactos identificados e recomendar 

medidas mitigadoras e propor programas de manejo, monitoramento e 

controle ambiental.

E a desvantagens desta metodologia é que tem que ser elaborada uma rede 

para cada uma das alternativas a ser considerada e para as diversas fases do 

empreendimento, a extensão das redes, podendo não ser possível diferenciar 

impacto de curtos e longos prazos, e também não tem como especificar valores 

e há carência de informações, essa metodologia só abrange impactos negativos.

9.3.4 Método dos modelos de simulação
Os modelos de simulação são modelos matemáticos, estruturados com base na 

definição dos objetivos, escolha de variáveis e estabelecimento de suas inter-

relações, discussão e interpretação dos resultados. Nas simulações para as várias 

alternativas do projeto, tais como a comparação e a ordenação das alternativas, 

pode ser necessário utilizar alguns dos modelos de ponderação já apresentados. 

E as vantagens são extremamente versáteis na comparação de alternativas, e 

permitem projeções temporais, promovem a comunicação e a interdisciplinar e 

incorporam as relações de variáveis, e algumas vezes de extrema complexidade. 

Enquanto as desvantagens são a falta de pessoal técnico e experiente na 

disponibilidade de dados e a necessidade de empregar relações simplificadas 
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devido à complexidade dos fenômenos representados. E também a dificuldade 

de incorporar fatores, como os estéticos, sociais e outros, e ainda a possibilidade 

de induzir o processo de decisão.

9.3.5 Método dos modelos 
         de simulação (overlays)
Os mapas de superposição também chamados de overlays dizem respeito à 

confecção de cartas temáticas relativas aos fatores ambientais potencialmente 

afetados, tais como o embasamento geológico, tipo de solo e as declividades, 

na superposição das imagens segundo conceito de fragilidade, as cartas 
de restrição, o potencial de uso e as cartas de aptidão. Esse método é 

bastante utilizado na escolha de traçado de projetos lineares e esses mapas 

de superposição ainda são usados em rodovias, dutos, linhas de transmissão e 

em diagnósticos ambientais. Esse processo é valorizado devido à computação 

gráfica e técnicas de sensoriamento associadas a sistemas de informação 

geográfica digitalizada.

9.3.6 Método de projeção de cenários
A análise de situações ambientais prováveis em termos de evolução de um 

ambiente quando cada situação corresponde a um cenário, e/ou de situações 

hipotéticas, referentes a situações diferenciadas geradas por proposição de 

alternativas de projetos e programas. Seu objetivo é orientar as autoridades 

governamentais no cumprimento de metas de longo prazo, através de 

indicadores de tendências prováveis. 

De acordo com Ávila e Santos (1989), os cenários podem ser classificados em 

três categorias:

Cenários evolutivos e antecipatórios – Os cenários evolutivos descrevem 

as trajetórias do sistema em estudo, desde o presente até um horizonte dado, 

procurando ver as consequências de decisões tomadas hoje e no futuro 

próximo. Já os cenários antecipatórios descrevem um estado futuro do sistema, 

omitindo considerações de como chegar lá.

Cenários tendenciais e cenários alternativos – A distinção entre tendências 

e alternativas está no escopo da análise. Nos cenários tendenciais, políticas 

e situações não diferem radicalmente das tradicionais; para alternativos, no 

entanto, procura-se investigar possibilidades estruturalmente distintas daquelas.
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Cenários exploratórios e cenários normativos – Os cenários exploratórios 

procuram, para uma dada situação, analisar as consequências de várias políticas 

escolhidas a priori ou de maneira interativa; ao contrário, os normativos 

estabelecem as consequências desejadas e procuram determinar, para cada 

situação, que políticas permitem atingir a meta desejada

9.3.7 Método da análise benefício-custo
O método da análise benefício-custo, ou alternativos, visa compará-los e 

ordená-los. Existem muitas dificuldades na avaliação sob um mesmo padrão 

de medida monetário dos bens e serviços ambientais gerados (benefícios 

ambientais), e dos bens e serviços utilizados ou comprometidos pelo projeto 

(custos ambientais).

9.3.8 Método da análise multiobjectivo 
O método da análise multiobjectivo é estruturado em forma de hierarquia, 

tendo como meta, a intenção ou objetivo genérico, que pode ser atendido 

por objetivos específicos que são quantificados por atributos. Os seus objetivos 

refletem as aspirações do decisor em relação ao atendimento de uma 

determinada meta, os quais podem ser alcançados pela sua maximização ou 

minimização, os atributos irão permitir que se avalie um determinado objetivo, 

se este foi ou está sendo alcançado. 

Os aspectos mensuráveis são reais, metros ou ordinal, se alto, médio, ou baixo. 

E de que forma pode haver a melhoria da qualidade de vida dos usuários do 

reservatório ou ainda a maximização de benefício líquido, e a maximização da 

segurança da população e a jusante da barragem. 

Resumo

Nesta aula, você aprendeu sobre as principais técnicas de análise ambiental 

utilizadas nas grandes organizações. Nesse ambiente em constante evolução, 

a possibilidade de entendê-lo, prospectá-lo e quiçá prevê-lo, assume uma 

importância maior. Aprendeu também que a aplicação de dessa análise é uma 

técnica administrativa que permite orientar a organização na consecução de seus 

objetivos. Por fim, você compreendeu que como parte destes métodos, a análise 

ambiental assume importância destacada, essencialmente, busca-se vislumbrar 

as oportunidades e ameaças que o ambiente oferece à empresa, busca-se a 

eficácia organizacional, ou seja, busca-se o sucesso do empreendimento.
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Atividade de aprendizagem

1. Verifique o método utilizado pela equipe técnica da construção da Pon-

te sobre o rio Negro, que liga o município de Manaus a Iranduba (dis-

ponível no site: <http://www.ipaam.am.gov.br/pagina_interna.
php?cod=83>. Acesso em: 30 jan. 2014) e responda V para verdadeiro 

ou F para falso. 

a) Essa metodologia reúne uma equipe multidisciplinar de experts no as-

sunto e/ou na área em questão, que desenvolvem a avaliação de forma 

simples, objetiva e dissertativa.

(    ) Falso  (    ) Verdadeiro

b) Métodos de listagens – check-list é um dos métodos mais utilizados em 

EIA numa etapa inicial.

(    ) Falso  (    ) Verdadeiro

2. O que é método de rede de interação – network?

3. O que são cenários exploratórios e cenários normativos?
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Aula 10 – Leis e normas ambientais 
     no Brasil

Objetivo

Descrever as leis, normas e os procedimentos ambientais brasileiros 

e sua aplicação.

10.1 Leis e normas ambientais no Brasil
A proteção cabe ao Poder Público e a iniciativa privada, além da sociedade civil, 

estas poderão incentivar estudos e pesquisas, básicas e aplicadas, para o uso 
sustentável e a proteção dos recursos ambientais. Desenvolvendo tecnologias 

apropriadas às condições dos ecossistemas brasileiros e às necessidades 

econômico-sociais e ambientais do país.

10.1.1 As principais leis ambientais do país e 
           utilizadas na Amazônia

10.1.1.1 Ação Civil Pública (Lei 7.347 de 24/07/1985) 
Lei de interesses difusos, que trata da ação civil pública de responsabilidades 

por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio 

artístico, turístico ou paisagístico. Pode ser requerida pelo Ministério Público 

(a pedido de qualquer pessoa), ou por uma entidade constituída há pelo menos 

um ano. A ação judicial não pode ser utilizada diretamente pelos cidadãos. 

Normalmente, ela é precedida por um inquérito civil.

10.1.1.2 Área de Proteção Ambiental  
              (Lei 6.902, de 27/04/1981)
Lei que criou as estações ecológicas (áreas representativas de ecossistemas 

brasileiros, sendo que 90% delas devem permanecer intocadas e 10% podem 

sofrer alterações para fins científicos) e as Áreas de Proteção Ambiental – APA 

(onde podem permanecer as propriedades privadas, mas o Poder Público limita 

atividades econômicas para fins de proteção ambiental). Ambas podem ser 

criadas pela União, Estado, ou Município. 

Uso sustentável
Exploração do ambiente de 
maneira a garantir a perenidade 
dos recursos ambientais 
renováveis e dos processos 
ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais 
atributos ecológicos, de 
forma socialmente justa e 
economicamente viável.
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Importante: tramita na Câmara dos Deputados, em regime de urgência, o 

Projeto de Lei 2892/92, que modificaria a atual lei, ao criar o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC).

Figura 10.1: Reserva de desenvolvimento sustentável do TUPÉ-AM.
Fonte: <http://semmas.manaus.am.gov.br/unidades-de-conservacao>. Acesso em: 3 jun. 2014.

10.1.1.3 Atividades Nucleares (Lei 6.453 de 17/10/1977) 
Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade 

criminal por atos relacionados com as atividades nucleares. Entre outros, 

determina que quando houver um acidente nuclear, a instituição autorizada 

a operar a instalação tem a responsabilidade civil pelo dano, independente da 

existência de culpa. Em caso de acidente nuclear não relacionado a qualquer 

operador, os danos serão suportados pela União. A lei classifica como 

crime produzir, processar, fornecer, usar, importar, ou exportar material sem 

autorização legal, extrair e comercializar ilegalmente minério nuclear, transmitir 

informações sigilosas neste setor, ou deixar de seguir normas de segurança 

relativas à instalação nuclear.

10.1.1.4 Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12/02/1998) 
Reordena a legislação ambiental brasileira no que se refere às infrações e 

punições. A partir dela, a pessoa jurídica, autora ou coautora da infração 

ambiental, pode ser penalizada, chegando à liquidação da empresa, se ela tiver 

sido criada ou usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. Por outro 

lado, a punição pode ser extinta quando se comprovar a recuperação do dano 

ambiental, no caso de penas de prisão de até 4 anos, é possível aplicar penas 

alternativas. A lei criminaliza os atos de pichar edificações urbanas, fabricar 

ou soltar balões (pelo risco de provocar incêndios), quantificar as plantas de 

ornamentação, e dificultar o acesso às praias ou realizar desmatamento sem 
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autorização prévia. As multas variam de R$ 50 a R$ 50 milhões. É importante 

lembrar, que na responsabilidade penal tem que se provar a intenção (dolo) do 

autor do crime ou sua culpa (imprudência, negligência e imperícia). Difere da 

responsabilidade civil ambiental, que não depende de intenção ou culpa. Para 

saber mais, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) tem, em seu site ww.ibama.gov.br, um quadro com as 

principais inovações desta lei, bem como de todos os vetos presidenciais.

10.1.1.5 Lei da Fauna Silvestre (Lei 5.197 de 03/01/1967) 
Essa lei classifica como crime o uso, a perseguição, a apanha de animais 

silvestres, a caça profissional, e o comércio de espécies da fauna silvestre, 

de produtos derivados de sua caça, além de proibir a introdução de espécies 

exótica (importadas), a caça amadorística sem autorização do IBAMA, e 

criminaliza a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto.

A fauna silvestre (Figura 10.1) é um bem público, mesmo que os animais 

estejam em propriedade particular aguardando liberação de órgão fiscalizador. 

No site do IBAMA pode ser verificado um resumo comentado de todas as 

leis relacionadas à fauna brasileira, além de uma lista das espécies brasileiras 

ameaçadas de extinção.

Figura 10.2: Peixe-boi (Trichechus inunguis).
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).
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10.1.1.6 Exploração Mineral (Lei 7.805 de 18/07/1989) 
Regulamenta a atividade garimpeira. A permissão da lavra é concedida pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), brasileira ou cooperativa 

de garimpeiros autorizada a funcionar como empresa, devendo ser renovada 

a cada cinco anos. É obrigatória a licença ambiental prévia, que deve ser 

concedida pelo órgão ambiental competente. Os trabalhos de pesquisa ou 

lavra, que causarem danos ao meio ambiente são passíveis de suspensão, sendo 

o titular da autorização de exploração dos minérios responsável pelos danos 

ambientais. A atividade garimpeira executada sem permissão ou licenciamento 

é crime. O site do DNPM oferece a íntegra desta lei e de toda a legislação, que 

regulamenta a atividade mineraria no país. Já o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) oferece comentários detalhados sobre a questão da mineração.

10.1.1.7 Código Florestal (Lei 12.651 de 25/05/2012) 
Determina a proteção de florestas nativas e define como áreas de preservação 

permanente (onde a conservação da vegetação é obrigatória) uma faixa de 30 

a 500 metros nas margens dos rios (dependendo da largura do curso d'água), 

de lagos e de reservatórios, além dos topos de morro, encostas com declividade 

superior a 45° e locais acima de 1800 metros de altitude. Também exige que 

propriedades rurais da região Sudeste do país preservem 20% da cobertura 

arbórea, devendo tal reserva ser averbada no registro de imóveis, a partir 

do que fica proibido o desmatamento, mesmo que a área seja vendida ou 

repartida. A maior parte das contravenções desta lei foi criminalizada a partir 

da Lei dos Crimes Ambientais (Figura 10.2), esta lei vem sendo modificada 

desde julho de 1996 por meio de medida provisória. Alterado pela Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012.

Figura 10.3: Crime ambiental – extração de madeira.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2010).
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10.1.1.8 Política Nacional do Meio Ambiente 
              (Lei 6.938, de 17/01/1981)
A mais importante lei ambiental. Define que o poluidor é obrigado a indenizar 

danos ambientais que causar, independentemente de culpa. O Ministério 

Público (Promotor de Justiça ou Procurador da República) pode propor ações 

de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a 

obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados. 

Também essa lei criou os Estudos de Impactos Ambientais e respectivos 

Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), regulamentados em 1986 

pela Resolução 001/86 do CONAMA. O EIA/RIMA devem ser feitos antes da 

implantação de atividade econômica, que afete significativamente o meio 

ambiente, como estrada, indústria ou aterros sanitários, devendo detalhar os 

impactos positivos e negativos que possam ocorrer devido às obras ou após a 

instalação do empreendimento, mostrando como evitar os impactos negativos. 

Se não for aprovado, o empreendimento não pode ser implantado. A lei dispõe 

ainda sobre o direito à informação ambiental.

10.1.1.9 Recursos hídricos (Lei 9.433 de 08/01/1997) 
Essa lei institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional 

de Recursos Hídricos. Define a água como recurso natural limitado, dotado de 

valor econômico, que pode ter usos múltiplos (consumo humano, produção 

de energia, transporte, lançamento de esgotos – Figura 10.4). Descentraliza a 

gestão dos recursos hídricos, contando com a participação do Poder Público, 

usuários e comunidades. 

Figura 10.4: Lançamento de esgotos.
Fonte: Rosineide da Silva Dias (2012).
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Vejamos, a seguir, os instrumentos da nova Política de Águas.

1. Os Planos de Recursos Hídricos (por bacia hidrográfica, por estado e para 

o país), que visam gerenciar e compatibilizar os diferentes usos da água, 

considerando inclusive a perspectiva de crescimento demográfico e me-

tas para racionalizar o uso. 

2. A outorga de direitos de uso das águas, válida por até 35 anos, deve 

compatibilizar os usos múltiplos.

3. A cobrança pelo seu uso (antes, só se cobrava pelo tratamento e distri-

buição). 

4. Os enquadramentos dos corpos d'água. 

A lei prevê também a criação do Sistema Nacional de Informação sobre 

recursos hídricos para a coleta, tratamento, armazenamento e recuperação 

de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.

10.1.1.10 Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de 
                Poluição (Lei 6.803, de 02/07/1980)
Atribui aos estados e municípios o poder de estabelecer limites e padrões 

ambientais para a instalação e licenciamento das indústrias, exigindo Estudo 

de Impacto Ambiental. Municípios podem criar três zonas industriais:

1.  zona de uso estritamente industrial: destinada somente às indústrias 

cujos efluentes ruídos ou radiação possam causar danos à saúde humana 

ou ao meio ambiente, sendo proibido instalar atividades não essenciais 

ao funcionamento da área; 

2.  zona de uso predominantemente industrial: para indústrias cujos proces-

sos possam ser submetidos ao controle da poluição, não causando incô-

modos maiores às atividades urbanas e repouso noturno, desde que se 

cumpram exigências, como a obrigatoriedade de conter área de proteção 

ambiental para minimizar os efeitos negativos. 

3. zona de uso diversificado: aberta a indústrias, que não prejudiquem as 

atividades urbanas e rurais verificação no site (www.meioambiente.org.br).



Zoneamento
Definição de setores ou 
zonas em uma unidade de 
conservação com objetivos 
de manejo e normas 
específicos, com o propósito 
de proporcionar os meios e as 
condições para que todos os 
objetivos da unidade possam 
ser alcançados de forma 
harmônica e eficaz.
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10.2 Lei do Parcelamento do Solo Urbano 
        (Lei 6.766 de 19/12/1979)
Estabelece as regras para loteamentos urbanos, proibidos em áreas de 

preservação ecológicas, naquelas onde a poluição representa perigo à saúde 

e em terrenos alagadiços. As leis estaduais têm certa relevância indireta para 

o problema de análise de custo/benefício. Além destes instrumentos citados, 

ainda temos as leis citadas a seguir para conhecimento e familiarização.

•	 Lei nº 898/75 (com redação dada pela Lei nº 3.746/83 e Lei nº 7.384/91) 

disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais.

•	 Lei nº 1.817/78 estabelece os objetivos e as diretrizes para o desenvolvi-

mento industrial metropolitano e disciplina o zoneamento industrial, a 

localização, a classificação e o licenciamento de estabelecimentos indus-

triais na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).

•	 Lei nº 6.134/88 dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de 

águas subterrâneas do Estado de São Paulo. Art. 4º – As águas subterrâ-

neas deverão ter programa permanente de preservação e conservação, 

visando ao seu melhor aproveitamento. § 3º – Para os efeitos desta lei, 

considera-se poluição qualquer alteração das propriedades físicas, quími-

cas e biológicas das águas subterrâneas que possa ocasionar prejuízo à 

saúde, à segurança e ao bem-estar das populações.

•	 Lei nº 7.663/91 estabelece normas de orientação à Política de Recursos Hídri-

cos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

•	 Lei nº 7.750/92 dispõe sobre a Política de Saneamento.

•	 Leis nº 1532, de 06.07.1982 e nº. 1642, de 22.05.1984 e o Decreto 

nº 8.812, de 26.07.1985, dispõem sobre o Sistema Estadual de Licen-

ciamento de Atividades com Potencial de Impacto no Meio Ambiente e 

aplicação de penalidades e dá outras providências.

•	 Decreto nº 12.836, de 09.03.1990, cria Unidades de Conservação Am-

biental que especifica, e dá outras providências.

•	 Decreto nº 15.842, de 09.02.1994, altera o Art. 44 do Decreto Estadual 

nº 10.028, de 04.02.1987, que regulamentou a Lei nº 1.532 de 06.07.82, 

que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com 

Potencial de Impacto ao Meio Ambiente e aplicação de penalidades.
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É fundamental conhecer os instrumentos brasileiros de maior relevância para a 

gestão ambiental e natural do meio ambiente, impactos, alterados por ações 

antrópicas com vistas à minimização. Os instrumentos e as políticas ambientais 

permitirão que se conheçam algumas das características e de potencialidades, 

além dos desafios da gestão ambiental dos municípios brasileiros.  

Faça um resumo sobre as leis e normas ambientais no Brasil.

Resumo

Nesta aula, você conheceu os objetivos e os instrumentos da Política Nacional 

do Meio Ambiente, e de que maneira pode utilizá-los como forma de prevenção 

da degradação e dos impactos que a falta de instrumentação faz ao meio 

ambiente. Você viu que esses instrumentos são equipamentos utilizados pela 

Gestão Pública Federal, Estadual e Municipal na reparação ou recomposição 

dos danos, e passa ser valorado. 

Atividade de aprendizagem

1. Verifique os instrumentos e a política brasileira na conservação, pre-

venção e fiscalização do meio ambiente no site do Ministério do Meio 

Ambiente – <www.mma.gov.br>; <www.ibama.gov.br> e <http://
www.ipaam.am.gov.br/>.

2. Marque Verdadeiro ou Falso.

a) As Áreas de Proteção Ambiental – APA (onde podem permanecer as pro-

priedades privadas, mas o Poder Público limita atividades econômicas 

para fins de proteção ambiental). Ambas podem ser criadas pela União, 

Estado, ou Município. 

(    ) Verdadeiro  (    ) Falso
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b) Lei nº 7.347 de 24/07/1985 trata da ação civil pública de responsabilida-

des por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimô-

nio artístico, turístico ou paisagístico.

(    ) Verdadeiro  (    ) Falso

3. Marque a alternativa correta

a) Qual a Lei que dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a 

responsabilidade criminal por atos relacionados com as atividades nucleares.

(    ) Lei nº 6.453 de 17/10/1977

(    ) Lei nº 6.902, de 27/04/1981

(    ) Lei nº 7.347 de 24/07/1985

(    ) Lei nº 9.605, de 12/02/1998

b) Lei nº 7.805 de 18/07/1989 regulamenta qual atividade?

(    ) a atividade garimpeira

(    ) a atividade pastoril

(    ) nuclear

(    ) proteção de florestas
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