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Relatório Fotográfico
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Foto 1 - Vista aérea do Centro de Controle do CLA
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Foto 3 - Radar de Proximidade
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Foto 6 - Edifício de Meteorologia
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Foto 7 - Antenade Rastreio de Satélites
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Foto8 - Vista geral da Área de Preparação e Lançamento

Foto 9 - Aeródromo

Kohán-Saagoyen

Anexo 1-6

wmo

CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

Foto 10 - Vila Residencial de Tapireí
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Foto 11 - Residência da vila de oficiais e civis de nível superior
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Foto 12 - Presença de banheiro rústico próximo ao poço

Foto 13 - Vista do Manguezal
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Foto 14 - Presença do Buriti, bastante comum em áreas alagadas
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Foto 15 - Vista geral da vegetação da área do CLA
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Foto 16 - Área do CLA - Início da recomposição da vegetação

queimada para o plantio.
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Foto 17 - Falésias características da APA das Reentrâncias Maranhenses
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Foto 18 -Alcântara - Vista do litoral

Foto 19 - Saguf, comum em Alcântara - Suim
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Foto 21 - Atracadouro do Jacaré
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Foto 22 - Ladeira do Jacaré - acesso à Praça da Matriz
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Foto 23 - Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos
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Foto 24 - Igreja das Mercês na Rua das Mercês
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Foto 26 - Ruínas da Igreja da Matriz de SSo Matias

Foto 27 - Ruína dos casarôes na Rua da Amargura
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Foto 29 - Palácio Negro
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Foto 30 - Portal do Palácio Negro
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Foto 31 - Casa de Farinha no Distrito Agrícola de Peru
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Foto 32 - Lavanderia coletiva no Distrito Agrícola de Peru
,

Foto 33 - Lavanderia coletiva no Distrito Agrícola de Cajueiro
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Foto 34 - Povoado a ser reassentado - Vista geral

Foto 35 - Povoado a ser assentado - Residência típica
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Foto 36 - Povoado de Manival, localizado em parte da área do CLA
Secagem de camarão

Foto 37 - Casa de farinha rústica
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Foto 38 - Distrito Agrícola de Peru - Tapití, escorredor de mandioca

Kohán-Saagoyen
coniutw.*- * mtmm

Anexo 1 - 24

CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA
IMKURO

Foto 39 - Atividade de separação de grãos no Distrito Agrícola de Peru

Foto 40 - Escola no Distrito Agrícola de Cajueiro
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Foto 41 - Posto Assistência! no Distrito Agrícola de Cajueiro

Foto 42 - Trecho da rodovia estadual MA-106
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Foto 43 - Estrada vicinal no Município de Alcântara
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Foto 44 - Via de acesso a localidade de Mamuninha na área do CLA
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Foto 45 - Estrada vicinal no Município de Alcântara

Foto 46 - Terminal de Ferry-Boat de Cujupe
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Ametodologia a seguir apresentada, denominada MAGIA - Modelo de Avaliação e Gestão de
Impactos Ambientais, foi desenvolvida e aprimorada no período 1986/89, especificamente
para a elaboração de Estudos de Impactos Ambientais para o Setor Elétrico Brasileiro.
Foi aplicada, no todo ou em parte, nos estudos ambientais para as Usinas Hidrelétricas de
Manso (MT), Samuel (RO), Foz do Bezerra (GO), e Corumbá I (MS), dentro outras, tendo
logrado o éxrto necessário ao licenciamento desses aproveitamentos.

Posteriormente seu uso foi ampliado para todos os tipos de empreendimentos, dada a
universalidade de seus conceitos e instrumentos operacionais, tendo sido utilizada em mais

de 60 estudos e serviços de diversas naturezas, no Brasil e no exterior, ao longo de 11 anos.
Até 1997, já foi aplicada em projetos ouempreendimentos das seguintes áreas: Hidroenergia,
Energia Nuclear, Irrigação, Rodovia, Ferrovia, Aeroporto, Porto, Mineração, Abastecimento de
Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos sólidos, Dragagem, Drenagem Pluvial, Indústria,
Petroquímica, Turismo, Agropecuária e Assessoramentos Variados.
Com base em seus modelos conceituais e facilidades automatizadas, é aplicável para as

seguintes naturezas de serviço: Estudos de Impacto Ambiental, Sistemas de Gestão
Ambiental, Sistemas de informação para a Gestão Ambiental, Manualizaçâo da Gestão
Ambiental, Auditorias Ambientais, Levantamentos de Passivo Ambiental, Zoneamentos
Ambientais, Planos de Manejo, Planos de Recuperação de Áreas Degradadas, Programas de
Educação Ambiental, Projetos de Desenvolvimento Auto-sustentável, Programas de Gestão
Ambiental de Obras, Gestão Ambiental de Obras, Planos de Otimização de Desempenho

Ambiental, Avaliações do Desempenho Ambiental, Análises Ambientais de Alternativas do
Empreendimento, Assessorias Ambientais diversas, com destaque para a Avaliação de
Qualidade de Estudos Ambientais.

Foi aprovada pela Universidade, em 9 cursos de pós-graduação sobre a temática da Análise,
da Avaliação, do Planejamento e da Gestão Ambiental, e por diversas instituições de
capacitação de recursos humanos, através de 26 cursos intensivos e mais de trinta palestras,
no Brasil e no Chile.

Em 1993 foi informatizada, para ambientes Windows 3.x e '95, de modo a permitir o seu uso

sistemático, reduzindo custos e prazos, e ampliando a qualidade de seus resultados, dando

origem ao aplicativo especializado denominado por IDEA - Instrumento para Desenvolvimento
de Estudos Ambientais.

Está sumarizada no livro técnico Gestão Ambiental - Os Instrumentos Básicos para a Gestão
Ambiental Tenitorial e de Unidades Produtivas, de autoria de Macedo, R.K., 1994,

ABES:AIDIS, Rio de Janeiro, RJ, 266 p. Foi utilizada como fundamento para cerca de uma
dezena de artigos, bem como capítulos de mais dois livros técnicos.
Atualmente seus conceitos, modelos e sua abordagem fundamentam um novo livro técnico

intitulado TATO - Transformação Ambiental, Transformação Organizacional, bem como o
desenvolvimento de mais 3 (três) software especialistas dedicados à Gestão de Passivos

Ambientais, Gestão Ambiental Operacional de Unidades Produtivas, e Sistemas de Gestão
Ambiental, em conformidade com as normas da série ISSO-14.000.

1.

O que é AJA - Avaliação de Impactos Ambientais?

Para que se possa compreender o que é a AIA é essencial que saibamos o que significa o ato
Kohán-Saagoyen
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de avaliar, de um lado, e o que são os impactos ambientais, de outro.
1.1

O significado e o teor da avaliação

O ato de avaliar, por alguns descuidadamente entendido como sinônimo de analisar,
pressupõe a existência de um objeto a ser mensurado, segundo alguma métrica
preestabelecida. e a possibilidade de exprimi-lo segundo um valor contido nesta métrica. Ou
seja, avaliamos alguma coisa, a partir de um padrão mais ou menos conhecido. Todavia, se,
e somente se, formos capazes de utilizar esse padrão para medir ou estimar alguma das
propriedades ou aspectos fundamentais do objeto de nosso interesse, isto é, fatores ou
atributos que representem a sua funcionalidade ou o seu comportamento, de maneira a
indicar e confirmar a existência e a importância do objeto no contextoem que ele ocorre.

Por exemplo, digamos que estejamos buscando avaliar um litro de água. Nosso objeto é a
água e uma de suas possíveis métricas é o sistema que expressa o seu volume, em litros.
Assim, volume é o atributo de que nos utilizamos para tentar avaliar a água. Se a finalidade
da avaliação é a de garantir disponibilidade quantitativa do líquido para algum processo, é
possível que estejamos no caminho certo. No entanto, se a funcionalidade da água estiver
sendo por nós considerada segundo a sua potabilidade, para finalidades de abastecimento
humano, digamos, então o atributo volume e o sistema escolhido de mensuração não são os
mais adequados.

Aliás, são inadequados.

Precisaremos de selecionar atributos que

indiquem a qualidade da água, demonstrando-a própria para o consumo humano. Várias

métricas serão identificadas, cada qual capaz de expressar os atributos que desejamos, por

exemplo: potencial hidrogeniônico, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio,
presença de metais pesados, nitritos, nitratos, nitrogênio amoniacal e assim por diante.
Mas o que estamos fazendo com todas essas medidas? Ao aferi-las, estamos realizando
uma avaliação da água ou uma análise da água?

A simples medida é parte de um processo de análise quantitativa. A ele podemos associar
fatos, evidências, tendências e conjecturas, de forma a introduzir o elemento complementar

do processo analítico: o enfoque qualitativo. Mas ainda assim, somente realizamos uma
análise, a qual, a propósito, é básica para qualquer ação ou critica que venhamos a realizar.
A análise quanti/qualrtativa é o fundamento essencial para a crítica, pois sem ela o exercício
da crítica resume-se em punhados de opiniões.

E as opiniões, muito embora possam

representar uma longa experiência pregressa, devem ser cuidadosamente utilizadas e
aplicadas, sobretudo quando delas possam advir ações e medidas que impliquem riscos
associados. Beber um copo de água de um poço desconhecido, ainda que aparentemente

límpido, apenas com o aconselhamento de um ancião (alguém de quem diríamos, "já bebeu
muita água..."), pode levar-nos diretamente ao hospital mais próximo. Nossas decisões
precisam de ingredientes mais consistentes, precisam dos resultados de uma avaliação.

Para realizar uma avaliação, além desses elementos analíticos, é necessário que tenhamos
um padrão, com o qual compararemos as aferições procedidas. E para programar ações,
medidas e projetos, a fim de decidirmos acerca de suas implantações, é imprescindível

efetuar avaliações capazes de nos fornecerem, além do conhecimento analítico do objeto de
nosso interesse, conhecimentos relativos aos desvios de comportamento ou de

funcionalidade do nosso objeto segundo padrões estabelecidos e acertos. É necessário,
enfim, proceder uma avaliação.

Assim, podemos concluir que o ato de avaliar pressupõe a realização de três elementos es-

Kohãn-Saagoyen
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senciais:

um padrão de medida;

a mensuraçáo do objeto a ser avaliado segundo esse padrão; e

uma nota, que represente o desvio relativo entre o valor apropriado ao objeto e o padrão
previamente estabelecido.

Os dois primeiros elementos consolidam uma análise. O terceiro, a eles integrado, realiza a
avaliação.
1.2

Em oue consistem os impactos ambientais

Vários são as definições encontradas para os impactos ambientais. Vamos começar pela que

está na legislação federal brasileira, mais propriamente, no texto da Resolução n9 01/86 do
Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 23 de janeiro de 1986.
Em seu art 1a, a Resolução conceitua:

"Para fins desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, diretamente ou indiretamente, afetam:

I-

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

II-

as atividades sociais e econômicas;

III-

a biota;

IV-

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V-

a qualidade do recursos ambientais."

Boa parte dos estados brasileiros, senão a sua totalidade, utilizam esta conceituação. Essa
postura é correta, pois caso contrário teríamos uma coleção de conceitos diferentes, o que
dificultaria o diálogo. No entanto, acreditamos que ela pode e deve ser melhorada,
respondendo às questões acima apresentadas. Assim, faz-se a seguinte proposta conceituai,
a qual utilizamos com sucesso há mais de 15 anos:
"Considera-se impacto ambiental todos os efeitos sensíveis provenientes das
alterações de ordem física, química, biológica, social, econômica e cultural do
ambiente, adversas e benéficas, causadas por qualquer processo de
transformação ambiental, antrópico ou não, que, diretamente ou
indiretamente, afetem:

I-

a saúde, a segurança e o bem-estar presente e futuro do indivíduo e das
comunidades de que participa;

II -

as atividades sociais, econômicas e culturais ocorrentes e previstas;

III - a qualidade presente e futura dos recursos e fatores ambientais;
IV - a estabilidade presente e futura dos ecossistemas, constituídos ou em
transição;

Kohán-Saagoyen
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V-

as possibilidades de reabilitação de recursos e fatores ambientais.'

Como fatores ou bens ambientais devemos considerar o ar, a água. o solo, a flora, a fauna e

o homem. Como recursos ambientais, qualquer sistema ecológico estabelecido através das

relações de ordem física, química, biológica, social, econômica e cultural mantidas pelos
fatores ambientais acima identificados.

1-3

A avaliação de impactos ambientais

Nos dias atuais, pode-se afirmar, sem riscos de cometer enganos, que a avaliação de
impactos ambientais é um dos principais fatores de avaliação do desempenho de todo e
qualquer projeto ou empreendimento. A definição e a eficiência das medidas, ações,

decisões, recomendações e projetos ambientais destinados à otimização de um quadro de
transformação ambiental que podem proporcionar - projetos e empreendimentos - é função
da solidez e objetividade com que efetuamos essa avaliação ambiental.

As avaliações de impactos ambientais ocorrem depois de realizadas três etapas
fundamentais: (i) diagnóstico ambiental da região de interesse, (ii) caracterização do projeto
ou do empreendimento e (iii) prognósticos
projeto/empreendimento e a mesma região.

ambientais

das

relações

entre

o

Os atos de diagnosticar uma situação existente e prognosticar quadros ambientais
alternativos de transformação ambiental, constituem-se na base dos processos da avaliação
ambiental.

A avaliação de impactos ambientais deve seguir o mesmo critério. Ou seja, para realizarmos
o processo de AIA devemos efetuar as seguintes tarefas:

aferir e analisar a qualidade ambiental da área em estudo, diagnosticando a situação
existente, a qual assumiremos como padrão básico de desempenho;
efetuar prognósticos ambientais para a região de interesse, com e sem a presença da
atividade transformadora que estamos avaliando; e, por fim,

mensurar os impactos ambientais em cada cenário considerado e avaliar os desvios
entre esses prognósticos, analisando as suas causas e conseqüências mais prováveis
sobre o desempenho dos recursos e fatores ambientais afetados.
2.

Os principais métodos utilizados para a AIA

Os métodos de avaliação de impacto ambiental (AIA) podem ser definidos, segundo Bisset
(1982), como os mecanismos estruturados para coletar, analisar, comparar e organizar
informações e dados sobre os impactos ambientais de empreendimentos ou projetos
modificadores do ambiente. Esses métodos tiveram origem nos Estados Unidos, quando o

"National Environmental Protection Act - NEPA" começou a vigorar no início dos anos 70. A

partir daí vários métodos de AIA foram concebidos, modificados e atualizados de acordo com
a evolução dos próprios estudos ambientais e os avanços tecnológicos, principalmente nas
áreas da informação e da computação.

Esses métodos podem ser classificados de acordo com suas caracteristicas e forma de
abordagem. Para efeitos didáticos, a classificação dos métodos aqui apresentados seguem a
mesma sugerida por Jain et ai. (1993), onde são considerados seguintes tipos de métodos de
AIA:

Kohán-Saagoyen
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Métodos Ad hoc.

Listas de Verificação - Checldists,

Matrizes de Interação;
Superposição de Cartas - Overfays;

Redes de Interação - Networks', e

Métodos Integrados e Assistidos por Computadores.

Dependendo das caracteristicas do projeto a ser avaliado e conseqüentemente das
necessidades especificas requeridas dos processos de avaliação, uma particular metodologia
pode ser mais ou menos adequada do que outra.

Entretanto, tendo em vista as restrições orçamentárias e cronológicas dos estudos
ambientais, a metodologia a ser empregada deve propiciar uma otimização dos custos e
tempo, de forma a obter resultados de qualidade, com clareza e objetividade.
2.1

Métodos Ad hoc

Dentre a bibliografia especializada, alguns autores consideram os métodos ad hoc também
como uma categoria de método de AIA. Por entender que, com as legislações ambientais

regulamentando os estudos de impactos ambientais vigentes na maioria dos países
ocidentais, esse método ou abordagem dificilmente seria aceito pelas respectivas autoridades
ambientais em um estudo de impacto ambiental.

Entretanto, essa abordagem tem valor didático em nosso contexto e não deve passar

desapercebida por esse curso, recebendo assim uma breve consideração. Também
consideramos que essa abordagem pode ser usada como uma etapa dos processos de
avaliação, mas não como o método absoluto desses processos.

O método ad hoc propicia uma orientação mínima para avaliação de impactos de forma

qualitativa, destacando-se as áreas ou setores passíveis de serem impactados, ao invés de
definir parâmetros específicos a serem investigados. Normalmente os trabalhos desenvolvemse em reuniões de especialistas nas diferentes disciplinas envolvidas pelo projeto, divididos

em grupos onde são discutidas e relatadas as principais considerações ambientais
concernentes ao projeto em questão.

Os resultados da aplicação desse método são muito restritos. Entretanto, consideramos que
é melhor tomar uma decisão que considere também as conclusões de um grupo de

especialistas, do que fazê-la levando em conta apenas os aspectos econômicos ou da
engenharia.

Um exemplo desse método é o método Delfos, onde diversos especialistas recebem as
informações sobre o projeto e a região onde se dará o empreendimento, acompanhadas de
uma lista de questões que, após respondidas, são processadas pela coordenação do projeto.

Novas informações são geradas e novas questões são então remetidas ao conselho de
especialistas, repetindo-se esse processo tantas vezes quantas necessárias para que seja

alcançado o consenso. Ao final dos trabalhos, são preparadas síntese das conclusões
obtidas para cada setor analisado.

Em algumas aplicações desse método, pessoas consideradas não-especialistas, mas de
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alguma forma envolvidas com o projeto, como por exemplo moradores da área de influência,
fazem parte dos debates. Ao nosso ver, essa participação tem valor positivo, no sentido de

que a comunidade envolvida com o empreendimento atua nas tomadas de decisão.
Outro exemplo é o Environmental Guidelines da Western Systems, feito em 1971. Esses
documentos foram concebidos primeiramente como ferramentas de planejamento para

localização de instalações geradoras e transmissoras de energia elétrica. Entretanto, suas
considerações sobre análise e avaliação de impactos ambientais foram adotadas como uma

abordagem de procedimentos ad hoc, sugerindo setores genéricos e tipos potenciais de
impacto, sem entrar no mérito de listar parâmetros específicos. A abordagem considerou uma
gama de impactos relacionados à poluição, ecologia, e sócio-economia, sem endereçar
impactos mais específicos.

O formato da abordagem é um esboço de considerações para a seleção de localizações para

cada uma das vários tipos de instalações (usinas de geração, linhas de transmissão e

subestações). Uma vez que a abordagem não sugere meios específicos de como medir ou
avaliar impactos, nenhum tipo de dado ou outro recurso é requerido.

A aplicação dessa abordagem é limitada para a seleção de sitios de instalações de energia
elétrica, com pouca aplicação em projetos de outras naturezas.
2.2

Listas de Verificação - Checfdists

Esse método apresenta uma lista específica de parâmetros ambientais passíveis de serem
impactados por um determinado empreendimento, e por conseguinte merecedores de alguma
forma de investigação. Elas ainda podem ser subdivididas em quatro grupos:
simples;
descritivas;
-

escalares; e
escatares ponderadas.

Essas listas, em alguns casos, são mais úteis para os órgãos ambientais prepararem termos
de referência do que para serem empregadas como métodos de avaliação.
simples: as listas de caracter simples tem os fatores ambientais e seus indicadores
listados e verificados qualitativamente. Os fatores ambientais são listados e verificados
de acordo com as fases do projeto. Ressalta-se a forma singela e pouco informativa
apresentada por esse método, em termos de avaliação de impacto.
descritivas: as listas de verificação descritivas apresentam o elenco dos parâmetros
ambientais, assim como alguma forma de orientação para a análise dos impactos. Essa

abordagem mais assemelha-se a um documento instrutivo do órgão ambiental para o
agente executor do estudo , do que propriamente a um método de AIA.
escalares: as listas de verificação com componentes qualitativos (escalares) possibilitam
meios de atribuição de valores numéricos para cada um dos fatores ambientais o que
permite uma certa hierarquização destes, embora mais baseada na opinião de

especialistas do que em uma ponderação mais realista. Nesse caso, comparações
podem ser feitas entre alternativas tecnológicas ou locacionais, ou mesmo entre
projetos, desde que os parâmetros utilizados estejam padronizados. Contudo, sua
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confiabilidade é bastante restrita.

escalares ponderadas: as listas de verificação com componentes quali/quantitativos

(escalares ponderadas) incorporam, às listas escalares, o grau de importância de cada
impacto, para a ponderação de um valor de magnitude para cada processo impactante
sob análise. As aplicações mais bem sucedidas destes métodos referem-se aos projetos
de uso de recursos hídricos, notadamente o Environmental Evaluation System, de Deee

co-autores (1973). Apesar de apresentar algumas vantagens, esse método não
estabelece as relações de causa e efeito entre as ações do projeto e seus impactos,
como também não congrega técnicas de previsão dos impactos, limitando sua

aplicação. Além disso, pode toma-se vulnerável pela ponderação efetuada a priori.
Nosso exemplo para esse tipo de método é o clássico Environmental Evaluation System EES, conhecido no Brasil como Método de Batelle. Alguns autores, como Wathem (1984),
classificam e citam esse método como do tipo quantitativo.

Esse método foi desenvolvido para a avaliação de projetos relacionados à recursos hídricos,

propiciando uma abordagem sistemática, holística e hierarquizada do ambiente. Dessa forma,
o sistema ambiental no qual o empreendimento será inserido, é dividido em quatro categorias.
Essas categorias são subdivididas em dezoito componentes e, por fim, esses componentes
são distribuídos em 78 parâmetros específicos.

Aprimeira etapa para aplicação desse método consiste na transformação dos valores de cada
parâmetro em índices de qualidade ambiental. Esse índice é obtido através de uma função
de qualidade ambiental e o parâmetro em questão. Dessa forma os valores obtidos são

padronizados em um intervalo variando de 0 a 1, onde 0 indica um índice de qualidade
extremamente baixo e 1 representa um índice de qualidade muito bom. Para cada um dos 78
parâmetros é obtida uma dessas funções, assim como os respectivos índices antes da
execução do projeto, caracterizando a fase do diagnóstico ambiental.

Para efeitos de prognóstico, esses índices podem ser estimados através de técnicas
adequadas de predição, como inferências estatísticas ou modelos matemáticos. Desse modo,

as alterações prognosticadas para cada parâmetro e traduzidas sob a forma de índices,
quando confrontadas com aqueles considerados no diagnóstico, apresentarão impactos
positivos ou negativos conforme seja evidenciada a melhoria ou não no índice de qualidade
ambiental.

A segunda etapa refere-se à atribuição do grau de importância de cada parâmetro. Para isto,
o método propõe a distribuição de um total de mil pontos, chamados unidades de importância
(PIU) para os 78 parâmetros ambientais. O número de pontos atribuídos a cada um reflete a
sua importância em relação aos demais. Para essa etapa o método de Deffos pode ser
utilizado para a adequação dessas unidades.

A terceira etapa constitui a obtenção do produto dos índices de qualidade ambiental pelas
unidades de importância correspondentes, de forma a obter os valores para cada impacto
ambiental. Sendo assim, é estimada a qualidade ambiental sem e com empreendimento. A

diferença entre esses valores expressa em unidades de impacto ambiental (e./.i/.), pode ser
negativa ou positiva. Um sumário dos valores de impacto pode ser apresentado por

categoria. No caso da ocorrência de parâmetros extremamente críticos, são recomendados
estudos mais detalhados.
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O EES foi um método bem sucedido, tendo sido adaptado para empreendimentos de outras

naturezas. Seus aspectos positivos recaem na sua abrangência, na possibilidade de
comparação de alternativas e na introdução do uso de técnicas de previsão de impacto.
Entretanto, apresenta como deficiências a agregação de impactos de naturezas diferentes.
Este fato, na percepção de alguns críticos, faz com que se percam as informações sobre os
danos e os benefícios, sendo que os resultados finais mascaram as vantagens e as

desvantagens do projeto e de suas alternativas. O método também não é capaz de lidar com

a distribuição temporal dos impactos e com a geração de impactos indiretos. Na visão de
Moreira (1992), esse método ainda falha na interação dos impactos, e a adoção de medidas
mitigadoras deixam de ser contempladas.
2.3

Matrizes de Interação

As matrizes de interação, por sua vezsão largamente utilizadas na etapa de identificação dos
impactos, funcionando como listas de verificação bidimensionais, dispondo, no eixo vertical,
as ações de implantação do projeto, e no eixo horizontal, os fatores ambientais passíveis de
serem impactados. Esse procedimento permite assinalar nas quadrículas correspondentes às
interseções das linhas e colunas, os impactos de cada ação sobre os componentes por ela
modificados.

Uma vez completada a matriz, o elenco de impactos gerados pelo

empreendimento é avaliado e as ações que provocam maior número de impactos são
destacadas e trabalhadas no sentido de serem substituídas por alternativas menos
impactantes.

Através esse método também podemos observar o conjunto de ações que afetam os fatores
ambientais considerados mais relevantes. Essa forma matricial, onde as relações de causa e
efeito são assinaladas, inspiraram a concepção de métodos mais avançados.

O método matricial mais conhecido é a matriz de Leopold, desenvolvida pelo United States

Geological Survey - USGS. Esse método apresenta o cruzamento de 100 ações sobre 88
componentes ambientais, resultando um conjunto de 8.800 células de interseção. A
descrição dessas interações é feita a partir dos atributos de magnitude e importância.
Amagnitude mede a intensidade do impacto, enquanto a importância mede a relevância do
impacto e do fator ambientai afetado, frente aos outros impactos e às características
ambientais da área em questão.

Cada célula representando um possível impacto é marcada com um traço em diagonal. Na

parte superior da diagonal registra-se o valor da magnitude, usando uma escala de 1 (menor
magnitude) a 10 (maior magnitude), além de identificar se o impacto é positivo ou negativo.
Na parte inferior, registra-se o valor da importância do impacto.

Os impactos podem ser agregados, ou por linha ou por coluna, ou ainda pela soma algébrica
dos produtos dos valores de magnitude e importância de cada um. E assim é montada uma
matriz para cada alternativa de projeto e elaborado um texto discutindo os resultados.
Essas matrizes apenas identificam os impactos diretos, não considerando os aspectos

temporais e espaciais de cada um. Para suprir essa deficiência foram desenvolvidos outros
tipos de matrizes de interação que cruzam os fatores ambientais entre si, introduzem símbolos
ou utilizam técnicas de operação para ampliar a abrangência dos resultados (Moreira, 1992).

Essas matrizes tem aplicação com eficiência na identificação dos impactos diretos, sendo

porém bastante limitadas para utilização como método de AIA, isoladamente. Além dos
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problemas de subjetividade de julgamento sobre os valores dos impactos, as matrizes de
interação não atendem à maioria das tarefas necessárias ao desenvolvimento de um estudo
de impacto ambiental.

No que tange especificamente aos cálculos matemáticos efetuados, uma vez que as variáveis
utilizadas são escalares, seus resultados estão muito aquém das necessidades mínimas dos
processos de avaliação de impactos ambientais.
2.4

Superposição de Cartas - Overíavs

Esse método é baseado em um conjunto de mapas temáticos envolvendo os meios físico,
biótico e antrópico, da área de influência do empreendimento. Ele herda algumas
caracteristicas das Canas Ecodinâmicas de Trícart. que se fundamenta nas restrições

impostas pela dinâmica dos sistemas ambientais para a determinação de um zoneamento
territorial, de modo a evitar a degradação de recursos naturais.

De uma maneira geral, esse método consiste na preparação de um conjunto de cartas na
mesma e escala e projeção geográfica, da área de influência do empreendimento,

representando individualmente componentes ambientais, tais como uso de solo, cobertura
vegetal, rede drenagem, dentre outros, além da planta do empreendimento, contento os
limites de todas as suas instalações. Utilizando um critério de classificação, as áreas menos
restritivas ou mais aptas ao desenvolvimento do empreendimento em questão e as mais
restritivas ou de todo inaptas são assinaladas, empregando cores que possam produzir um
gradiente entre elas (por exemplo, amarelo e vermelho).
Do mosaico resultante estariam evidenciados 3 categorias principais, as menos restritivas (em

amarelo), as mais restritivas (em vermelho) e as intermediárias (em tons de cor laranja). Nas
regiões mais amareladas os impactos seriam de menos críticos, passando por diferentes
níveis de criticidade nas gradações de intensidade em cor laranja, e extremamente críticos,
em vermelho.

Esse método aplica-se muito bem a estudos ambientais de empreendimentos com
caracteristicas lineares como estradas, linhas de transmissão e oleodutos.

Entretanto,

apresenta algumas restrições básicas, como sérias limitações na quantificação dos impactos,
ausência de fatores ambientais que não podem ser representados em mapas, e a difícil
integração dos impactos sócio-econõmicos.

Por outro lado, os avanços tecnológicos realizados, como a acessibilidade a imagens
aeroespaciais e os sistemas geográficos de informação (GIS), vem suprindo parte das

principais restrições encontradas nesse método, aumentando sua capacidade de resolução
(trabalhando com grande número de cartas temáticas) e tornando-o bem mais abrangente.
2.5

Redes de Interação - Networks

Esse método possibilita a identificação de impactos indiretos e suas interações, através do
uso de diagramas. As redes de interação propiciam uma abordagem integrada ã análise dos

impactos ambientais, já que na maioria das vezes as ações sobre o ambiente geram mais do
que um impacto e desencadeiam uma série de outros impactos. Ao contrário das matrizes e
listas de controle, que podem restringir a apreciação de cada fator ambiental isoladamente,

essas redes promovem a integração interdisciplinar inerente aos estudos ambientais.
O surgimento desse método data de 1971, quando Sorensen, então aluno da Universidade da
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Califórnia, em Berkeley, aplicou esses princípios em um estudo sobre ordenamento territorial
em uma região costeira da Califórnia.

A partir do desdobramento de uma matriz, a rede de interação de Sorensen abordou as
conseqüências ambientais das diferentes categorias de uso do solo, suas respectivas partes
conflitantes e interferências.

Para esse estudo foram considerados seis componentes

ambientais, a saber água, clima, condições geofisicas, condições de acesso e estética, além
do conjunto de atividades que os modificaram.

Em uma aplicação da rede de Sorensen para o componente ambiental água, foram
estabelecidas as seguintes etapas de trabalho para o desenvolvimento do método
Identificação dos usos;

Identificação dos fatores causais;

Identificação dos impactos primários (condições iniciais);

Identificação dos impactos secundários (condições conseqüentes);
Identificação dos impactos terciários (efeitos);

Identificação de medidas corretivas e/ou mecanismos de controle dos impactos.
Uma das mais importantes criticas ao trabalho de Sorensen refere-se ao fato de que ele se
dedica apenas aos impactos negativos, deixando de estudar os positivos e suas interações.
2.6

Métodos Integrados

Esses métodos reúnem as melhores características dos demais, combinando e integrando as

listas de verificação quali-quantitativas, as matrizes de interação e as redes, sendo assistidos
por sistemas computacionais específicos. Esses métodos possibilitam a identificação das
atividades associadas à implementação de projetos de natureza diversa, assim como dos

diferentes impactos nos vários níveis de ocorrência. Também propiciam ferramentas de

cunho analítico, de forma a estabelecer relações causa-efeito, além de instrumentos

determinadores e quantificadores dos impactos potenciais. E ainda promovem orientações
para formulação de ações minimizadoras e medidas de controle e mitigação, facilitando a
preparação e elaboração dos documentos e relatórios requeridos nos processos de
licenciamento.

Os exemplos clássicos desses métodos são o Environmental Impact Assessment Study for
Army Milrtary Programs, de Jain e co-autores (1973), e o Computer-Aided Environmental
Impact Analysis for Construction Activities: User Manual, de Urban e co-autores (1975).
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Atualmente o Modelo de Avaliação e Gestão de Impactos Ambientais - MAGIA (1986/89) e o
software derivado Instrumento para Desenvolvimento de Estudos Ambientais - IDEA

(1993/95), apresentam um dos maiores avanços em termos de métodos deAIA, planejamento
ambiental, formulação de cenários ambientais, bem como realização de práticas de
monitoração, controle e gestão ambientais. São mais do que métodos de AIA, são
metodologias de gestão ambiental.

Esse conjunto de ferramentas além de congregar de maneira simples e racional as melhores
f
t

caracteristicas dos diversos tipos de métodos de AIA, apresenta inovações á prática da

avaliação ambienta! e oferece uma plataforma amigável e abrangente na operação do
software
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3.

MAGIA - Modelo de Avaliação e Gestão de ImpactosAmbientais

Afinalidade de qualquer estudo desenvolvido com base no MAGIA é a de buscar um nivel de
qualidade ambiental para a região do estudo que seja compatível com os tipos de vida nela
existentes ou por existir. Por outro lado, estabelecer critérios, procedimentos, métodos e
técnicas para que as organizações (atividades transformadoras ou simplesmente AT)
responsáveis por efeitos ambientais adversos possam monitorar e aprimorar o seu propno
desempenho ambiental.

Independentemente da natureza do projeto ou atividade a ser realizado, o concerto da

Qualidade Ambiental toma-se no elemento orientador da aplicação do modelo. Dessa forma,
sua operacionalização é essencial.

Aqualidade ambiental de um território expressa as condições e os requisitos
básicos que ele detém, de natureza física, química, biológica, social, econômica e
cultural, de modo a que os fatores ambientais que o constituem, em qualquer
instante, exerçam efetivamente as relações ambientais que lhes são fundamentais
e naturalmente afetas.

Todos os trabalhos desenvolvidos através do MAGIA têm sua fundamentação na otimização
das relações que determinam a qualidade ambiental de uma região.
3.1

Concertos básicos

Oprocesso de AIA tem por finalidade realizar, garantir e manter a qualidade ambiental de
territórios Ele é o centro de um processo mais amplo, aqui denominado de processo de
gestão ambiental. De tal forma que, na sua ausência, ou nos casos em que for mal realizado.
é possível afirmarmos que (i) ou as medidas de melhoria do desempenho ambiental estarão
aquém das reais necessidades, (ii) ou apresentar-se-ão com custos demasiadamente

elevados, afetando a relação de custo/benefício do projeto ou empreendimento a que se
referem.

Para a devida compreensão do processo focalizado toma-se necessário apresentarmos

alguns concertos fundamentais, sobre os quais é construído omodelo de AIA.
Fatores Ambientais

Todo e qualquer elemento constituinte da estrutura de um ecossistema capaz de, por
necessidade e acaso, transacionar matéria e energia com todos os outros elementos que

dispõem desta mesma propriedade e com oecossistema como um todo.

Os fatores ambientais básicos considerados nesta abordagem são o Ar, a Água, o Solo a
Flora, a Fauna e o Homem. Acada um desses fatores correspondem subcategonas de
fatores, que podem ser utilizadas segundo as necessidades da abordagem a ser empregada
em um dado processo ou atividade.
Meios Ambientais

Os trabalhos de diagnóstico ambiental em um processo ou atividade da gestão ambiental
1

demandam diversas especialidades, abordando os vários segmentos do ambiente a ser
analisado: meios, compartimentos e fatores ambientais. Assim sendo, tem-se que:
Os meios ambientais constituem-se em uma subdivisão teórica do ambiente, segundo

conjuntos afins de compartimentos ambientais, de acordo com otipo de abordagem e de ação
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que se deseja imprimir em uma dada relação entre uma atividade transformadora esua região
de inserção.

Os compartimentos ambientais, por sua vez, consistem em qualquer uma das partições ou
segmentos afins em que podem ser subdivididos os meios ambienta.s, de acordo com a
abordagem do estudo a ser realizado e de conformidade com as caractensticas do meio a que
se referem.

Indicadores Ambientais

São variáveis relacionadas ao comportamento e à funcionalidade de cada fator ambiental,
que permitem a aferição das oscilações de seu desempenho no contexto dos ecossistemas
de que participa e das relações ambientais que realiza, seja com outros fatores ambientais,

seia especificamente com os processos, atividades, produtos e serviços de uma organização
Os indicadores ambientais constituem-se em um dos atributos analíticos do processo de AIA.
Pode ser afirmado, sem dúvida alguma, que nenhum estudo ambiental terá consistência e
aderência à realidade que pretenda tratar se o desempenho dos fatores ambientais

impactáveis pela atividade transformadora em estudo não for aferido através de indicadores
compatíveis.

Integrando os conceitos até aqui apresentados é possível identificar a forma pela qualo

ambiente é observado pelo modelo da qualidade adotado. Afigura 1 ilustra a representação
estrutural do ambiente, segundo a qual são observados e avaliados os quadros da

transformação ambiental emergentes das relações entre atividades transformadoras e suas
respectivas áreas de influência.
Ambiente

i
Meios Ambientais

i

Compartimentos AmbieniaU_ J

T
-c

Fatores Ambientais

Figura -1 - Representação estrutural do ambiente

Identifica-se assim o ambiente organizado segundo meios ambientais. Estes últimos,

expressos através de seus compartimentos constituintes, caractenzam-se por conter
conjuntos homogêneos de fatores ambientais.

Os fatores por sua vez, representam o nivel dinâmico dessa representação, pela interação
que realizam entre si e pelas relações que mantém com oambiente como um todo.
Relações Ambientais

Consistem na troca sistêmica (transações) de matéria e energia entre os fatores ambientais
que compõem um ecossistema, fomecendo-lhe poder de auto-organização e compexidade
crescentes.
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As relações ambientais expressam o nível de estabilidade de um ecossistema. Qualquer
variação nas transações de matéria e energia efetuada entreos fatores ambientais representa
a ocorrência de benefícios e adversidades para o ecossistema de que participam - impactos
ambientais.

Transformação Ambiental

Este é uma das graves limitações de muitos métodos empregados para a avaliação de

impactos: não efetuam uma modelagem correta dos quadros da transformação ambiental
decorrentes das relações entre atividades transformadoras e o ambiente. Deixam apenas im

plícita a imagem simplista e limitada representada pela figura 2, na qual "a organização
acarreta um impacto que afeta o meio ambiente".

O MAGIA adota um modelo mais detalhado da transformação ambiental, incorporando toda a

seqüência do seu processo. Com isso, permite que sejam efetuadas ações antecipadas
visando a sua otimização. Por outro lado, toma mais nitida a visão dos eventos ambientais

que se sucedem com a implantação e operação de uma organização, ou seja, com a

realização de uma atividade transformadora, ou seja, um projeto ou um empreendimento ou
uma organização produtiva.
Impacto

Figura 2 - Visão simplista do impacto ambiental

A figura 3 ilustra esse modelo. Na seqüência encontra-se a conceituaçáo de cada categoria
de eventos ambientais, quais sejam, atividade transformadora, intervenção ambiental,
alteração ambiental e fenômeno ambiental. Seguem os conceitos de cada eventos.
*ev%
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Figura 3 - Modelo da transformação ambiental segundo o MAGIA
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Atividade Transformadora - AT

Constitui-se em qualquer processo, oriundo ou não da ação humana, capaz de alterar um
ecossistema em qualquer dos seus níveis, em função de suas atividades típicas, as quais
determinam demandas diferenciadas aos fatores ambientais primitivos, requerendo e impondo
novas relações ambientais antes inexistentes.

Uma organização ou um empreendimento ou um projeto antrópico, como casos particulares
das atividades transformadoras, podem ser assim conceituados: constituem-se em conjuntos
dinâmicos e integrados de recursos de diversas naturezas, apoiados em tecnologias apropria
das, decorrentes dos tipos de bens e serviços que objetivam produzir, física e economi
camente organizados a fim de cumprirem processos produtivos estabelecidos.
O conceito mais amplo de atividade transformadora serve para compreender as

transformações ambientais que demandam, por exemplo, a gestão pública de territórios.
Nesses casos, os conjuntos das atividades produtivas de cada setor econômico podem ser
equiparados a atividades transformadoras setoriais e o estudo realizado permite que sejam
compreendidos e avaliados os impactos ambientais delas decorrentes sobre um dado
território.

Intervenções Ambientais - INA

As Intervenções Ambientais constituem-se em quaisquer ações que envolvam a introdução,
concreta ou virtual, permanente ou temporária, de pelo menos um fator ambiental antrópico
em um dado ambiente, capazes de gerar ou induzir o manejo de fatores existentes no
ambiente.

Qualquer organização, ao ser implementada (construída) ou ampliada, deve ser vista como
um conjunto planejado e integrado de intervenções ambientais, que representam as obras de
engenharia ou unidades elementares que a conformam.
Alterações Ambientais - ALA

Consistem no remanejamento, espontâneo ou induzido, físico ou funcional, de conjuntos de
fatores ambientais ocorrentes na área de influência de atividades transformadoras, em

decorrência da introdução de pelo menos uma intervenção ambiental.
Este conceito é similar ao concerto de aspectos ambientais, apresentado pelas normas da
série ISO-14.000.

Até o nível das intervenções ambientais, o analista visualizou o que estará sendo construído
ou introduzido em um determinado território. Mas é através das alterações ambientais que se

toma possível identificar a primeira fase das transformações que ocorreram, ocorrem ou

poderão ocorrer no ambiente por força destas intervenções. De início, no entanto, assinalar
as alterações ocorrentes e previstas resume-se em identificar quais conjuntos de fatores
:.
>

•

ambientais serão reordenados por força de cada uma das intervençõesjá estabelecidas e que
meios e compartimentos serão afetados por essas reordenações.
Fenômenos Ambientais - FEA

O quarto e último conjunto de eventos ambientais refere-se aos fenômenos. Um fenômeno
ambiental consiste na transformação do comportamento e/ou da funcionalidade préocorrentes de um ou mais fatores ambientais, em decorrência de pelo menos uma alteração
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ambiental.

Após a conceituaçáo desses eventos fica mais evidente a importância dos indicadores
ambientais, enquanto variáveis fundamentais para a avaliação do comportamento dos
fenômenos. Os fenômenos, por se caracterizarem através do desempenho dos fatores
ambientais por eles impactados, constituem-se nos eventos chave da gestão ambiental e dos

processos de avaliação de impactos. São a própria expressão da transformação ambiental
que se deseja conhecer e otimizar. Representam o resultado do desempenho ambiental das
organizações.

Por esse motivo, no caso específico das organizações, constituem-se em uma das principais

medidas do seu desempenho organizacional, entendido pela razão entre seus resultados econòmico-financeiros diretos e indiretos e o consumo de recursos ambientais que a organização
efetua para realizar a sua produção.

Hipótese Global de Situações de Impacto - HGSI

Intervenções, alterações e fenômenos podem ser chamados genericamente de eventos
ambientais. Pelos conceitos e processos iniciais apresentados, podemos concluir que foi
estruturado o ambiente, através de seus níveis descendentes, e determinados os meios,

compartimentos e fatores ambientais impactáveis pela atividade transformadora. Por outro
lado, foram também estimados, ainda que a nivel de hipótese, os eventos responsáveis pela
transformação ambiental esperada, ou seja, as intervenções constituintes da AT, as altera
ções ambientais delas derivadas, e os fenômenos ambientais delas decorrentes. A este
conjunto analítico que conforme uma árvore de eventos damos o nome de HGSI - Hipótese
Global de Situações de Impacto.

Afigura 4 busca apresentar uma imagem modelada do processo da transformação ambiental
atuando sobre um segmento ambiental estruturado, conformando uma HGSI genérica.
tividmlc;
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Figura 4 - Hipótese Global de Situações de Impacto
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Através dela é possível demonstrar a solidez e a objetividade da análise e da avaliação
ambiental. Não se trata, portanto, de um conjunto de estudos realizados a partir da diversi
dade de iniciativas isoladas de especialistas, mas de um estudo integrado a partir da

abordagem que o engendra. Com isso. todos os segmentos ambientais são enfocados e
tratados da mesma forma.

Fluxo Relacionai de Eventos Ambientais - FREA

Esse conceito encerra os fundamentos do MAGIA. Conforme foi apresentado no concerto da

transformação ambiental, há uma seqüência lógica de derivações

entre

os

eventos

ambientais, assim sintetizada:

uma atividade transformadora pode ser constituída por n intervenções ambientais;

uma intervenção ambiental pode dar origem a m alterações ambientais e, inversamente,
uma alteração ambiental pode decorrer de n intervenções ambientais;

uma alteração ambiental pode determinar a manifestação de g fenômenos primários e,
inversamente, um fenômeno primário pode decorrer de m alterações ambientais;

por fim, um fenômeno secundário pode decorrer, ainda, de p_ fenômenos primários.
Com base na HGSI, o quadro da transformação ambiental conforma uma árvore de eventos
ambientais.

Ao final dos trabalhos de diagnóstico, tanto do projeto ou empreendimento,

quanto de sua área de influência, essa árvore final receberá o nome de Fluxo Relacionai de
Eventos Ambientais - FREA, que representa o quadro da transformação ambiental assumido
como o mais próximo da realidade a ser avaliada.

Eé para este quadro que se desenvolverão ações e medidas específicas, orientadas por duas
diretrizes básicas, a saber

otimizar o desempenho ambiental da organização que determina o quadro formulado
pelo FREA; e

assegurar a estabilidade ambiental do ambiente influenciado, que tem o projeto ou o
empreendimento como um de seus fatores constituintes, além do ar, da água, do solo,
da flora, da fauna e do homem.

Os FREA são desenvolvidos para quatro cenários ambientais. No entanto, a fim de que seja

possível efetuar as atividades de avaliação de impactos ambientais, a estrutura de eventos
dos FREA será idêntica para todos os cenários. Sua variação será expressa pela diferença

de performance dos eventos identificados em cada cenário, ou seja, da dinâmica com que se
relacionam os eventos ambientais envolvidos, e não na estrutura da transformação que
proporcionam a um território.

Observa-se assim que há um quadro de transformação ambiental distinto para cada um dos
cenários, o que faz com que a estabilidade ambiental da área de influência também seja
distinta em cada um deles. Por conseguinte, cada cenário apresenta níveis de qualidade
ambiental distintos e será através da avaliação comparativa desses cenários que serão
identificados os eventos ambientais responsáveis, benéficos e adversos, ou seja os eventos
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ambientais mais críticos, com maior interesse para a gestão ambiental.

Surge agora a importância de conhecer em mais detalhes o concerto de cenários ambientais.
Um cenário, de uma forma geral, exprime a imagem modelada de uma realidade, a partir dos

elementos conceituais utilizados e do conhecimento através deles adquirido. É fundamental
que contenha, dentro dos limites das constatações possíveis, a estrutura do objeto em estudo,
a descrição e análise de seus elementos constituintes, as relações que mantém entre si, as

variações de comportamento e de funcionalidade globais que lhes são típicas, e dados
quantitativos que exprimam, no tempo, essas variações. Os cenários, enquanto ferramentas
de gestão, normalmente possuem qualificação específica, que define a natureza dos elemen

tos que o compõem. Por exemplo: cenário político, cenário econômico, cenário social, cenário
empresarial, cenário ambiental etc.

O MAGIA opera com a figura dos cenários ambientais.

Seguem os seus conceitos

específicos:

Cenário Atual - refere-se ao quadro ambiental diagnosticado na área de influência do
projeto ou empreendimento.

Cenário Tendencial - refere-se ao prognóstico do cenário atual, sem considerar a

implantação de novos projetos, mas apenas as transformações a que a região estará
propensa, função da ação vegetativa e de interferências ambientais provenientes dos
empreendimentos nela existentes.

Cenário de Sucessão - refere-se ao prognóstico do comportamento da região face à

implantação e a operação do projeto ou empreendimento, sem que sejam aplicadas
quaisquer medidas de proteção ambiental, a não ser aquelas já existentes ou constan
tes do seu projeto.

Cenário Alvo - refere-se ao cenário possível de ser atingido, com a presença do projeto

ou empreendimento, a partir da aplicação de um plano para a otimização do
desempenho ambiental esperado.
Os Processos da Gestão Ambiental

A figura 5 ilustra todo o processo da gestão ambiental. Esse processo é básico e comum a
estudos ambientais de qualquer natureza, diferenciando-se tão-somente na forma com que se
estruturam as suas fases e na intensidade e detalhamento das mesmas, funções da
finalidade de cada estudo.

Analisando a figura 5 verifica-se que o processo da gestão ambiental pode ser sistematizado.
Ba é importante para que compreendamos as tarefas que temos que realizar, segundo
padrões de qualidade adequados aos resultados que pretendemos atingir.

O processo de AIA requer que os especialistas nele envolvidos efetuem os mesmos

procedimentos, independentemente das áreas em que estiverem atuando. Ao contrário, a
falta dessa padronização conduz a situações inconciliáveis e a resultados inúteis.
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Figura 5 - Processo da Gestão Ambiental
3.1

Identificando e Analisando Fenômenos Ambientais

Vamos exercitar os conceitos já apresentados. É importante que estejam totalmente
dominados, de forma a vermos como eles são utilizados para as finalidades a que se
destinam.

Uma das tarefas mais importantes para as AIA refere-se à identificação e análise dos
fenômenos ambientais. Para realizá-la é necessário executar os passos apresentados na
figura 5 acima, quais sejam:

-

análise preliminar da atividade transformadora (um projeto previsto ou um
empreendimento já existente);

análise preliminar da área de influência da atividade transformadora;
formulação da hipótese global de situações de impacto.

As análises preliminares sáo efetuadas a partir de documentos existentes, ou seja dados
-

I

•

secundários disponíveis que nos apresentem oempreendimento (existente ou projetado) e os
ecossistemas contidos na sua área de influência. Do empreendimento desejamos identificar
as ameaças e oportunidades potenciais que decorrem de sua implantação, operação e
manutenção.

Para tanto, é essencial que tenhamos informações preliminares a respeito do
empreendimento, quais sejam:

oque produz e quais os mercados a que sedestinam (clientes em geral);

-

quais sáo suas unidades operacionais constituintes, ou seja, as intervenções ambientais
que o constituem;
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quais são os sistemas de proteção e controle ambiental de que dispõe;
-

quais os seus insumos e matérias primas e de onde provém;

como são obtidos esses insumos e matérias primas

- processos de apropriação,

exploração e empréstimos envolvidos;
quais são os seus processos internos de transformação e produtivos;
quais são os seus efluentes e descartes - líquidos, sólidos e gasosos;

-

como são manipulados, acondicionados, tratados e para onde e como são destinados;
como são as áreas de destino dos descartes e que medidas de controle e proteção
estão nela previstas ou implementadas;

quais são, hipoteticamente, considerando a pior situação possível, suas ameaças
ambientais potenciais;

quais

são,

hipoteticamente,

considerando a

melhor situação possível, suas

oportunidades ambientais potenciais.

Na prática, é razoável utilizarmos um formulário especifico, contendo esses títulos e outros
que porventura julguemos convenientes para essa análise preliminar. Essa é uma forma de

padronizar e documentar todo o levantamento de dados e informações, permitindo a todos os
especialistas envolvidos o acesso aos mesmos. Chamamos a atenção para o fato de que
esse expediente deve ser utilizado em todas as tarefas da AIA.

Seus resultados devem

transferidos e registrados para arquivos específicos, em papel ou digitais, de fácil manuseio
por todo o time de especialistas envolvidos.

As ameaças ambientais, potenciais e reais, representam os impactos ou efeitos negativos,
ocorrentes e previstos, e demandam, basicamente, as seguintes análises:
emissões controladas e não controladas de efluentes gasosos na atmosfera;
emissões controladas e não controladas de efluentes líquidos nos corpos receptores;

gerenciamento de resíduos sólidos, envolvendo as fases de manuseio,
condicionamento, estocagem temporária, processamento, tratamento {fisico-químico e
incineração), transporte e destinação;

formas de apropriação e uso de recursos e fatores ambientais, como ar, água, terra,
solo, minerais, madeira e energia e suas conseqüências mais prováveis;

geração de ruído, particulado em suspensão, geração de odores, iluminação, vibração e
efeitos estéticos;

grau de transformação da qualidade ambiental da região que afeta, através de impactos
específicos sobre os diversos segmentos ambientais;

-

imagem ambiental da organização segundo a percepção de seus vizinhos, funcionários,
clientes e outras partes interessadas relevantes.

Deve ser observado que esta pauta de análise é similar à de um processo de inspeção ou de
auditoria ambiental. Mas por não se constituir em uma auditoria, as oportunidades também
sáo focalizadas, e demandam, basicamente, as seguintes análises:
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potencial de geração de empregos diretos;
potencial de geração de empregos indiretos;
efeitos sobre a arrecadação tributária;

-

produtos e serviços gerados versus efeitos sobre a qualidade de vida;
medidas de proteção e controle ambiental intrínsecas ã organização;
mercados beneficiados por seus produtos e serviços.

Da área de influência precisamos obter conhecimentos preliminares acerca de suas

fragílidades (pontos fracos) e potencialidades (pontos fortes) face à presença do
empreendimento.

A caracterização da área de influência deve ser um processo gradativo, ou seja, deve sofrer
incrementos e correções na medida em que a equipe de especialistas dispuser das
informações necessárias. Por constituir o território em que é esperada a totalidade da
transformação ambiental, a caracterização da área de influência de um projeto ou
empreendimento deve conter as seguintes informações:

delimitação e caracterização sumária das bacias hidrográficas que contém;
caracterização sumária de suas feições geomorfológicas predominantes;
caracterização sumária das tipologias de vegetação predominantes;

-

caracterização sumária das espécies faunísticas de maior interesse ocorrentes;
caracterização sumária dos nucleamentos populacionais ocorrentes;
caracterização sumária das atividades econômicas de maior destaque;

caracterização sumária de sua infra-estrutura e oferta de serviços sociais básicos;
caracterização sumária das comunidades envolvidas, com ênfase nas consideradas
minoritárias;

caracterização sumária de sua organização social;
aspectos de interesse científico, histórico e cultural;
aspectos considerados singulares e de maior relevância para a avaliação a ser
realizada.

Na análise preliminar da área de influência devemos ater-nos a esses mesmos elementos. As
potencialidades e fragílidades ambientais serão identificadas abordando itens tais como:
disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos;
possibilidades e impossibilidades de uso e ocupação do solo;
susceptibilidades do solo a processos erosivos;
áreas florestadas a preservar,

ocorrência de espécies da fauna de interesse científico e ameaçadas de extinção;
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aspectos das comunidades afetáveis e de sua organização social;
aspectos

demográficos da

população diretamente afetável pelo projeto ou

empreendimento
-

atividades econômicas ocorrentes;

oferta de sua infra-estrutura e de serviços sociais básicos;
aspectos de interesse científico, histórico e cultural.

De posse dessas duas análises preliminares seguimos com a terceira tarefa: construir a HGSI,
ou seja a nossa hipótese de trabalho.

Para a formulação da HGSI - Hipótese Global de Situações de Impacto devemos atuar em
equipe. Caso isto seja impossível, caso o trabalho a ser realizado envolva um só especialista,
é desejável que ele disponha de informações a respeito de casos similares, de sorte o orientar
seu raciocínio e suas condições de análise. Ainda assim, é interessante que esse especialista
entreviste pessoas que conheçam o projeto/empreendimento e a região, a fim de obter
depoimentos que poderão ser úteis.

Na construção das HGSI, conforme vimos na apresentação do seu conceito, temos que
buscar os eventos ambientais de interesse, de maneira a montar a árvore de causas e efeitos

que representa a transformação ambiental esperada.

Primeiramente, identificamos as

intervenções ambientais, ou seja, as obras de engenharia que conformam o projeto ou

empreendimento. Para facilitar a compreensão, vejamos alguns exemplos de intervenção
ambiental.

Vamos imaginar que temos um projeto de uma usina hidrelétrica para avaliar. Nesse caso, as

principais intervenções ambientais a serem consideradas sáo, basicamente, as seguintes:
canteiro de obras, como uma intervenção temporária;

vila operária e/ou vila residencial, também temporárias;
barragem e vertedouro;
canal de desvio e ensecadeiras;
sistema de tratamento de efluentes;
-

vias ou estradas de acesso.

Nosso segundo passo é verificar que reorganizações biofísicas e antrópicas deverão ser
realizadas na área de intervenção, de forma a que possa receber as unidades componentes

do projeto hidrelétrico. Em outras palavras, o que será removido, o que será transportado, o
que será introduzido na área de influência sem constituir-se em obra de engenharia, o que
será transferido, enfim, o que será manejado para que as obras possam efetivamente
acontecer.

Estamos falando das alterações ambientais, tanto aquelas motivadas pela

necessidade de realizar as intervenções previstas pelo projeto hidrelétrico, bem como as
decorrentes de sua operação e manutenção.

Considerando as intervenções já selecionadas, é razoável contemplarmos as seguintes
alterações:
desmatamento;
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cortes e aterros;

exploração de jazidas e empréstimos;
botafora;

alteração do sistema primitivo de drenagem;
reconformação do relevo;
abertura de trilhas e acessos;

estocagem temporária de solo orgânico;
evasão da fauna;

interrupção de corredores ecológicos,
formação de criadouros de vetores;
transporte de pessoas;

transporte passivo de vetores e agentes etiológicos;
transporte de máquinas e equipamentos.

geração de ruídos e vibrações;
geração de particulados;
geração de odores;

geração de resíduos sólidos;
geração de efluentes líquidos;
desapropriações;
reassentamento humano.

É razoável verificarmos novamente o conceito de alteração ambiental: "remanejamento,

espontâneo ou induzido, físico ou funcional, de conjuntos de fatores ambientais ocorrentes na
área de influência de atividades transformadoras, em decorrência da introdução de pelo me

nos uma intervenção ambientar. Todos os eventos acima enquadram-se nesse conceito e
devem ser entendidos como manejos. As alterações ambientais constituem-se em manejos
ambientais.

Aessa altura é importante que façamos algumas análises do que foi até agora discutido. Por
exemplo, existem alterações que são realizadas para que as obras tenham inicio desmatamento, limpeza de terrenos, cortes e aterros etc. Existem alterações que somente
ocorrem durante as obras - reconformação do relevo, exploração de jazidas e empréstimos,

botafora, geração de resíduos sólidos etc. Por outro lado, há alterações que são primárias, ou
seja, iniciam o processo da transformação. Os desmatamentos sáo casos típicos. Mas há
alterações que são secundárias, isto é, derivam de alterações primárias. Aevasão da fauna
(ala secundária) é decorrente predominantemente do desmatamento (ala primária), mas
também da geração de ruídos e vibrações (que também é uma ala secundária). Observamos

que as alterações secundárias ocorrem na medida em que os fatores ambientais nelas
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envolvidos vão perdendo o suporte de que necessitam para permanecerem em seu estado
primitivo.

Existem alterações ambientais que são mecânicas ou induzidas, realizadas pela ação
antrópica direta - corte e aterro, limpeza de terreno, desmatamento, transporte de pessoas

etc. Mas existem outras que são espontâneas e decorrentes das primeiras: geração de
resíduos sólidos, geração de efluentes, evasão da fauna, transporte passivo de vetores etc.
Podemos observar assim que os conjunto das alterações ambientais, derivadas das

intervenções ambientais previstas, por si só conforma uma árvore de manejos ambientais,
induzidos ou espontâneos, primários e secundários, com manifestações diferenciadas no

tempo. Ou seja, não haverá alteração do sistema primitivo de drenagem sem que realizemos
antes desmatamentos e/ou cortes e aterros. Há um seqüência temporal envolvida, há qual é

importante para a etapa de estimativa dos impactos ambientais. Essa temporalidade também
é evidente para os fenômenos ambientais.

Agora estamos alcançando o objetivo final de nossa tarefa, qual seja, o de identificar os
fenômenos ambientais decorrentes das relações entre um projeto/empreendimento e sua área
de influência. Vamos rememorar o conceito: "um fenômeno consiste na transformação do

comportamento e/ou da funcionalidade pré-ocorrentes de um ou mais fatores ambientais, em
decorrência de pelo menos uma alteração ambientai.
Antes de tentarmos identificar fenômenos derivados das alterações que selecionamos vamos

tentar exemplificá-los. Imaginemos um rio e nele uma intervenção ambiental que modifica a
sua hidrodinãmica.

Por exemplo, uma barragem.

A montante do eixo da barragem

passaremos a ter um lago ou um reservatório (alteração ambiental). Esse lago inunda áreas
florestadas.

A fitomassa inundada sofre um processo de decomposição, aumentando a

demanda bioquímica de oxigênio. A água sofre transformação em sua funcionalidade, em

função da queda do teor de oxigênio dissolvido com o aumento da carga de nutrientes. Se
antes ela era compatível com a vida biológica, agora, dadas as suas alterações de conteúdo,
ela poderá provocar mortandade de peixes, em função da variação de sua qualidade. Tem-se
assim dois fenômenos identificados, que decorrem da mudança da funcionalidade da água:
variação da qualidade da água e mortandade de peixes.

O processo de eutrofização

proporcionado pela decomposição da fitomassa também poderá criar condições para o
surgimento de macrófitas aquáticas, caso elas estejam presentes na região afetada. Um novo
fenômeno deverá ser, portanto, prognosticado: bloom de macrófitas aquáticas.

No mesmo lago, em decorrência de havermos transformado um curso d'água em reservatório,
haverá efeitos sobre a sua hidrodinãmica: um segmento em regime (ótico (água em
movimento, de maneira simplificada) transforma-se em regime lêntico (água com maior tempo

de residência, em forma de lente). Espécies da ictiofauna, sobretudo as carnívoras, terão
condições de serem beneficiadas em termos de abundância, enquanto outras, como as
reofilicas (peixes que fazem piracema), não terão as condições desejáveis, sofrendo por esse
motivo perda de abundância na área afetada. Tem-se assim os fenômenos de variação da
abundância de espécies da ictiofauna. assim como de variação da diversidade de espécies da
ictiofauna.

Esse mesmo raciocínio deve ser efetuado para cada alteração ambiental que houver sido
selecionada, ou seja, identificar seus efeitos sobre os fatores ambientais que potencialmente
impacta e verificar as possibilidades de mudança de seus comportamentos e de suas
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funcionalidades.

O exemplo utilizado permite-nos identificar alguns fenômenos ambientais. A listagem que se

segue não tem o objetivo de esgotar o elenco dos eventos passíveis de ocorrência, mas
apenas de ilustrar alguns eventos:

indução de processos erosivos;
modificação do microclima;
indução de processos de assoreamento;

variação da abundância de espécies da flora;
variação da diversidade de espécies da flora,

variação da abundância de espécies da fauna;
variação da diversidade de espécies da fauna;
indução à ocorrência de endemias e zoonoses;
-

indução à ocorrência de doenças infecto-contagiosas;
variação da arrecadação tributária;
variação da oferta de emprego;

indução ao desenvolvimento sócio-econômico e etc.

Salientamos novamente o fato de que, assim como no caso das alterações, existem

fenômenos primários e secundários. No exemplo que discutimos, a mortandade de peixes e o
bloom de macrófitas aquáticas são eventos secundários e em parte decorrentes do fenômeno
primário variação da qualidade da água.

A tabela a seguir oferece o exemplo de parte cie uma HGSI elaborada para um
empreendimento hidrelétrico genérico. Sua forma de apresentação pode apresentar diversos
formatos.

Cada usuário utilizará o que melhor convier a cada caso.

Optamos por uma

apresentação tabulada. Alguns preferem uma organização em árvore, por permitir uma visão
mais rápida e integrada da HGSI.

Intervenções

Alterações

Fenômenos

BARRAGEM

Oferta de energia

Variação arrecadação tributária
Valorização imobiliária
Indução ao desenvolvimento industrial
Indução ao desenvolvimento de comércio e serviços

A HGSI que estamos elaborando nesta fase da avaliação sempre se referirá ao cenário de
sucessão. De outra forma, se estivermos trabalhando na avaliação de impactos ambientais
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de um projeto, então a HGSI referir-se-á ao cenário futuro com a implantação do projeto
(obras) e a operação do empreendimento.

Se estivermos trabalhando com um

empreendimento existente, então a HGSI referir-se-á ao cenário futuro, coma operação do
empreendimento, e com as eventuais ampliações e ações previstas para o período.
Podemos verificar que as HGSI representam uma forma estruturada, racional, lógica e
objetiva de enfocar os processos da transformação ambiental. Esse instrumento será
utilizado em todo o processo de avaliação e sofrerá adequações ao longo do mesmo, na

medida em que informações mais completas e atualizadas forem sendo realizadas para o seu
ajustamento.

É oportuno salientar que as listagens de alterações e de fenômenos ambientais devem ser

organizadas e apresentadas por meio e compartimento ambiental, de maneira a facilitar a sua
leitura e compreensão. Dessa forma, aconselhamos que os especialistas utilizem estruturas
de apresentação do seguinte tipo:

-

Meio Físico,

subdividindo-o em compartimentos,

tais como:

Clima, Geologia,

Geomorfologia, Pedologia, Hidrologia, Hidrogeologia. Qualidade Físico-Química da
Água;
Meio Biológico, subdividindo-o em compartimentos, tais como: Limnologia, Botânica,

Vegetação, Fauna. Nesse caso, para alguns empreendimentos, é aconselhável
subdividir o compartimento faunístico em seus segmentos constituintes: avrfauna,
mastofauna, ictiofauna, herpetofauna, malacofauna e assim por diante;
Meio Antrópico. subdividindo-o em compartimentos, tais como: Demografia, Uso e

Ocupação do Solo, Infra-estrutura. Serviços Sociais Básicos, Arqueologia, Organização
Social, Patrimônio Regional, Conformidade Legal, Gestão Ambiental.

É evidente que essa estrutura deve ser adequada para cada avaliação de impactos que
venhamos a proceder, considerando, sobretudo, as características biofísicas e antrópicas da

região de nosso interesse. Assim, os compartimentos contemplados em cada caso devem
ater-se somente àqueles que apresentem possibilidades de serem impactados.

Alterações e fenômenos ambientais serão apresentados nessas listagens como eventos de
ordem física, biológica e antrópica. Uma questão que se impõe é a seguinte: como vincular
um evento a um compartimento nos casos em que ele afeta mais de um compartimento?

A solução é simples. Os eventos selecionados - alterações e fenômenos - sempre serão
vinculados ao compartimento/meio relativo ao fator ambiental que afetam direta e

predominantemente. Por exemplo, a indução de processos erosivos é um fenômeno de
ordem física, pois impacta diretamente o solo, embora seus efeitos se façam sentir sobre a
água, a vegetação e o homem.

3.1.1 Diagnósticos e Prognósticos Ambientais

Com as informações, conceitos e instrumentos que apresentamos e desenvolvemos até esse
ponto é possível efetuar uma avaliação preliminar de impactos ambientais.

Em muitas

situações teremos que realizá-la assim, com menos elementos, e a explicação desse fato é
simples.

Em primeiro lugar, porque nem sempre haverá tempo útil disponível para que obtenhamos

todos os dados e informações desejáveis, com formato e detalhes que nos permitam um
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trabalho provavelmente mais ajustado à realidade.
Em segundo lugar, porque as finalidades e usos da AIA, embora diferenciados, sempre

envolvem um exercício de cenarização ambiental. Cenários são construídos com ênfase nas
variáveis consideradas criticas (principais impactos ambientais, adversos e benéficos),

visando oferecer condições mínimas para que medidas e ações sejam implementadas
buscando a melhoria do desempenho ambiental de projetos ou de empreendimentos.

A

efetividade dessas ações e medidas tem como um de seus fatores de sucesso o tempo.
Retardá-las, com a pretensão de tomá-las mais adequadas e aderentes à realidade que
tencionamos tratar pode resultar em problemas operacionais ainda maiores, com custos mais
elevados de solução. Acelerá-las, monitorando seus resultados intermediários e seus
desempenhos, ajustando-os sempre que necessário, é, sem dúvida, o caminho mais sensato.
Diante da realidade, devemos ter a capacidade de ajustar o nível dos processos de AIA aos
resultados requeridos e aos prazos disponíveis, em conformidade com o legalmente
estabelecido para essa prática e com nossos próprios requerimentos e padrões de qualidade.
Na etapa de diagnósticos devemos realizar dois processos: o diagnóstico ou caracterização

do projeto ou empreendimento e o diagnóstico ambiental da área de influência. A HGSI que
formulamos anteriormente será o marco orientador dessa etapa.
pergunta:

-

Aqui cabe a seguinte

Porque utilizarmos a HGSI para orientar a elaboração dos diagnósticos?

A explicação é simples. Primeiramente, porque estaremos complementando os trabalhos de
análises preliminares antes realizados. Em segundo lugar - e o que é mais importante -,
porque realizamos a HGSI, que representa a hipótese do cenário de sucessão, a fim de

dirigirmos nossos diagnósticos para os fatores e recursos ambientais que tenham efetivo
interesse para a avaliação a ser procedida. Quando essa prática não é realizada, toma-se
muito difícil convergir e consolidar as análises multidisciplinares, gerenciar a equipe envolvida
e obter resultados satisfatórios. Todos nós já vimos diagnósticos que, muito embora tivessem
qualidade em si mesmos, falavam de temas e assuntos que de nada serviam para as
finalidades a que se destinavam, justamente por não terem sido devidamente orientados e
planejados.

A HGSI é o melhor, mais eficaz e mais barato instrumento para a objetividade e eficiência dos

diagnósticos, quer seja o relativo ao projeto ou empreendimento, quer seja o diagnóstico
ambiental da área de influência considerada.
Diagnóstico do Projeto ou Empreendimento

Basicamente, o diagnóstico de um projeto ou de um empreendimento envolve 4 etapas,
distintas e complementares, a saber
-

diagnóstico geral do projeto ou empreendimento;

caracterização detalhada de cada uma das intervenções ambientais que compõem o
projeto ou empreendimento;

-

apresentação de planos localizados na área de influência do projeto ou empreendimento
e análise de conformidade dos mesmos;

identificação das ameaças e oportunidades potenciais para o ambiente, decorrentes da
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implantação, ampliação e operação do projeto ou empreendimento.
Verificamos, assim, que o diagnóstico geral do projeto ou empreendimento pode envolver

quatro situações distintas: viabilidade, projeto, obra ou ampliação, e existente. As tarefas que
realizaremos são as seguintes:

efetuaremos a macro e a micro localização do projeto ou empreendimento;
descreveremos seus insumos construtivos e operacionais;
para o caso especifico dos projetos, o forneceremos seu cronograma de obras

devidamente detalhado, contendo a discriminação de todas as alterações ambientais

induzidas que fazem parte da obra - desmatamentos, limpezas de terreno, remoção de
solo mole, cortes, aterros etc;

apresentaremos os seus descartes ou efluentes de qualquer natureza, para as fases de
obra, operação e manutenção;

listaremos os equipamentos demandados para a sua implantação, operação e
manutenção;

descreveremos o seu processo produtivo, seus produtos, serviços e mercados; e

-

forneceremos os quantitativos de mão-de-obra, tanto para a fase de implantação do
projeto, quanto para a de operação e manutenção do empreendimento resultante,
estratificados em níveis superior, técnico e outros.

O complemento do diagnóstico geral do projeto ou empreendimento é realizado através da
descrição e análise mais detalhada de suas intervenções constituintes. Cada intervenção
ambiental, em função de suas características (porte, função, insumos construtivos, insumos
operacionais, descartes, efluentes, localização, infra-estrutura de apoio, eventuais produtos e
ambiência necessária), determina impactos ambientais específicos (benéficos e adversos), em
decorrência das alterações que acarreta. Dessa forma, é importante analisá-las, uma a uma,
de maneira a compormos o mosaico de singularidades do projeto ou empreendimento.

Para a caracterização de cada intervenção ambiental considerada, efetuaremos as seguintes
atividades:

descrição e localização da intervenção;

identificação da fase (se projeto, obra ou existente), e se é permanente ou temporária; e
as datas de início e fim previstas para a sua realização, caso seja uma obra.

Além dessas informações, a partir da HGSI, é preciso fornecer as listas de alterações e
fenômenos derivados da intervenção. Assim começamos a ter uma visão mais detalhada de

cada processo de transformação ambiental desencadeado, e poderemos propor modificações
e melhorias visando o desempenho ambiental do projeto ou empreendimento.

Seguindo as etapas estabelecidas, segue a discriminação, descrição e análise de
conformidade de todos os planos, programas e projetos, públicos e privados, existentes,

previstos, em execução e executados, para a área de influência do projeto ou
empreendimento.

Essa análise é muito importante, uma vez que relações de não-

compatibilidade entre processos organizacionais (previstos, projetados e existentes) podem
determinar adversidades não esperadas sobre cada um, quando considerados isoladamente.

Koh ãn-Sa a goyen
Canauflotia » Salema*

M«-28

CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA
•tDa mesma forma, a partir dessa análise tem início a identificação dos principais atores do
•t

cenário futuro pretendido (cenário alvo), otimizado em seu desempenho ambiental.

Na

linguagem da qualidade esses atores são as partes interessadas.

Todas as hipóteses devem ser avaliadas e seus eventuais efeitos analisados do ponto de
vista do desempenho ambiental presente e futuro dos projetos e empreendimentos presentes
na região.

A avaliação da qualidade ambiental resultante das relações entre um empreendimento e a
parcela do território ou ambiente que influencia somente pode ser efetivada com base no

diagnóstico de ambas as partes que se relacionam: empreendimento x meio.

Cada

diagnóstico, do ponto de vista ambiental, precisa fornecer as informações adequadas, sem o
que a análise não pode ser concluída.

O diagnóstico ambiental do empreendimento, por esse motivo, fornecerá, obrigatoriamente,
uma análise justificada das ameaças e oportunidades potenciais ambientais derivadas da sua
implantação e operação, nos âmbitos físico, biológico e antrópico.
Diagnóstico Ambiental da Área de Influência
Como demonstramos, a HGSI é o instrumento condutor da objetividade dos diagnósticos, de

forma a que não sejam analisados aspectos de pequena relevância ou que sejam indiferentes
para o caso.

A HGSI tanto pode referir-se a um projeto, quanto constituir a imagem do quadro ambiental
ocorrente, desde que o empreendimento sob avaliação já exista e, portanto, não constitua um

projeto a ser viabilizado, mas um conjunto de processos, atividades, produtos e serviços
ope racionalizados a serem ambientalmente otimizados em termos de seu desempenho.

O diagnóstico ambiental tem como resultado o quadro do cenário atual da área de influência.
A HGSI, por sua vez, pretende ser um espelho sumarizado do cenário de sucessão, ou seja, o
quadro futuro da mesma região, com a presença do projeto ou empreendimento.
É possível, portanto, desenvolvermos o diagnóstico ambiental como base na HGSI, ou seja,
construir o cenário atual com os mesmos eventos que constituem o cenário de sucessão

(intervenções, alterações e fenômenos), de forma a que possam ser comparados entre si no
processo posteriorde AIA. Para que esse expediente resulte adequado, voltamos a salientar.
somente devem constar do diagnóstico os fatores ambientais impactáveis no cenário de
sucessão, bem como os fatores que com ele se relacionam. Através desse procedimento
obtém-se:

cenários atual, tendência!, de sucessão e alvo estruturados segundo quadros da

transformação ambiental contendo os mesmos eventos, mesmo que não se manifestem
em um dado cenário;

-

comparabilidade dos cenários;

possibilidade real de avaliação de impactos entre cenários de dinâmicas diferenciadas;
-

objetividade máxima nos trabalhos; e
economia de recursos e prazos.

A realização dos diagnósticos ambientais demanda algumas tarefas de preparo. São elas:
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elaborar a matriz de impactos por meio, compartimento e fator ambiental;
identificação e caracterização dos indicadores ambientais;

Independentemente dos cenários a que nos estamos referindo, com base nos fenômenos
com manifestação esperada no cenário de sucessão (constantes da HGSI), nossa primeira
tarefa precisa responder a três questões fundamentais para o processo de AIA:
os fenômenos identificados, em tese, impactam quais meios e compartimentos
ambientais?

os fenômenos identificados, em tese, impactam quais fatores ambientais? e
cada um dos fenômenos identificados tem seu comportamento explicado por quais
variáveis ou indicadores ambientais?

OMAGIA possui uma ferramenta para organizar essas questões. Denomina-se FBAIA - Fluxo
Básico de Avaliação de Impactos Ambientais. Trata-se de uma tabela, em forma de matriz, na
qual identificamos, por fenômeno ambiental identificado pela HGSI, quais meios,
compartimentos e fatores ele poderá impactar, benéfica ou adversamente, e quais os
indicadores ambientais que selecionamos para explicar o seu comportamento.

A sua operacionalizaçâo é simples. Basta que, por fenômeno ambiental identificado,
estabeleçamos as vinculações que nos interessam em termos de meio, compartimentos,
fatores e indicadores ambientais. A tabela a seguir apresenta um exemplo prático:

Fenômenos ambientais

Meios/compartimentos impactáveis

Mortandade de peixes

Meio Biológico, Compartimento Faunístico
Meio Antrópico, Compartimento Econômico
Fatores ambientais impactáveis
Fauna
Homem

Indicadores Ambientais

% da população inventariada ou estimada
Analisando a matriz acima lê-se que: o fenômeno mortandade de peixes impacta os meios

biológico e antrópico, através de seus compartimentos faunístico e econômico, afeta os
fatores fauna e homem, e é explicável através do indicador ambiental % da população
inventariada ou estimada.

Esse tratamento analítico deve ser realizado para todo o elenco de fenômenos identificados.

Ao fim teremos um conjunto de informações de grande interesse para a avaliação de
impactos ambientais (e para a gestão também), o qual pode ser assim resumido:

a listagem dos fenômenos que impactam cada meio e compartimento ambiental
selecionado para o processo de AIA;

a listagem dos fenômenos que impactam os fatores ambientais básicos ocorrentes na
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área de influência considerada - ar, água, solo, flora, fauna e homem;

a listagem dos indicadores ambientais responsáveis pela explicação do comportamento
dos fatores e dos fenômenos ambientais impactantes.

Do ponto de vista operacional, novamente estamos diante de uma tarefa que deve ser
realizada em equipe. A interdisciplinaridade envolvida normalmente demanda especialistas
de várias áreas, fato comum em todos os processos de avaliação e gestão ambientais.

É importante chamar a atenção para um fato primordial: o MAGIA, segundo nossos
conhecimentos, é a única metodologia disponível no mercado nacional e internacional que

permite a aferição dos impactos ambientais do cenário ambiental diagnosticado. Significa
dizer que, sobretudo para o caso de viabilização ambiental de projetos, as partes interessadas

passam a ter conhecimento da quantidade de impactos ambientais a que a área de influência
considerada já está submetida, independentemente do projeto a ser implementado. Isso é
muito importante, na medida em que nos permitirá estimar o impacto líquido do projeto ou
empreendimento, não imputando a ele processos e impactos ambientais que já acontecem na
área de influência.

O Fluxo Básico de AIA estabelece e organiza todos os vínculos passíveis de ocorrência entre

o projeto ou empreendimento e sua área de influência, permitindo que o processo de AIA
realize a estimativa de impactos ambientais para todos os cenários, segundo os mesmos

critérios, com base nos mesmos eventos, diferenciando-se apenas na dinâmica de suas
manifestações.

A segunda tarefa de preparo do diagnóstico da área de influência, antes de iniciarmos o
diagnóstico ambiental propriamente dito, refere-se ao conhecimento dos indicadores ou

variáveis ambientais que deverão ser observados e/ou aferidos.

De um lado, porque é

através deles que será possível estabelecer as mais sólidas orientações em direção à

viabilização ambiental do empreendimento em estudo, seja ela existente ou projetado. De
outro, porque a estimativa de impacto de todos os eventos depende desses indicadores, uma

vez que a cada valor de um indicador, que explica o comportamento de um fator ambiental,
corresponde um valor especifico da qualidade ambiental da área de influência, segundo a
ótica deste fator. Dos indicadores ambientais é importante conhecer os seguintes atributos:

sua descrição, capacidade de explicação e restrições associadas ao seu uso;
as fontes de consulta ou as estações de trabalho utilizadas para a sua aferição e
conhecimento;

valores específicos que serão discutidos mais adiante, na etapa de estimativa de cálculo
dos impactos.

Os diagnósticos ambientais sáo efetuados por meio e por compartimento ambiental, de
acordo com a segmentação da área de influência efetuada pela HGSI. O MAGIA propõe cinco

ferramentas específicas para efetuar o diagnóstico ambiental da área de influência, a saber
relatório de inspeção ambiental;

-

diagnóstico ambiental por compartimento;
relatório de vulnerabilidades e potencialidades ambientais;

caracterização das alterações ambientais ocorrentes;
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caracterização dos fenômenos ambientais.

A primeira ferramenta refere-se aos trabalhos de campo ou inspeções ambientais.
Especialistas nos segmentos considerados de maior importância para o estudo realizarão as
inspeções programadas, a fim de identificar oquadro ambiental geral e, dentro dele, possíveis
situações de náo-conformidade, ocorrentes ou passíveis de ocorrência. As informações
coletadas e as condições de coleta precisam ser analisadas e relatadas, devendo ficar
disponíveis para toda a equipe envolvida.

Asegunda ferramenta do MAGIA são os diagnósticos defqnidos por meios e compartimentos
que estruturam a área de influência do projeto ou empreendimento. Odiagnóstico ambientai
é um documento analitico-descritivo e tem os seguintes objetUvos:

identificar e inventarqar os fatores ambientais impactáveis, direta e indiretamente, pelo
projeto ou empreendimento;

aferir ou colecionar informações existentes acerca do desempenho dos fatores
ambientais identificados, relativas aos indicadores selecionados;

identificar e analisar as alterações ambientais ocorrentes na região do estudo;
identificar e analisar os fenômenos ambientais na mesma região.

A terceira ferramenta do diagnóstico ambiental enfoca as alterações ambientais ocorrentes,
de acordo com a HGSI elaborada. Ao efetuarmos o diagnóstico ambiental preliminar, identifi
camos e caracterizamos eventuais reordenamentos físicos, biológicos e antrópicos de fatores

ambientais previstos para o cenário de sucessão (com a presença do empreendimento).
Agora, passaremos a detalhar cada um desses reordenamentos ou reorganizações de fatores
(alterações ambientais), considerando pelo menos os seguintes aspectos:
fatos geradores de cada uma das alterações identificadas;
possível inicio, no tempo, do processo que a desencadeou;
descrição das localidades em que se manifesta;
análise de sua intensidade com relação aos fatores ambientais afetados;
caso seus efeitos ainda não tenham atingido ao clímax, as estimativas de tempo para
que a alteração se realize integralmente;

sua participação no que diz respeito a possíveis modificações naqualidade ambiental da
área de influência.

A última ferramenta do MAGIA para a realização dos diagnósticos ambientais é aplicada para

a caracterização detalhada dos fenômenos previstos na HGSI. Para realizarmos a
caracterização dos fenômenos toma-se necessário estabelecermos as condições básicas
necessárias a essa etapa, quais sejam:

estabelecer o horizonte temporal do estudo que está sendo realizando o qual é
denominado de intervalo de Tempo Gerencial;

estabelecer os valores de três atributos de quantificação do impacto, quais sejam, a

duração, a distributividade e a carência de cada fenômeno;
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descrever e localizar o evento;

realizar uma análise qualitativa de todos os atributos do evento, quais sejam,
intensidade, duração, distributividade e carência (os atributos reversibilidade e

probabilidade, embora não sejam utilizados nos cálculos estimativos, também podem
ser analisados qualitativamente, a critério da equipe);
listar e justificar as alterações ambientais geradoras do evento;
listar os fenômenos com que o evento se relaciona de alguma forma;

identificar os meios e compartimentos impactados pelo fenômeno;
identificar os fatores ambientais impactados pelo fenômeno;

listar o(s) indicadores) ambiental(is) utilizado(s) para avaliar as mudanças de
desempenho dos fatores ambientais que afeta;
calcular o valor potencial de seu impacto;
calcular a relevância global de seu impacto;

-

calcular o impacto ambiental distribuído do fenômeno.

Prognósticos Ambientais da Área de Influência

Os prognósticos ambientais são documentos analíticos dos quadros mais prováveis da trans
formação ambiental esperados para a área de influência considerada.
Assim como os diagnósticos ambientais, os prognósticos também são efetuados por meio e

compartimento ambiental. Nessa etapa realizamos os três cenários futuros alternativos, quais
sejam, cenário tendencial, cenário de sucessão e cenário alvo.
O MAGIA dispõe de quatro ferramentas específicas para que possamos realizar os
prognósticos ambientais:
-

prognósticos ambientais por meio e compartimento;
relatório de vulnerabilidades e potencialidades ambientais;

caracterização das alterações ambientais identificadas e com ocorrência prevista;
-

caracterização dos fenômenos identificados e com ocorrência prevista.

Os prognósticos ambientais têm as seguintes finalidades:
estimar o desempenho dos fatores ambientais identificados como impactáveis por
ocasião do diagnóstico, em cada compartimento ambiental considerado;
prever e analisar as alterações ambientais passíveis de ocorrência na área de influência;

-

prever e analisar os fenômenos na mesma região.

Em seqüência apresentamos o desenvolvimento de cada uma das ferramentas acima.

Os prognósticos, através das ferramentas de que dispõem, subsidiam a formulação dos
cenários ambientais, os quais são expressos com base nos seguintes elementos:
cartas temáticas contemplando os meios físico, biológico e antrópico da área de
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influência demarcada, contendo informações relevantes que detenham expressão
geográfica;

localização e análise do desempenho das alterações ambientais identificadas na área
de influência;

localização e análise do desempenho dos fenômenos ambientais identificados na área
de influência;

arquitetura do fluxo relacionai de eventos ambientais identificados (trata-se da HGSI
depurada e definitiva), com base nos eventos acima discriminados;
dinâmica ambiental da área de influência, por meio e compartimento;

-

valoração estimativa dos impactos ambientais de todos os eventos identificados;
priorização dos eventos de mesma ordem segundo o valor estimado dos impactos
valorados;

análise das potencialidades e vulnerabilidades ambientais identificadas na região do
estudo.

As cartas temáticas referentes aos meios físico, biológico e antrópico são discriminadas por

compartimento ambiental, contendo todas as categorias analíticas de interesse para o
processo de AIA, perfeitamente legendadas.

A caracterização dos fenômenos prognosticados, ou seja, aqueles eventos cujas
manifestações estão previstas nos três cenários futuros, também é efetuada de forma similar
àquela realizada por ocasião do diagnóstico ambiental.

Para os fenômenos que não se manifestavam no cenário atual, no entanto, há uma

singularidade a ser tratada: a carência de cada evento deve ser estimada, em meses, a partir
do inicio do tempo gerencial estabelecido. O tempo gerencial será o mesmo para todos os
eventos, independentemente de cada cenário em que eventualmente se manifestem.
A partir da caracterização dos eventos prognosticados, retomamos aos fluxos relacionais de
eventos, a fim de revermos as relações estabelecidas no início dos estudos. Deve ser
efetuada uma critica às árvores de eventos de cada cenário, de forma a que sejam retirados

eventos que não venham a se manifestar, assim como introduzidos outros que eventualmente
não hajam sido considerados.
3.2

Os atributos dos fenômenos ambientais

Para avaliarmos qualquer processo é necessário que estabeleçamos os limites de nossa

avaliação, isto é, até onde ela é válida. Tal como em uma pesquisa, temos que definir os
limites de nossas conclusões, além dos quais elas não serão obrigatoriamente verdadeiras.

O primeiro limite que estabelecemos no processo de AIA foi o limite físico, representado pela
área de influência do projeto ou empreendimento. O segundo limite que precisamos definir
refere-se ao alcance temporal de nossas conclusões.

A ele dá-se o nome de Tempo

Gerencial - TG.

É relativamente comum encontrarmos estudos ambientais sem qualquer menção ao alcance

de suas conclusões. As conseqüências desse esquecimento podem ser desagradáveis, uma

vez que o público leigo, sem dispor das informações adequadas, pode tirar suas próprias
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conclusões e deduzir coisas que não são verdadeiras. O TG é assim definido:
Tempo Gerencial - TG

Intervalo de tempo que vai do instante atual até o horizonte máximo percebido pelos
prognósticos efetuados para a avaliação pretendida. O tempo gerencial é mediDm em meses
e estabelece o alcance temporal dos prognósticos efetuados.
Duração de um Fenômeno - d{fea}

Aduração de um fenômeno expressa o intervalo de tempo em que ele se manifesta dentro do
tempo gerencial. Também ± fornecida em meses.
Carência de um Fenômeno - c{fea}

A carência de um tyômeno expressa o intervalo de tempo, estimado em meses, contados a

partir do inicio do tempo gerencial, que o fenômeno demandará para terem o inicio as suas
manifestações percebidas. Para os fenômenos ocorrentes a carência é sempre igual a zero.
Assim, a carência é um atributo apenas utilizado para os fenômenos prognosticados, ou seja,

cujas manifestações são esperadas somente em cenários futuros.
Distríbutividade de um Fenômeno - b{fea}

A distríbutividade expressa a relação entre o somatório da áreas em que o fenômeno se
manifesta com relação ao total da área de influência.

Os atributos duração, carência e distríbutividade são os responsáveis pela quantificação da
importância ou magnitude do impacto ambiental de um fenômeno. Na linguagem do MAGIA,
a magnitude ou importância de um fenômeno ambiental recebe o nome de relevância global.
rgffea).

Tem-se assim que a relevância global de um fenômeno ambiental é medida através de sua

duração, de sua carência e de sua distríbutividade. Em outras palavras, a relevância global é
uma função dos atributos duração, carência e distríbutividade:

rg{fea> =f{d,c,b>

'

Se considerarmos os atributos temporais acima apresentados, TG, ç e d, a figura 6 expressa
graficamente os seus conceitos.
Tempo Gerencial- TC
'O

carência

duração

Figura 6 - Tempo Gerencial, Duração e Carência de um Fenômeno

Dado um tempo gerencial (to; to), sempre será possível justificar a estimativa da carência e da
duração de um fenômeno ambiental nele ocorrente. Admitindo que esses dois atributos,
carência e duração, sejam utilizados para a estimativa do impacto ambiental de um fenômeno,
é simples concluir que, mantidos constantes os valores dos demais atributos, sejam eles quais

forem, o impacto será maior quando a duração do fenômeno aumentar e, inversamente, será
menor, quando a carência do fenômeno crescer.

Podemos concluir assim que o impacto ambiental de um fenômeno é uma função direta de
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sua duração e uma função inversa de sua carência.
As expressões de cálculo dos atributos duração e carência de um fenômeno ficam assim:
d{fea} = dVTG

(1)

c{fea> = c/TG

(2)

Se considerarmos o atributo distributividade de um fenômeno, representado no interior da

área de influência, a figura 7 expressa graficamente o seu conceito.

Figura 7 - Distríbutividade de um Fenômeno

A expressão de cálculo do atributo distributividade de um fenômeno expressa a parcela
relativa da área de influência por ele afetada e é dada pela seguinte expressão:
b{fea) = b/S.)

(3)

onde b è a estimativa da área prevista para a manifestação do fenômeno, S^é o valor da
área de influência considerada no processo de avaliação, e b{fea} é a distributividade do
evento.

Observamos que, analogamente áq duração, o impacto ambiental de um fenômeno é uma
função direta de sua distributividade: quanto maior for a distributividade, maior será o impacto
ambiental, mantidos os demais atributos constantes.
Relevância Global de um Fenômeno - rgffea}
Antes de abordarmos o conceito de relevância global de um fenômeno vamos fazer uma

breve digressão sobre o método predominantemente utilizado para realizar a avaliação de
impactos ambientais no Brasil, o qual baseia-se em dispositivos legais da FEEMA, Estado do

Rio de Janeiro, a quem coube, junto com o CETESB, do Estado de São Paulo, a vanguarda
no setor. Nele, a avaliação de impactos proposta é qualitativa. No que tange à sua
quantificação, os termos de referência, sobretudo do setor público, orientam para que as
estimativas de cálculo de impacto sejam efetuadas da "forma adequada" ou da "forma
estabelecida" ou "da maneira que todos sabem"... Enfim, a orientação é indefinida e parece
que existe, em algum lugar, uma fórmula consagrada para a quantificação de impactos
ambientais, tal como acontece em outras áreas. Um bom exemplo são os procedimentos,
critérios e métodos relativos ao cálculo estrutural. Trata-se de um processo consagrado, o

pode levar a alguns a acreditar que o mesmo acontece com o cálculo dos impactos
ambientais. Mas não é assim.

Ao analisarmos documentos de AIA que se utilizaram dessa "forma adequada" para a
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quantificação de impactos surpreende-nos o método predominantemente utilizado.
Utilizando a expressão de Luna Leopold, cujo método ganhou o nome de Matriz de Leopold, o

cálculo dos impactos ambientais é efetuado através da seguinte expressão:
impacto ambiental = (+ ou -). magnitude. importância

A magnitude e a importância de um impacto ambiental podem assumir as seguintes
categorias: {pequena, média, grande} ou, de maneira abreviada, {p, m, g}. Os nomes podem
ser outros, as letras também, mas ambas as variáveis - magnitude e importância - são
escalares. Multiplicá-las por (+ ou - ) pretende significar escolher (avaliar), a priori, se um
impacto é positivo ou negativo, ou seja, se ele é um benefício ou uma diversidade para o
ambiente.

Alguns usuários desse método, ao invés de vincularem as notas {p, m, g} aos impactos,

pensando em facilitar a compreensão dos leitores, aplicaram variáveis de aspecto numérico a
essas categorias. Por exemplo, pequena vale 1, média vale 5 e grande vale 10. Tem-se
assim os valores escalares {1, 5, 10}, com o mesmo significado de {p, m, g}. Até ai não
teriamos problemas mais graves, além de considerarmos que esse método é bisonho, infantil,
extremamente manipulável e sem qualquer aderência à realidade ambiental.

O que é inaceitável, todavia, é o fato de que uma equipe de técnicos de nível superior
concorde em transformar essas variáveis, escalarmente conceituadas como {pt m, g>, em

variáveis numéricas, passando a realizar arriscadas operações aritméticas com as mesmas.

Listam-se os impactos, colocam-se os valores que julgam ter - (1, 5 ou 10} - e determinam
sua polaridade como num passe de mágica: esse é positivo, aqueles dois ali são negativos, e
assim por diante. Na coluna da direita somam todos os positivos, na esperança de estarem
medindo o total de impactos benéficos. Na coluna da esquerda, igual procedimento e pronto:
tem-se o total de impactos negativos! Depois é só somar esses resultados. Se a soma for

positiva, então o projeto ou empreendimento é viável do ponto de vista ambiental. Caso
contrário, inviável.

Essa prática comete mais do que aceitáveis enganos, comete erros graves e indefensáveis
em audiências públicas. Ousamos afirmar que nenhum estudo ambiental que dela se utilizou
poderia ter sido aprovado. Suas conclusões não são corretas e nem possuem justificativas.
Não apresentam qualquer validade, apesar dos romances pseudo-cientificos que possam ter
sido redigidos para salvaguardá-los ou nublar a visão daqueles que os avaliaram.

Basta que observemos que, ao efetuar cálculos numéricos com uma variável escalar {1, 5,

10}, estaremos afirmando que tudo o que é pequeno é dez vezes menor do que tudo o que é
grande, e ainda, cinco vezes menor de tudo o que é considerado médio.
Ao realizarmos a eco-contabilidade dos resultados, somando impactos positivos com impactos

negativos, estaremos afirmando que o ambiente percebe a resultante dos efeitos e não os
conjuntos de benefícios e adversidades separadamente.
Com essa abordagem, a determinação das notas para magnitude e importância de um

impacto, assim como o estabelecimento do seu sentido (+ ou -) resultam de um processo
altamente baseado na opinião, cuja subjetividade, em muitos casos, não pode ser justificada

nem explicada. Não existem premissas ou sequer critérios mais sólidos nos quais possamos
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apoiar nossas opiniões.

Asubjetividade sempre existirá, uma vez que a AIA trabalha para um tempo futuro, analisando
processos ambientais que não podem ser controlados em laboratórios. No entanto, há que se
ter critérios elementares para que nossas conclusões sejam calcadas em fundamentos. Além

disso, para que permitam o desenvolvimento e a realização de medidas eficientes destinadas
á melhoria do desempenho ambiental, com resultados intermediários e finais visíveis e
monitoráveis, de maneira a propiciar a sua recondução aos objetivos a que se destinam, caso
necessário.

Foi com base nesse desafio que tentamos buscar uma outra fórmula para a AIA, senão
totalmente segura, decerto muito mais sólida do que a normalmente adotada. No lugar da
importância do impacto contida na expressão de Leopold, propusemos o conceito da
relevância global do fenômeno. Ao invés de esperarmos que uma equipe de especialistas se

reuna para emitir opiniões sobre quanto vale uma variável que se constitui em uma questão
de valor (importância), optamos por estabelecer atributos mais ou menos concretos (duração,
carência e distributividade), através dos quais podemos estimar uma variável concreta.
Como dois desses atributos são medidas do tempo e um é medido em área, adotamos meios

para garantir que essas variáveis variassem no mesmo intervalo, de modo a que nenhuma
pudesse ter maior representatividade matemática no cálculo da rqffèaV Observando as
expressões (1), (2) e (3) temos que:
a duração d e (0; 1]
a carência c e [0; 1)
a distributividade b € (0; 1]

Dessa forma, passamos à tarefa de estabelecer uma expressão para a rg(fea) que tivesse

aderência à capacidade de explicação de seus atributos constituintes. Optamos pelo produto
dos três atributos, garantindo que a mffeal é uma função inversa da carência. Teriamos
assim duas alternativas: ou dividíamos a expressão pelo valor da carência ou a

multiplicávamos pelo complemento da carência (1-c). A primeira alternativa demonstrou-se

indesejável, dado que a carência pode assumir o valor igual a zero. Assim sendo, a
expressão da rqffeal ficou:
rg{fea}«d.b.(1-c)

(4)

de onde se conclui que rg{fea} e (0; 1].

A literatura em geral apresenta uma série de atributos do impacto ambiental e os conceitua.

Segundo essa norma, temos os seguintes atributos: (i) sentido do impacto, ou seja, se ele é
positivo ou negativo; (ii) se ele é direto ou indireto; (iii) se ele é local, regional ou estratégico;
(iv) se ele é imediato, ou ocorre a médio ou a longo prazo; (v) se ele é permanente ou
temporário; (vi) se ele é cíclico; (vii) se ele é reversível ou irreversível; (viii) sua magnitude; e
(ix) sua importância.

Ao selecionarmos quais atributos seriam necessários e suficientes para a análise e estimativa
de cálculo de impactos ambientais, antes efetuamos a análise de todos os atributos acima.
Essa análise enfocou os seguintes aspectos:
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relevância da informação contida no atributo considerado como subsídio a tomada de
decisão;

eventual redundância de cada atributo em relação aos demais;
possibilidade de quantificação do atributo;
-

ausência de algum fator de cálculo ou inclusão de um novo atributo.

Como resultado dessa análise concluímos o seguinte:
sentido: em nossa metodologia os impactos são estimados quantitativamente e, em

conseqüência, os seus sentidos

- positivo ou negativo

- decorrem dos cálculos

efetuados e não da opinião dos técnicos;

-

direto/indireto: consideramos essa informação desnecessária, uma vez que nada
acrescenta em termos de suporte à tomada de decisão. Saber se o efeito ambiental
decorre de uma causa direta ou de uma causa secundária em nada afeta as medidas

que possam ser realizadas para otimizá-lo, muito menos os seus efeitos sobre os
fatores afetados;

-

local/reqional/estratéqico: não concordamos com a métrica utqlizada. A lei de formação

das categorias local/regional não acolhe a categoria estratégico, e sqm nacional. O
termo

estratégico

é

uma

categoria

compatível

com

o

trinômio

estratéqico/tático/operacional, de significado bastante distqnto. Para o MAGIA, mantémse esse atributo, mas denominado-o simplesUente de distributividade. ou seja, como
variável numérica e não uma variável escalar;
imediato/médio/lonqo prazos: esse atributo está definido no MAGIA através do atributo

duração. As categorias escalares sempre são mais vulneráveis, uma vez que curto,
médio e longo prazos certamente variam em função da natureza dos empreendimentos
e até da cultura estabelecida em cada região ou país;
permanente/temporário/ciclico: esse atributo, do ponto de vista quantitativo, é função da

duração do impacto. Não há uma forma razoável para sua quantificação isolada, a não
ser escalarmente. Pode servir como complemento da análise qualitativa do impacto;
-

reversibilidade: os impactos ambientais, uma vez realizados, não são reversíveis, pelo

menos do ponto de vista daqueles que sofreram suas conseqüências. Reversíveis são
os processos que desencadeiam impactos. E dentro desta ótica, a reversibilidade é
função da duração. Em conseqüência, não necessita de ser avaliada, uma vez que o
atributo duração já está contemplado;

magnitude: segundo seu conceito, é quase um sinônimo de intensidade. Diferencia-se
pelo fato de envolver além do grau de intensidade, a periodicidade e a amplitude
temporal do impacto. O MAGIA utiliza o atributo intensidade no lugar de magnitude, até
porque os seus demais elementos estão contemplados separadamente pelo atributo
duração, o que garante a não redundância das variáveis escolhidas;
importância: "ponderação do grau de significação de um impacto" é o que diz o texto da
norma.

Trata-se de uma questão de valor, que permite uma variada gama de

interpretações distintas, inclusive contraditórias. O MAGIA evita esse tipo de tratamento
e coloca em seu lugar a relevância global, conforme demonstrada, função de variáveis
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mais concretas e mensuráveis - duração, carência e distributividade.

Com base nessa análise, consideramos que os atributos necessários e suficientes para as
estimativas de cálculo, bem com para a análise e a avaliação dos impactos ambientais
proporcionados por fenômenos ambientais são os seguintes:
duração;
carência;
-

distributividade;
intensidade.

Ainda assim é fundamental salientar que, a partir da aplicação do MAGIA, qualquer equipe

pode efetuar as análises requeridas pelos órgãos ambientais, em conformidade com as
respectivas nomenclaturas e formatos estabelecidos. Evidentemente, isso deve ser feito, de

modo a atender aos requerimentos determinados pelo órgão público licenciador.
Valor Potencial do Impacto de um Fenômeno - vpi{fea>

O quarto e último atributo focalizado é a intensidade de um fenômeno ambiental.

Primeiramente consideramos que, ao tratarmos um evento para a estimativa de sua força de

transformação ambiental, estamos falando de uma possibilidade e não de um fato. Em outras
palavras, o valor da intensidade do impacto ainda não é uma realidade a prion, mas apenas
um valor potencial do impacto, cujo fenômeno responsável realizará caso venha efetivamente
a manrfestar-se Por esse motivo criamos o conceito de valor potencial do impacto de um

fenômeno, assegurando que esse apelido para a sua intensidade provável é mais adequado
para representar o potencial de transformação ambiental do evento.

Vencida a etapa de nomeação do quarto atributo, verificamos que tínhamos um problema pela

frente As variáveis utilizadas para medir a intensidade de um impacto possuem métricas
distintas. Assim sendo, como comparar os valores encontrados? Imaginemos a seguinte

situação- um fenômeno (1) representa a variação de oxigênio dissolvido em um corpo d'agua
e portanto, é medido em rngü. Outro fenômeno (2) representa a variação da arrecadação
tributária de um município, sendo medido em R$. E por fim, um terceiro fenômeno (3),

chamado modificação do microclima. mensurado em °_Ç. As questões que nos preocupam

sáo as seguintes: como compará-los? quem será capaz de afirmar, com base em que
critérios que os fenômenos 1ou 2 são mais importantes do que o fenômeno 3? como vamos

priorizá-los para efeito de tratamento através de ações corretivas especificas? como. enfim,

vamos avaliar a sua relevância em termos da variação de qualidade ambienta que pode
proporcionar à área de influência considerada?
Para efetuarmos uma comparação eficiente dos impactos decorrentes da manifestação de
fenômenos ambientais pareceu-nos ser imprescindível que todos fossem mensurados

segundo a mesma métrica. Digamos, algo como 1cm. 6 cm e 8cm. Dessa forma sabenamos
que omenos impactante é, realmente, 8vezes menos importante do que omais impactante, e
assim por diante.

Consultando a literatura técnica e diversas legislações que abordam os processos de AIA,
identificamos uma proposta metodológica bastante sólida, a qual adaptamos de acordo com
nossas necessidades Trata-se do Método de Batelle, desenvolvido pelo Instituto Memonal de
Kohán-Saagoyen
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Batelle, da Universidade de Columbus, USA (vide item 2 - Alguns métodos utilizados para a
AIA).

Esse método foi aplicado para estudos relativos à qualidade da água, considerando um
elenco de indicadores ambientais pré-estabelecidos. A equipe alocada, a convite do Bureau
of Reclamation dos Estados Unidos da América, estabeleceu procedimentos relativamente

simples e objetivos para executar os estudos solicitados. Sua principal facilidade consiste em
mensurar a intensidade dos processos de transformação ambiental, segundo indicadores
selecionados, em uma única métrica, a qual denominaremos de u.i.a.. ou seja, unidades de

qualidade ambiental. Com essa facilidade, podemos comparar fenômenos distintos, uma vez
que, apesar de afetarem diferentes fatores ambientais, estarão estimados de acordo com a
mesma régua, com a mesma métrica.

Vamos então apresentar o seu desenvolvimento conceituai, já adaptado às necessidades do
MAGIA, discutindo e explicando cada uma de suas fases.

Seja{IA") • {IA\ IA2,.... IA1, .... IAn> o conjunto dos n indicadores ambientais que explicam o
fenômeno fea\
Significa dizer que, dado um indicador ambiental que explica o
comportamento de um fator ambiental, podemos afirmar que às variações medidas desse
indicador correspondem oscilações do comportamento do fator ambiental por ele explicado.

Qualquer indicador ambiental IA1 pode assumir valores que pertencem a um intervalo
pmjn;Lmax3t onde lmjn e L™3* constituem os valores ou limites mínimo e máximo de
interesse para a sua análise, conforme figura 8.

Figura 8 - Intervalo de interesse de um indicador ambiental
Assim, os limites mínimo e máximo correspondem ao intervalo de valores em que o indicador
ambiental será mensurado e avaliado. O limite mínimo lmjn corresponde à pior situação do

comportamento do fator ambiental, isto é, corresponde ao menor valor que o indicador pode
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assumir para as finalidades da avaliação a ser efetuada em uma dada região, que é a nossa
área de influência. Significa dizer que em todas as oportunidades que o indicador
selecionado assumir esse valor ou outro ainda menor, a qualidade ambiental da área de

influência será igual a 0 (zero), segundo as suas manifestações. Assim sendo, a nenhum

valor menor do que lmjn corresponderá um comportamento mais adverso do respectivo fator
ambiental com relação à região ou área em que ele se encontra.

Analogamente, Lmax é o seu limite máximo, o seu maior valor de interesse.

A ele

corresponde o melhor desempenho do fator ambiental que explica e, conseqüentemente, a

máxima qualidade ambiental da área de influência, segundo o comportamento do referido
fator. A essa qualidade ambiental máxima daremos o valor igual a 1 (hum). Da mesma
forma, a nenhum valor acima de Lmax corresponderá melhor qualidade ambiental para a
referido região.

Seja IA' um qualquer indicador ambiental pertencente ao conjunto de indicadores {IA"}.

Seja ainda (Pt™) • {D'ti, D1^,..., D'tm> o conjunto de valores assumidos por {IA1} em m
aferições efetuadas no intervalo [ttiUJ.

O conjunto {D^m}, portanto, deve ser capaz de explicar, pelo menos, uma parcela relevante
do comportamento de fea1 nesse intervalo de tempo. Assim sendo, constitui o elemento

básico para o diagnóstico do fator ambiental a que IA1 está vinculado, assim como para o
diagnóstico da qualidade ambiental resultante do sistema ecológico de que participa este
mesmo fator.

Generalizando essa abordagem para todo o conjunto de indicadores {IA"}, temos que:
1

IA =

<°1ti. d\*

IA2 =

<DV D2t2,
v

ia' =
....=

IA"«

»

°o

t

}

{D't,. D't2,
{

{D"t, <A,

>

°"o

Essa matriz de indicadores explica o comportamento do fenômeno fea1, para todo t perten

cente ao intervalo [U;t™\ Cada coluna representa o cenário do comportamento de fea' em um
dado instante do tempo, segundo a capacidade de explicação dos indicadores selecionados,
pertencentes ao conjunto de indicadores {IA").

Acada célula D1** da matriz de indicadores ambientais de fea1 corresponde, por definição, um
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•
valor estimado para a qualidade ambiental da área de influência segundo as suas

manifestações. Dessa forma, a cadafenômeno considerado está associada uma matriz de in
dicadores.

E a cada matriz de indicadores estará vinculada uma matriz da qualidade

ambiental da área de influência, derivada das manifestações de cada fenômeno identificado.

Significa dizer que, dado um indicador ambiental e uma de suas aferições em um dado
intervalo de tempo, sempre haverá um valor da qualidade ambiental do ecossistema de que

participa este fator, função de seu desempenho e de sua importância para a estabilidade
deste mesmo ecossistema.

Assim sendo, seja QA'tm a qualidade ambiental derivada da presença virtual de fea', no
tempo tm, em função do comportamento aferido de IA1, no mesmo instante de tempo.
Qualquer QAnt "$ [0;1], que sáo os valores extremos referentes aos limites máximo e mínimo
de interesse de lan.

Generalizando essa abordagem para todo {u\nfmtt temos que:

QA(IA1)= {QA1n, QA1t2,

, QA1,*)

QA(IA2) = {QA2„, QA2t2,

, QA2tm>

{

,

}

=

QA(IA')= {QA't1( QA'tí
{

QA(IAn)= {QAn„, QAntí

, QA',mi}
)

, QAn«m}

A matriz de qualidade ambiental exprime os resultados das variações funcionais e

comportamentais dos fatores ambientais afetáveis por fea', no intervalo fl-;tj. Cada coluna
representa a qualidade ambiental de um cenário da área de influência, com a presença de
fea't, segundo os indicadores que o explicam.

Observando novamente a figura 8, concluímos que o valor potencial de impacto vpKfea1} é
calculado pela diferença entre o valor da qualidade ambiental (QA1) associado à aferição do
indicador selecionado (IA1) e a qualidade ambiental máxima (QA), cujo valor é, por definição,
igual a 1 (hum).

A expressão de cálculo do valor potencial do impacto desse evento genérico, considerando a
disponibilidade de n indicadores ambientais que explicam o seu comportamento, admitindo
que todos tenham a mesma representatividade nessa explicação, é dada por

vpiffeaV) = [(QAV1)+-»+(QAV1)] I

(5)

n
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Logo:

vpi{fea't) = I[(QAVl)]/n

(6)

Na prática efetiva dos processos de AIA, as limitações de custo e tempo raramente permitem
que consideremos mais de um indicador (IA1). exceção feita para os trabalhos de anahse da

qualidade da água do ar e do solo, onde os seus diagnóstico, quando demandados, obngam
a utilização de diversos parâmetros distintos ({IA0}) e, conseqüentemente, de diversas
métricas Todavia, vale lembrar que os estudos referentes a esses fatores ambientais
possuem modelos próprios, os quais não devem ser dispensados. Dessa forma após
utilizarmos os modelos especialistas de que dispõem, passaremos a ter um único indicador

representativo da qualidade da água, por exemplo, oqual será trabalhado segundo a oüca do
MAGIA, passando a representar um valor de qualidade ambiental.

Éimportante salientar que a caracterização da maioria dos fenômenos ambientais pode ser
realizada através de um único indicador, com capacidade, senão para explicá-lo
integralmente, para oferecer uma visão representativa do evento, suficiente como elemento
de suporte ao processo decisório.

Assim sendo, a expressão de cálculo do valor potencial do impacto de um fenômeno
ambiental será utilizada em seu formato simplificado:

vpKfea1*} • QAt -1

(7)

3.3 Estimativa de cálculo dos impactos dos eventos ambientais

Estamos de posse das duas expressões necessárias para estimar o impacto ambiental de um
fenômeno, a qual, por definição, é dada por

iad{fea't} • vpi{fea't}. rg{fea>

(8)

Antes de realizarmos as substituições na expressão (8), vamos fazer uma consideração que
julgamos ser de grande importância. Trata-se da ponderação de impactos ambientais.
Normalmente, conforme vimos no item ? - Alguns métodos utilizados para a AIA, os métodos
existentes efetuam ponderações a priori, quando estimam o valor da importância do impacto.
Por maiores que sejam os informações disponíveis, essa prática tem elevado grau de

subjetividade e significa uma antecipação arriscada do próprio processo de AIA, podendo
tomá-lo tendencioso e viciado, segundo alguns criticos. Associa-se ao impacto uma vanavei
escalar na pretensão de estarmos medindo a sua importância. Se nao houvesse outra
fórmula de realizar essa medida, sem dúvida optariamos por esse método, melhor do que

nada (ou como dizem os modelos ingleses, btn, better than nothing). Todavia, a HGSI que
construímos ao iniciarmos os trabalhos de AIA, proporciona-nos vanos benefícios•

Dentfe

eles a ponderação intrínseca da importância dos fenômenos, segundo o modelo da

transformação ambiental esperada que desenvolvemos (HGSI), específico para a área de
influência considerada e para o projeto ou empreendimento avaliado - figura 9.
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Figura 9 - HGSI, árvore de eventos da transformação ambiental

Observemos o seguinte: um Projeto ou Empreendimento, segundo o conceito da HGSI, é
composto por diversas Intervenções Ambientais.

Uma intervenção pode dar origem a

diversas Alterações Ambientais e, inversamente, uma alteração pode decorrer de diversas
intervenções. Por fim, um alteração pode acarretar diversos Fenômenos Ambientais e,
analogamente, um fenômeno pode ser derivado de diversas alterações.
Considerando o quadro genérico de transformação ambiental representado na figura 9,
verificamos que, um mesmo fenômeno, aparece como derivado de diversas alterações. Da
mesma forma, uma dada alteração, ocorre em função de várias intervenções. O que isso
significa?

Na prática do MAGIA, isso significa que estamos ponderando cada um desses eventos em

decorrência do número de relações que estabelecem com eventos de nivel superior dos quais
decorrem. Essa ponderação, ainda que guarde alguma subjetividade, é muito mais
defensável do que a mera aplicação de uma nota variando de 1 a 10 ao

impacto do

fenômeno ou da alteração. A argumentação acerca do estabelecimento das relações de

derivação inter-eventos toma-se clara pela natureza dos processos considerados e pelo
definição das relações de causa e efeito, as quais baseiam-se, evidentemente, na
competência das equipes alocadas.

Outro aspecto que merece ser salientado refere-se ao que denominamos de transitividade de

um impacto ambiental. A transitividade é a energia de transformação que estrutura e mantém
a árvore da HGSI, demonstrando que o impacto ambiental de um fenômeno distribui-se por
essa árvore, através de seus eventos causadores.

Esse conceito é essencial para a quantificação dos impactos dos eventos de nivel superior,
conforme veremos a seguir.

A partir de agora, então, chamaremos os efeitos ambientais de um fenômeno de impactos
ambientais distribuídos (iad{fea>). Isso porque suas conseqüências refletem-se, distribuem-se
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por toda a árvore de eventos, através da transitividade de sua energia de transformação, por
todos os ramos ascendentes diretamente vinculados ao fenômeno.
Fenômenos Ambientais

Com base nessas considerações, o Impacto Ambiental Distribuído de um Fenômeno é dado
pelo produto entre seu valor potencial de impacto e sua relevância global, ou seja:
De (4) e (7) em (8), temos que:

iadífea^tQA^-l] . d .b . (1-c)

O)

Analisando o domínio dessa expressão temos que:

-

iad{fea't> e [0; 1]

Ou seja, o valor de um impacto ambiental decorrente da manifestação de um fenômeno,
segundo o MAGIA, varia no intervalo fechado entre 0 e 1. Significa dizer que, ao estimarmos

o impacto desses eventos em um dado cenário, sem considerar a sua relatividade com outro
cenário, não existem impactos positivos, mas apenas impactos nulos e negativos.

Assim sendo, o impacto será nulo quando a qualidade ambiental primitiva da área de
influência não houver sido alterada por força de qualquer ação, antrópica ou não.
Conforme veremos mais adiante, na seção relativa a prognósticos ambientais, os impactos
relativos aos eventos ambientais também podem ser positivos, mas apenas quando avaliamos

os impactos de um cenário futuro comparando-os ou com os impactos do cenário atual ou
com os impactos de um seu cenário futuro alternativo.

Por esse motivo, vamos considerar, conforme demonstramos na seção 1 - O que é AIA -

Avaliação de Impactos Ambientais?, que todos os eventos apresentam impactos positivos e
negativos segundo os processos de AIA, uma vez que esses processos somente podem ser
realizados a contento quando efetuarmos as suas tarefas fundamentais, as quais
rememoramos a seguir

aferír e analisar a qualidade ambiental da área em estudo, diagnosticando a situação
existente, a qual assumiremos como padrão básico de desempenho:

efetuar prognósticos ambientais para a região de interesse, com e sem a presença da
atividade transformadora que estamos avaliando; e, por fim,

mensurar os impactos ambientais em cada cenário considerado e avaliar os desvios
entre esses prognósticos, analisando as suas causas e conseqüências mais prováveis
sobre o desempenho dos recursos e fatores ambientais afetados.
Alterações Ambientais

As alterações sáo os eventos geradores dos fenômenos.

Pela figura 9, acima, podemos

inferir que a sua responsabilidade sobre os impactos ambientais deve ser diretamente
proporcional à responsabilidade pelos fenômenos delas derivados, benéficos e adversos.

Assim sendo, o MAGIA admite que o impacto ambiental distribuído de uma alteração
ambiental eqüivale ao somatório dos impactos referentes aos fenômenos que acarreta.
Assim sendo, surge um primeiro aspecto importante. As alterações não possuem um impacto

único, mas duplo. De um lado, geram o total das adversidades realizadas pelos fenômenos
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com impacto negativo sobrea área de influência considerada. De outro, o total dos benefícios
gerados petos fenômenos com impacto positivo sobre a mesma região.
Como já observamos anteriormente, realizar uma eco-contabilidade e somar esses resultados
é criaruma resultante que não existe na realidade, mas somente no papel.
O impacto das alterações terá, portanto, a seguinte notação:

iadfala^ = [A; B], onde A é o total de adversidades e B, o de benefícios.
Sua expressão de cálculo deve representar o seu concerto:

iad{ala't}• [ 71 iatfflèa"*} ; 71 iad*{feant>]

(10)

onde iad' é a representação genérica dos impactos negativos fenômenos adversos e iad*.
dos impactos positivos de fenômenos benéficos, ambos derivados de ala't.
Intervenções Ambientais e Projetos/Empreendimentos

Por analogia, os impactos das intervenções e dos projetos ou empreendimentos sáo
equacionados e estimados da mesma forma. No caso das intervenções, uma vez elencadas

as alterações delas derivadas, efetuamos a soma algébrica de todas as adversidades Ae de
todas os benefícios B, separadamente. No caso dos projetos/empreendimentos realizamos o

mesmo processo, só que agora considerando as intervenções que os compõem.
As respectivas expressões de cálculo desses eventos ficariam assim:

iadCina't) - [ 71 iad{alant> ; 71 iad*{alant>]

(11)

iadía^t) =[ 71 iad-{inant> ; 71 iacT^na^ ]

(12)

Para os cálculos de impacto dos eventos que apresentam os vetores de adversidades e
benefícios, do tipo [A; BJ, surge uma pergunta, que é simples de responder. Imaginemos

duas alterações, as ala1 e ala2. Imaginemos agora que, dentre os fenômenos delas
derivados, existem dois que são comuns a ambas, por exemplo, o fea1 e o fea*. Cada um com
seu valor de impactos, benéfico ou adverso. A questão é a seguinte: para qual das alterações
nós vamos levar os valores desses fenômenos, dado que derivam de ambas?

E a resposta é, como dissemos anteriormente, também muito simples: para ambas. Aqui está
a efetividade da ponderação dos impactos ambientais, segundo o MAGIA. O valor do impacto
de um mesmo fenômeno segue por toda a árvore, através de todos os ramos onde estiverem

os seus eventos geradores. Dessa forma, tem-se uma medida da cumulatividade do impacto
ambiental dos fenômenos, fazendo com que o impacto ambiental distribuído de um projeto ou

empreendimento seja diverso do somatóriodos impactos dos fenômenos por ele acarretados.
Estimativas de impactos ambientais indexados

Com a quantificação dos impactos vinculados a fenômenos ambientais, toma-se possivel
hierarquizá-Ios, segundo vários critérios:
através dos valores de seus atributos de impacto ambiental (duração, distributividade e
carência);
através de seus valores estimados de relevância global;
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através de suas estimativas de valor potencial de impacto; e

através de suas estimativas de impacto ambiental distribuído.

Essas listagens de fenômenos priorizados são úteis para subsidiar os processos de tomada
de decisão que visam a implantação de medidas de melhoria do desempenho ambiental. Se
temos todos os eventos ordenados segundo suas carências, sabemos quais estáo se

manifestando e quais os que se manifestarão mais cedo ou mais tarde, ao longo do tempo
gerencial considerado.

Por outro lado, se possuímos uma listagem ordenada dos eventos segundo o tempo de

duração de suas manifestações, sabemos quais sáo os eventos que permanecerão mais

tempo atuando e quais aqueles cuja duração é mais curta.
Se conhecemos como se distribuem espacialmente, pela área de influência, cada um dos

fenômenos, saberemos localizá-los e, em função das áreas em que se manifestam,
poderemos ordená-los segundo as mesmas, identificando os que são mais pontuais e os que
são mais globais ou abrangentes.

Considerando os três atributos integradamente, representando a relevância global de cada
fenômeno, poderemos ordená-los segundo essa medida. Da mesma forma, poderemos
ordená-los a partir da medida de sua intensidade ou valor potencial de impacto.
Por fim, teremos condições de elencar e priorizar todos os fenômenos segundo os valores
estimados de seus impactos ambientais distribuídos. Essa é, sem dúvida, a listagem mais

importante. As demais poderão complementá-la, fornecendo subsídios adicionais relevantes.
Por exemplo, desejamos oferecer os fenômenos, ordenados por impacto, com a medida de
duração de suas manifestações. Ou então, com a expectativa do inicio esperado para as

suas manifestações. Várias são as formas de combinarmos esses elementos, no sentido de
aprimorarmos o processo de AIA e facilitarmos a gestão ambiental subseqüente.
Aquantidade de opções toma-se mais evidente quando nos recordarmos que elaboramos, no
inicio da fase de diagnósticos ambientais, o FBAIA - Fluxo Básico de AIA. Para cada
fenômeno ambiental identificamos os meios, compartimentos e fatores ambientais por ele

afetados ou impactados, tanto benéfica, quanto adversamente. Ora, de posse dessa
informação, que decerto haverá sido depurada (confirmada, alterada ou complementada) ao
longo do diagnóstico, poderemos indexar os cálculos de índices de qualidade ambiental e de
impactos ambientais dos eventos identificados. Assim poderemos estimar os seguintes
impactos:

impacto ambiental de um fenômeno sobre cada meio, compartimento e fator ambiental;
impacto ambiental de uma alteração sobre cada meio, compartimento e fator ambiental;
impacto ambiental de uma intervenção sobre cada meio, compartimento e fator
ambiental

impacto ambiental de um projeto ou empreendimento sobre cada meio. compartimento e
fator ambiental;

Todos esses cálculos podem ser realizados para cada um dos cenários, permitindo, se
necessário, que realizemos a avaliação ambiental no contexto da estrutura da área de
influência considerada.
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Observamos assim, por tudo o que foi até agora apresentado, que o MMtUm

ferramenta robusta ecompleta para os trabalhos de AIA. Odomfn.o dessas ferramentas de
se^rocessos ede seus conceitos permite uma grande variedade de analises, fundamentais
á melhoria do desempenho ambiental de empreendimentos.
Quantidade de impacto ambiental de um evento

Empreendimentos, intervenções, alterações e fenômenos podem ter seus índices; de
qualidade ambiental estimados sistematicamente, através de atividades de ™n.toraçac. e
aferição do desempenho dos indicadores ambientais. Assim, em cada intervalo de tempo,
podemos realizar uma nova medida do cenário ambiental ocorrente quanfificando os
impactos através de novas aferições dos indicadores amb.entais selecionados. Esse
processo nos fornecerá, ao longo de um intervalo de tempo [V, tj. a curva dos impactos
decorrentes do empreendimento que está tendo o seu desempenho avaliado. Afigura 10
apresenta essa curva para um empreendimento {£,,„}•
l(ia(l|E!lf

Figura 10 -Curva dos impactos ambientais de um empreendimento Eno intervalo [to; tj
Essa curva expressa a quantidade de impacto ambiental distribuído decorrente das relações
mantidas entre o empreendimento e sua área de influência, ao longo do intervalo de tempo
analisado De outra forma, apresenta a qiad{0 O MAGIA quantifica o poder de
transformação ambiental do empreendimento, assim como de qualquer evento dele denvado,
através da integral da curva sobre oeixo, no intervalo considerado.

qiadíO-Í!/^)^

Aintegral de uma curva sobre oeixo (das abcissas), em um dado intervalo, é a medida da

área contida entre essa curva e oeixo. Por isso, entendemos ao modelar essa expressão de

-

cálculo que a associação (quantidade de impacto * área) é suficiente e adequada para
expressar a quantidade de impacto ambiental, uma vez que, quanto maior a área, maior a
quantidade de impacto ou, ao contrário, quanto maiores os valores do .mpacto ambiental, no
tempo, maior a área da curva sobreo eixo.

É importante salientar que, da mesma forma que os impactos de empreendimentos,
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intervenções e alterações ambientais em um dado instante do tempo, a qiad{£;"0> é
mensurada
através de um vetor [A; B], ou seja, sem que efe,^mo%enc°:~"ta^^^.SQ
Assim sendo, as adversidades sáo medidas pela área formada com oquarto d,edro.enquanto

os benefícios, pela área ocorrente no primeiro diedro. Apenas para os fenômenos as£d terá
um único valor, positivo ou negativo.

Aquantidade de impactos ambientais de um evento pode ser muito útil para af«fada
monitoração e controle de processos de transfoimação ambiental. De posse de diversas

afetes de um conjunto de indicadores que explicam ocomportamento de um Wtode

fenômenos, por exemplo, podemos realizar um balanço de impactos mais realista e afirmar

™
ais segurança quais os eventos que estão se tomando ma,s cntcos «H»}"*»*
suas medidas em um dado instante do tempo, mas dessas mesmas medidas em um intervalo
de tempo.

3.4

Cenários Ambientais

Observando os métodos utilizados para arealização de avaliações de impacto ambiental (item
•> - AJffiffll método* ..Mirados oara a AIA). verificamos que a grande ma.ona nao operacom
os cenários ambientais. Isso nos parece preocupante, uma vez que o concerto de «vaBaç»0
demanda a existência de um padrão básico de desempenho, a partir do qual, e somente a

partir do qual, podemos efetuar aavaliação de nosso futuro, ou seja, estimar os desv»sde
comportamentó^ntre os dois quadros: opadrão, que se refere ao cenano atual, eos futuros

alternativos, com e sem o projeto ou o empreendimento.

Conforme falamos no item de conceitos básicos, o MAGIA considera Mquatro)cen*tos
ambientais, para efeito de seu processo de AIA. Recordando os concertos apresentados,
temos o seguinte:

-

Cenário Atual - refere-se ao quadro ambiental diagnosticado na área de influência do
projeto ou empreendimento, que se toma em padrão de avaliação.
Cenário Tendencial - refere-se ao prognóstico do cenário atual, sem considerar a
implantação de novos projetos, mas apenas as transformações a que a reg.ao esta pro

pensa, tínçâo da ação vegetativa e de interferências ambientais provenientes dos
empreendimentos nela existentes.

-

Cenário de Sucessão - refere-se ao prognóstico do comportamento da região face à
implantação e a operação do projeto ou empreendimento, sem que sejam aplicadas
quaisquer medidas de proteção ambiental, a não ser aquelas já existentes ou constan
tes do seu projeto.

-

Cenário Alvo - refere-se ao cenário possível de ser atingido, com a presença do projeto

ou empreendimento, a partir da aplicação de um plano para a otim.zaçao do

desempenho ambiental esperado.

Aimportância da utilização dos cenários ambientais é explicada por aspectos nem sempre
observados, mas que são fundamentais para a qualidade e os resultados da m
Considerando o método das matrizes de interação, onde Leopold e suas vanantes °b<™adas
apresenta-se com bastante destaque quanto ao uso, verifica-se que osentido dos 'mpactos (♦
ou -) éestabelecido, na melhor das hipóteses, através da comparação entre um cenáno atual,
sem o empreendimento, com o cenário futuro, com o empreendimento sendo implantado e
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onerando O usuário do método limita-se a afirmar, corajosamente, que a emissão de

poluentes oasosos é, sempre, um impacto negativo. Isso porque ele nao possui meios e

condições de estimar o impacto liquido do empreendimento.

Com aabordagem preconizada pelo MAGIA, utilizando afigura dos cenários ambientais, os
impactos serão calculados através da diferença entre os impactos estimados para os cenanos

lendencial (sem o incinerador) e de sucessão (com o incinerador). Três tarefas sao
importantes nesta forma deabordar o problema, a saber

-

efetuamos a estimativa de impacto a que a localidade está (cenário atual) e estará

-

submetida (cenário tendencial), independentemente do projeto proposto;
efetuamos a estimativa de impacto a que a localidade estará submetida com a
presença do projeto (cenário de sucessão);

-

realizamos, por fim, a diferença entre essas duas estimativas futuras, obtendo oimpacto
líquido do incinerador.

Valorando essa hipótese fica mais simples de observarmos oque acontece. Vamos admitir
que {feak4 seja ofenômeno variação da Qualidade do ar no cenário atual, diagnosticado; que
ffea\> seja ofenômeno variação da qualidade do ar no cenário tendencial; e que {fea s} seja
o fenômeno ^n^n ri* nualidade do ar no cenário de sucessão,^com o projeto
implementado. Vamos admitir também que foram estimados, segundo a pratica do MAGIA, os
seguintes valores para esses eventos:

iqa{feafc*} = - 0,6, que representa um índice ocorrente da qualidade ambiental da
localidade, segundo a ótica desse evento;

iqaffeaS) =-0,78, que representa um índice prognosticado da qualidade ambiental da

localidade segundo a ótica desse evento, sem a implantação de um sistema de
administração de resíduos sólidos urbanos e considerando o aumento da queima de
resíduos e da produção de efluentes gasosos; e

iqa{fea%} • -0,3. que representa um índice prognosticado da qualidade ambiental da
localidade, segundo a ótica desse evento, com a implantação de um sistema de

administração de resíduos sólidos urbanos.

Agora vamos proceder às estimativas dos desvios entre esses eventos, considerando o
(cenário tendencial) - (cenário atual), assim como o (cenário de sucessão - (cenano
tendencial):
¥

V
f
'•'

]l

]€
't

o (cenário tendencial) - (cenário atual):
iqa{feakT} - iqa{feak,J =-0,78 - (-0,6) .*iqa{fea*T) - iqa{fea\> - -0,18.

Deduz-se assim que, pela diferença entre esses índices, ocenário tendencial aponta para um
incremento de impacto ambiental da ordem de - 0,18 u.q.a. na área de influencia.
Efetuando a segunda estimativa (cenário de sucessão) - (cenário tendencial), teremos que:
iqa{feaks> - iqa{fea*T) - - 0,3 -(-0,78)..
iqa{feahs> - íqa{feakT) = 0,48.

'r
\*
t

Kohán-Saagoyen
C»naJiona *WI

Met-51

CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA

Esse cálculo indica-nos que, comparativamente àqualidade^XÍS^SS^^
método de Leopold.

Aqui estamos encontrando uma forma mais adequada de vis«toçqu.^JJ^SS

manifestações ao evemo

m

ajustando concertualmente o que sao os

S^JLS+&*Z3tt Partr de uma dada realidade (cenário atua, =
padrão de avaliação).

Ruma assim a oportunidade de generalizarmos e padronizarmos as estimativas de impacto
tXSSS^ZSSSZmXS
trabalhados pelo MAG.A. Alguns novos concertos
tomam-se fundamentais para essa finalidade.
- .mnactos
temporais -constituem-se nas diferenças «^^^.llKt
ambiental assodados a um dado evento, nos cenános tendencial (T) e atual (A,,
seja:

iad, fevek) = iqafeve",} - iqa{evek»>, onde lê-se que o valor do impacto ambiental

empora?(iadT {eve'» de um dado evento de ordem kédado pela diferença entre o

laTdo seu índice de qualidade ambiental estimado para o cenáno tendência

SSeveV) eovalor do seu Índice de qualidade ambiental calculado no cenano atual
(iqa{eve'A>).

Imoactos estruturais - constituem-se nas diferenças entre os índices de quahdade

" Sntal associados aum dado evento, nos cenários de sucessão (S) etendencal (T),
ou seja:

iad» íeve*> = iqafeve'*} - iqafeveS). onde lê-se que o valor do impacto ambiental

emPS í?adE {eve»}) de um dado evento de ordem kédado pela diferença entie o
IlScaS-dT. ovaTor do^eu Índice de qualidade ambiental estimado para ocenano
vator do seu índice de qualidade ambiental estimado para o cenano de sucessão

-

tendendal (iqa{eve'T>).

Imoactosoroietados - constituem-se nas diferenças entre os Índices de Wf^

SS associados aum dado evento, nos cenános alvo (V) ede sucessão (S), ou
seja:

iad teveh - ioaíeveM - iqafcve^), onde lê-se, analogamente, que o impacto

a^bie'»
entre o valor do seu

de um dado evento de O^Ué^]^^

índice de qualidade ambientai estimado para o cenano_a)vo

Seve^re ovalor do seu índice de qualidade ambiental estimado para ocenano de
sucessão (iqa{eveki>).
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Os nomes associados a esses conceitos têm suas justificativas. Um impacto e dio emporal
porque representa a diferença de qualidade ambiental em dois instantes distintos do tempo: o
hoje easua tendência, se nada for realizado. Um impacto é dito estrutural porque representa
a diferença de qualidade ambiental entre dois cenários futuros, no mesmo instante do empo,
mas distintos do ponto de vista da estrutura de seus fatores ambientais constituintes (com e
sem oprojeto ou empreendimento). Por fim, um impacto é dito projetado porque representa a
diferença de qualidade ambiental entre dois cenários futuros, no mesmo instante do tempo,
com a presença do projeto empreendimento, sendo que o primeiro expressa o alvo ae
estabilidade ambiental que se deseja atingir, e o segundo, apenas a presença do

empreendimento, sem nenhuma medida complementar de otimização do seu desempenho
ambientai.

Essa prática do MAGIA possui total conformidade com os termos da Resolução ^01/86 do

Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 23 de janeiro de 1986, a qual e clara ao
determinar, em seu Art.98, inciso V, que os estudos ambientais devem conter, no mínimo,
dentre outros elementos:

-a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência,
comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas,
bem como com a hipótese de sua não realização"

Amatriz de Leopold, desenvolvida pelo United States Geological Survey -USGS, assim como
todos os métodos que operam com avaliação absoluta de impactos ambientais, sem
contemplar as alternativas cenariais da área de influência, não possui elementos técnicos

específicos para atender à legislação brasileira federal vigente. Podem levar, senão a

inviabilização ambiental de projetos e empreendimentos fundamentais, a atrasos e custos

imprevisíveis e desnecessários.

Lamentavelmente, a aplicação desse método e de muitas abordagens ad hoc no Brasil

transformaram olicenciamento ambiental em um processo de despachantes de mvel superior,

aser arquivado no instante mesmo em que são obtidos. Os empreendedores que se bastam
com esse tipo de imprudência gerencial, mais cedo ou mais tarde arcarão,
desnecessariamente, com novos custos e eventuais interrupções em seus processos
produtivos.

Muitas são as formas de consolidação de um cenário ambiental. Independentemente de

estarmos realizando um diagnóstico ou um prognóstico ambiental, recordamos a estrutura

básica para a apresentação de um qualquer cenário ambiental, apenas ajustando o concerto

de índice de qualidade ambiental, no lugar de impacto ambiental:

cartas temáticas contemplando os meios físico, biológico e antrópico da área de

influência demarcada, contendo informações relevantes que detenham expressão
geográfica;

localização e análise do desempenho das alterações ambientais identificadas na área
de influência;

localização e análise do desempenho dos fenômenos ambientais identificados na área
de influência;

arquitetura do fluxo relacionai de eventos ambientais identificados (trata-se da HGSI
depurada e definitiva), com base nos eventos acima discriminados;
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dinâmica ambiental da área de influência, por meio e compartimento;

-

valoração estimativa dos índices de qualidade ambiental de todos os eventos
identificados;

-

priorização dos eventos de mesma ordem segundo ovalor estimado dos índices de
qualidade ambiental valorados;

-

análise das potencialidades e vulnerabilidades ambientais identificadas na região do
estudo.

Esse elenco de itens poderá ser mantido, simplificado ou ampliado, dependendo do tipo de

projeto ou empreendirnento que estamos tratando, bem como das «^«*"« *?""
região de inserção. Oque importa éque todos os cenários sejam igualmente estruturados,

analisados e avaliados.

35 A comparabilidade dos impactos ambientais

Aavaliação de impactos ambientais será superfidalmente realizada se não considerarmos os
fndices
de qualidade ambiental de cada cenário, bem como, ^^f* ~ «sosTue
avariação da qualidade ambiental entre cenários alternativos Os produtos^de processos que
não contemplem esses elementos ou elementos similares substitutos poderão se

considerados no máximo, como uma análise pardal do quadro da transformação^mb.entol

da área ou região avaliada. Isso porque, adma de tudo. serão incomparaveis entre s. os
índices de qualidade ambiental de eventos de naturezas distintas.

Para realizarmos aAIA. por conseguinte, é essendal que, a partir dos fenômenos-ambientais.

utilizemos os mesmos procedimentos, padronizando os resultados em termos de SSÈ^a

processo, essênda eforma. Significa dizer que precisaremos operar ««""tt"**

com instrumentos analíticos integrados e compatíveis entre si. O MAGIA garante a
comparabilidade dos impactos ambientais em função dos seguintes aspectos:
- sua estrutura conceituai, destinada à caracterização e análise da transformação
ambiental;

-

sua estrutura de quantificação eavaliação de impactos ambientais, permitindo aanálise
integrada dos mesmos;

-

seus processos de identificação e análise dos eventos ambientais de interessei emuma

dada área de influênda, proporcionando o detalhamento da transformação ambiental
através de seus agentes;

-

seus processos de estimativas de atributos dos fenômenos ambientais• °£re«ndo
meios concretos e objetivos para a identificação da -magnitude' e da importânc.a dos
impactos;

-

seus processos de estimativa da relevânda global, do valor potendal de impacto do

índice de qualidade ambiental assodado a cada fenômeno, alteração, intervenção e^do
projeto ou empreendimento como um todo, proporcionando a analise comparativa dos
mesmos, ainda que de naturezas distintas;

-

seus processos de indexação de impactos referentes aos eventos ambientais
considerados, de modo a permitir a visualização de .mpactos sobre meus,
Kohàn-Saagoyen
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compartimentos e fatores ambientais;

a essência de todos esses processos envolvidos, comprometida conceitualmente com a

qualidade dos resultados dos processos de AIA. garantindo um efetivo suporte à tomada
de decisão, envolvendo a produção de medidas para melhoria do desempenho
ambiental;

a essência dos resultados, garantindo as condições de monitoração, controle e gestão
ambientais;

o formato dos processos e resultados, facilitando o seu entendimento, a sua aplicação,
a sua atualização e o seu aprimoramento.

O MAGIA, ao utilizar um método similar ao de Batelle para a quantificação da intensidade de
um fenômeno, garante a aplicação de uma única métrica. Em linguagem matemática, trata-se

de aplicar uma função que permita transformar um vetor do espaço real ene-dimensional (R")
em um vetor do espaço real unidimensional (R1). Com isso podemos efetuar uma
comparação mais adequada, dado que temos uma única métrica numérica, não-escalar,
adequada para estimar fenômenos de variadas naturezas.

Além disso, o MAGIA faz com que todos os atributos de cálculo do impacto variem no mesmo

intervalo dó conjunto dos números reais (0; 1). Esse é outro elemento essencial para a devida
comparação dos seus resultados: não há preponderância matemática de nenhum atributo
sobre os demais.

Por fim, enfatizando o que vem sendo discutido e afirmado desde o início, o MAGIA trabalha
com diversos cenários, o que é fundamental para permitir que realizemos qualquer processo

de avaliação.

Cenários estruturados com o mesmo formato, elementos igualmente

analisados, impactos igualmente quantificados e uma única abordagem conceituai, fazem do
MAGIA um instrumento eficiente e adequado para as finalidades a que se destina.
3.6

Análise quantitativa e qualitativa dos impactos ambientais

Esse é um aspecto de extrema importância para o tratamento de dados e informações: como
analisar qualitativa e quantitativamente os resultados obtidos?
'

Todo o processo de AIA requer, além da quantificação e da aferição das variações da
qualidade ambiental da área de influência, a análise do significado dessa mensuração. Essa
análise pode ser realizada de várias maneiras, embora seja desejável que, diante de um caso
específico, toda a equipe analise da mesma forma os eventos quantificados, de modo a
permitir a consolidação das análises efetuadas e a compreensão dos leitores.
Um dos grandes problemas de muitos estudos ambientais é não padronização estrutural de
seus textos analíticos, dificultando o entendimento do texto final consolidado e, nele, das

r

f

argumentações realizadas. Isso porque são vários especialistas, com visões distintas do
processo de transformação ambiental com que se estão defrontando, cada qual trabalhando
segundo o modelo ad hoc que trouxe de casa.

Essa critica pode parecer um pouco dura, mas já tivemos muitas oportunidades de ver,
analisar e participar de estudos onde sua gerencia permitiu que isso ocorresse, pela falta de
uma abordagem mais generalizável para todos os segmentos ambientais analisados.
A análise dos eventos deve concentrar-se sobre fenômenos e alterações ambientais. Isso
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porque o projeto ou empreendimento e suas intervenções constituintes já devem ter sido
descritos e analisados no diagnóstico ou na caracterização do projeto/empreendimento.
3.6.1 Análise dos índices de qualidade ambiental dos eventos identificados

A análise dos índices de qualidade ambiental de fenômenos é distinta e complementar à

caracterização dos fenômenos, por isso estão intimamente relacionadas. Ela precisa abordar,
interpretar e concluir acerca das relações de causa e efeito de todas as naturezas em que o
fenômeno em análise estiver envolvido. Essas relações são visíveis através da HGSI
formulada e de informações aferidas e levantadas durante a etapa de diagnóstico. Ao
analisarmos o índice de qualidade ambiental de um dado fenômeno devemos observar e

«•a-'"

refletir sobre as seguintes questões:

-

que alteração ou conjunto de alterações ambientais determinam a ambiência necessária
da área de influência para que o fenômeno se manifeste? Ou seja, precisamos saber

quais as alterações que induzem a manifestação do fenômeno;
-

guais fenômenos relacionam-se com o fenômeno analisado, direta e indiretamente, e
quais os resultados dessas relações em termos de suas conseqüências sobre o

ambiente? Nessa identificação é importante observarmos se o fenômeno analisado é

ou não responsável ou indutor de outros eventos, considerando o que aconteceria com
a transformação ambiental expressa pela HGSI caso ele tivesse suas manifestações
suprimidas ou mesmo amenizadas;
quantas vezes o fenômeno analisado tem o seu índice de qualidade ambiental
adicionado aos índices de qualidade ambiental das alterações das quais decorre? Ou

seja, uma vez que nas estimativas de impacto o valor do iga de um fenômeno é
transferido para o das alterações das quais derivam, precisamos verificar qual é o peso
do fenômeno ou sua ponderação na HGSI, através do número de alterações que o
1/ '

geram, recebendo o valor do seu iga

Devemos multiplicar esse peso (número de

alterações geradoras do fenômeno) pelo igji do fenômeno, de maneira a obter uma
medida de sua representatividade na variação qualidade ambiental da área de
influência1;
considerações acerca dos atributos de impacto do fenômeno, quais sejam sua

intensidade, sua duração, sua carência e sua distributividade, justificando os valores de
cada um e realizando considerações acerca dos mesmos em termos da estabilidade
ambiental da área de influência considerada.

Para alterações e intervenções ambientais devemos realizar o mesmo procedimento analítico,
de modo a enriquecer e consubstanciar o processo de AIA.
Na análise dos índices de qualidade ambiental dos eventos devemos considerar as

r

estimativas indexadas realizadas, verificando e explicando seus efeitos sobre cada meio,
lSe consideramos que um fenômeno {fea1} possui iqajfca'} •* 0,2 u.q.a,. e deriva de 5 alterações distintas, então a
sua representatividade na variação da qualidade ambiental da área de influencia considerada será dada pela
expressão: iqajfea'}. 5 •» 1 u.q.a.

f •
f

Considerar umfenômeno apenas pelo valor do seu iqa oude seu impacto iad pode conduzir-nos a situações falsas,
uma vez que um fenômeno com iqa pequeno, mas derivado de muitas alterações poderá ter maior
representatividade do que um outro, com iqa elevado, porem derivadode apenasuma alteração.

í
r
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segmento e fator ambiental impactável.

Aanálise dos impactos de eventos ambientais pode ser complementada com cartas temáticas
da área de influência, nas quais locamos, ainda que em forma de croquis, as áreas de

manifestação dos fenômenos (suas distributividades). Essa prática, alem de facilitar a
visualização dos eventos, permite que tenhamos uma expressão geográfica de seus efeitos e,
em alguns casos, a superposição desses mesmos efeitos. Isso beneficia a analise e
instrumentaliza, tanto o futuro gestor ambiental, quanto os órgãos ambientais fiscalizadores e
licenciadores.

3.7 A avaliação relativa e a ponderação intrínseca dos eventos

Como procuramos demonstrar no inicio dessa apresentação (item 1-Qque é AIA -Avaliação
ria Impactos Ambientais?), os processos de AIA realizam comparações analíticas, segundo
métricas e padrões específicos, entre cenários ambientais alternativos. Isso nos conduziu á
uma fórmula própria para a quantificação dos impactos ambientais, qual seja: a diferença
entre índices de qualidade ambiental referidos a duas realidades de uma mesma região (área

de influência considerada), segundo a ótica de indicadores ou variáveis ambientais pre-

estabelecidos. Essa é a tônica das avaliações relativas, que se prestam a identificação dos

impactos ambientais líquidos, bem como da transformação ambiental efetivamente vinculada

à presença de um projeto ou empreendimento.

Quanto á ponderação intrínseca dos eventos, consideramos oportuno reforçar a consistência

e a lógica interna do MAGIA. Muitos métodos utilizados nos processos de AIA obngam aos
usuários que estabeleçam, a priori, um valor de importância para o evento ou impacto
analisado. Essa prática, conforme vimos, pode conduzir-nos a conclusões bastante
duvidosas, tendo em vista os conflitos que normalmente surgem entre análises absolutas e
análises relativas, assim como entre as conclusões que ambas levam-nos a efetuar.

Observando a figura 11 a seguir, a qual é parte da à figura 9 que apresenta uma HGSI
genérica, verifica-se que ofenômeno fea3 deriva, diretamente, das alterações alai, ala* e ala6.
Há uma relação de causação entrefea3 e fea2.

Figura 11 - Causação alteração xfenômenos ambientais

No entanto, para efeito do estabelecimento da representatividade de rea,, somente são

considerados os eventos de nível superior. Em outras palavras, a representatividade de um
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fenômeno será considerada através das alterações das quais deriva, sem considerar outros

fenômenos a que eventualmente esteja vinculado. Portanto, no exemplo acima a
representatividade do fenômeno ambiental fea2 é igual a 1 (hum). de fea3é igual
de fea*, igual a 2 (dois).

Aqui estabelecemos um axioma datransformação ambiental, segundo o MAGIA:
dado um evento ambiental de ordem n, ele sempre estará relacionado a pelo menos um
evento ambiental de ordem rvl.

Ou seja, um fenômeno sempre derivará de pelo menos uma alteração ambiental.
Analogamente, uma alteração será derivada de pelo menos uma intervenção ambiental.
Dado que, através do processo de transitividade do impacto, o valor do impacto de um evento
de ordem n é adicionado a todos os seus eventos geradores, de ordem rvl, a ponderação ou

representatividade do evento de ordem n será dada pelo número de seus eventos geradores.
Afórmula de ponderação de eventos e de seus respectivos impactos ambientais preconizada
pelo MAGIA está evidentemente associada á experiência, à capacidade e à competência da
equipe alocada. Em nosso entender possui muito mais fundamentos técnicos, segurança e
eficiência do que as definições aprioristicas muitas vezes utilizadas em boa parte dos
métodos disponíveis.

Na hierarquização dos fenômenos devemos ordená-los segundo dois critérios: o primeiro,
baseado no seu valor absoluto de impacto ambiental distribuído; o segundo, no valor do seu

impacto ambiental distribuído multiplicado pela sua representatividade.
3.8

Plano Ambiental

Alegislação vigente, no Brasil e em outros países, quando aborda as medidas necessárias à
viabilização ambiental de organizações efetua um tratamento muito diferenciado, fato que im
pede a padronização desta etapa de um estudo segundo um cardápio de ferramentas que
seja comum a todas as determinações legais, acrescido de aspectos isolados. Além disso, a
variedade de estudos que demandam medidas preventivas e corretivas de curto, médio e
longo prazos, pode ser um fator que dificulte essa padronização.
O MAGIA foi idealizado com a finalidade de dispor de um conjunto mais amplo de
ferramentas, que permita aos usuários efetuar tarefas mais completas de planificação ambien

tal, ao invés de se resumirem a realizar ações isoladas. Éimportante concluir, portanto, que o
uso das ferramentas disponíveis no MAGIA para essa finalidade será mais ou menos intensivo

em função da natureza do estudo a ser realizado e do nível da transformação ambiental
esperada em cada caso.

V .

Antes de começarmos a apresentar o modelo dos planos ambientais, é importante que
efetuemos algumas considerações. Nossa pretensão é a de transformar os planos
ambientais em instrumento gerencial da organização. Já que o empreendedor vai pagar por
um serviço de consultoria em busca de licenciamento, porque não oferecer um instrumento
que vá além de uma simples licença? Porque deixá-lo à mercê de outras ameaças que
podem efetá-lo econômica e financeiramente? As pressões mundiais e nacionais são
crescentes quanto às necessidades da gestão ambiental e já se fazem sentir na aprovação de
financiamentos, sobretudo para empreendimentos de maior porte. A sociedade organizada,
através de organizações não-govemamentais, atua cada vez mais nessa mesma direção.
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Não cabe discutir o mérito dessas forças, mas reconhecer que elas existem e atuar de forma
a impedir que suas demandas afetem os negócios que pretendemos realizar.
OMAGIA entende que o plano ambiental proposto, uma vez integrado à gestão empresarial,
constitui um instrumento hábil e efetivo para cumprir com essas finalidades mais amplas.

Oconjunto de ferramentas destinadas à tarefa de planificar a gestão ambiental, sob otitulode
Plano Ambiental, está subdividido em três subconjuntos de objetivos, metas e ações

integradas, a saber
Plano Estratégico
Plano Tático

Plano Operacional.

O nível estratégico do plano ambiental de uma organização tem por objetivo os seguintes
alvos:

determinar, manter e divulgar os seus princípios e compromissos fundamentais com a
estabilidade de sua área de influência, orientando a ação organizacional;

fixar de forma clara e objetiva os critérios e padrões de desempenho ambiental da
organização;

estabelecer e divulgar, interna e externamente, as responsabilidades e as atribuições

para a garantia, a manutenção e o aprimoramento do desempenho e dos resultados

ambientais da organização;

destacar as variáveis ambientais com desempenho crítico, que podem afetar o

desempenho ambiental da organização, segundo as avaliações efetuadas;
identificar as competências fundamentais que a organização deve possuir para realizar
todas as metas e objetivos estabelecidos no plano ambiental;

fixar um objetivo estratégico do plano, que sempre consiste em otimizar os impactos
ambientais decorrentes da organização, conduzindo-a do cenário de sucessão para o
cenário alvo;

identificar e propor medidas junto a todos os atores envolvidos, direta e indiretamente,
com a realização do projeto ou empreendimento proposto.

As incumbências e responsabilidades máximas de desempenho ambiental de uma

organização são explicitadas através da sua missão ambiental. Amissão ambiental de uma
organização precisa definir o que a organização está disposta a fazer, para quem ela irá fazer
e quais os paradigmas ambientais que orientarão todas as suas ações e decisões.

Em qualquer plano que sedesenvolva, sempre existirão variáveis de maior peso que poderão
afetar os seus resultados. A essas variáveis dá-se o nome de variáveis ambientais criticas ou

simplesmente variáveis criticas, benéficas e adversas. Elas são identificadas na etapa da
avaliação ambiental, especificamente nas matrizes de impactos.

A equipe dos estudos, com base no conhecimento da percepção de impactos das
comunidades diretamente afetadas pela atividade transformadora, selecionará como variáveis
críticas aquelas indutoras dos maiores impactos, positivos e negativos, identifcados no
Kohán-Saagoyen
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cenário de sucessão. Evidente que é sobre esse cenário, virtualmente construído na etapa de
prognósticos, que será aplicado o plano, de modo a que ele ocorra otimizado. Portanto,
interessam ao plano as suas ocorrências críticas.

As potencialidades e vulnerabilidades do cenário de sucessão serão observadas
complementarmente nesta tarefa. Decerto, elas traduzem aspectos críticos. Após .dentificar

e analisar o desempenho das variáveis críticas, os analistas ambientais deverão lembrar que,

em seguida ao detalhamento do plano operacional, serão avaliados os seus efeitos sobre

essas variáveis e introduzidos no prognósticos, identificando as potencialidades e
vulnerabilidades ambientais remanescentes no cenário alvo.

Apartir dos princípios e compromissos da qualidade ambiental estabelecidos na missão, são

formuladas diretrizes globais compatíveis para a execução do plano como um todo, bem como

para o tratamento especifico dos segmentos ambientais mais afetados, segundo a avaliação

efetuada.

Éimportante apresentar, primeiramente, as diretrizes mais amplas, que orientam as ações e o
desempenho ambiental do empreendimento como um todo. Depois, as diretrizes
relacionadas aos meios e compartimentos ambientais específicos. Este é um documento que

precisa ser preparado interdisciplinarmente. uma vez que a conformidade mter-diretrizes e
fator vital para os projetos ambientais que viráo a ser detalhados. Todas as diretrizes devem
possuir um enunciado e uma justificativa específica, uma vez que representam restrições e
orientações às ações ambientais que serão empreendidas nos processos de gestão.
Para a realização integral da missão, a organização necessita possuir alguns atributos que
são fundamentais. Esses atributos tem uma peculiaridade. Na sua ausência, a organização

não terá capacidade de realizar o plano, que passa a ser apenas uma carta de intenção e nao
um efetivo programa de ação. A título de exemplo, seguem alguns fatores de sucesso

genéricos: (i) domínio tecnológico, GO capacidade de interiocução com osegmento ambientai

do poder público e (i") capacidade de mobilização de recursos humanos, tecnologia e equipa
mentos para a gestão ambiental.

Outros exemplos de fatores de sucesso podem ser.

diálogo com as comunidades de sua área de influência, com associações ambientalistas
e com a Universidade;

imagem perante a comunidade;
imagem perante clientes e fornecedores;

transparência da política ambiental da organização.

Esses fatores ou competências são essenciais ao desempenho de qualquer organização, em

especial quando a informação chega rapidamente a todos os pontos do país, formando
opinião, beneficiando ou inviabilizando projetos. Por isso mesmo, ao estabelecer oelenco de

fatores de sucesso que uma organização deve possuir, devem ser diferenciados aqueles que

ela já detém e utiliza, daqueles que ela não possui. Estes últimos devem ser desenvolvidos e
ativados através de ações especificas, de maneira a conformarem a textura básica do
sucesso organizacional. Os fatores de sucesso, assim como ocorreu com as diretrizes
globais, devem ser enunciados e ter sua motivação e utilidades justificadas.
De posse desses elementos estratégicos, o plano ambiental requer o estabelecimento de um
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objetivo global. Trata-se do alvo máximo aser perseguido pela gestão ambiental em termos

da otimização de impactos, ou seja. mitigação e amenizacão das adversidades, e

diversificação e ampliação dos benefícios.

Oenunciado do objetivo global deve indicar a meta máxima a ser atingida^ peto plano e o
tempo que será necessário para atingi-la. Deve ainda, com base na missão estabelecida,
identificar os meios e compartimentos prioritários em termos das ações que serão adiante
propostas e programadas.

Por fim após o seu enunciado, podem e devem ser feitos comentários que esclareçam a sua
conformidade com a missão instituída, com as diretrizes globais estabelecidas, e que onentem
as demais fases subseqüentes do plano.

Arealização de um plano e, especificamente, a consecução de seu objetivo global, não

depende apenas dos recursos disponíveis e da qualidade dos técnicos que o realizarão.
Depende também do conhecimento dos agentes do cenário ambiental que se deseja atingir,
ou seja, o cenário alvo. bem como das formas de relação e de negociação mantidas com
esses agentes.

Os agentes do cenário alvo, ou partes interessadas, são pessoas e instituições, de diversas

naturezas e origens, que podem facilitar ou obstaculizar a realização do plano ambientai
projetado. Assim sendo, é fundamental identificá-los e. se necessário, estabelecer relações

compatíveis com eles. OMAGIA propõe, na verdade, que os trabalhos de identificação des

ses agentes seja efetuado através de um diagnóstico poiítico-instituaonal da organização, o
qual servirá de apoio aos gestores do plano nas suas diversas instâncias.

Todo o agente possui um nome, este é o seu primeiro atributo. Ele foi considerado como
agente porque é possivel esperar dele algum tipo de manifestação, a partir do conhecimento
da organização ou do plano ambiental proposto. Essas manifestações sao assinaladas como
atuações potenciais do agente. Podem ser várias, podem ser distintas em intensidade,
podem ser artemativas e podem ser até mesmo contraditórias. E importante enuncia-las, e
considerar uma a uma, em função de seus motivos. Em seguida, identifica-las segundo suas

conseqüências ou efeitos prováveis com relação à consecução do plano. Por fim, sugenr
ações alternativas para otimizar os efeitos dos comportamentos esperados de cada agente.
OMAGIA propõe que seja criado um cadastro específico para cada as partes interessadas,
apresentando todas as suas caracteristicas, efetivas e potenciais.
Acada agente identificado devem corresponder os seguintes atributos:
-

nome ou mnemônico do agente.

-

natureza institucional do agente, que pode ser múltipla, segundo as escolhas
disponíveis pública, privada. ONG, nacional, internacional e comunidade).

atuação potencial esperada fase a existência da organização que sedeseja viabilizar ou
aprimorar o desempenho ambiental.

conseqüências prováveis para a organização em função da atuação esperada por parte
do agente.

proação. ou seja, ações antecipadas que deverão ser tomadas afim de otimizar as
conseqüências ou efeitos previstos.
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Asegunda instância do plano ambiental denomina-se Plano Tático. Neste âmbito, as ações e
objetivos estão centradas sobre o nível compartimental. Comofoi visto, no âmbito estratégico
do plano o enfoque era sobre as relações da organização com o ambiente, considerado

globalmente. A realização de um plano ocorre em cascata. Para que um nível seja realizado
é necessário que o nível inferior seja devidamente executado. Assim, para que o nível es
tratégico consolide a missão e o objetivo global estabelecidos, é imprescindível que se
realizem os programas e do nível tático.

O primeiro passo é a formulação dos objetivos ambientais por compartimento ou
simplesmente objetivos compartimentais. Os objetivos são normalmente estabelecidos de
forma a manter a mesma organização utilizada até então no estudo. O diagnóstico foi
efetuado por compartimento, os prognósticos e a análise e avaliação ambiental também o
foram. Nada mais adequado que o plano tático tenha a mesma estrutura. Com isso, está

sendo garantido um grau de padronização de enfoque que facilita sobremaneira o
entendimento de todos.

Por outro lado, há ainda um aspecto conceituai que precisa ser apresentado. Para cada
estudo tem-se um plano, que é conformado por conjuntos de objetivos e programas. Cada
programa, por sua vez, é conformado por conjuntos de metas, projetos e recomendações.
Essa seqüência, que se usa denominar por estrutura em cascata, pretende consolidar a
conformidade interna de um plano.

O enunciado do objetivo compartimental deve traduzir a otimização de impactos que se

pretende alcançar, para um dado compartimento, em um dado intervalo de tempo. Associado
a este enunciado, que é similar ao do objetivo global, devem constar considerações acerca da
sua conformidade com o objetivo global e as orientações necessárias para a etapa
subseqüente do plano, qual seja, o plano operacional.
A otimização de impactos, em todos os objetivos e metas ambientais do plano, é formulada
através de um texto do seguinte tipo:

"Conduzir, através das medidas estabelecidas pelo programa X (ou projeto Y), o
impacto ambiental incidente sobre (o ambiente, um dado compartimento, um
determinado fator ambiental), de [A; BJ», previsto para o cenário de sucessão,
para o vetor [A; B]ca, proposto para o cenário alvo, até mês/ano."

As considerações que devem ser formuladas referem-se à justificativa de como conseguir
realizar esta otimização, quais os aspectos que permitem que essa proposição seja efetuada,
bem como sobre quais fenômenos incidirão maiores atenções para alcançar o objetivo pre
fixado.

É importante observar que o somatório das otimizações propostas pelos objetivos
compartimentais consolidam o objetivo global.

Os programas ambientais consolidam o conjunto de ações que permitirão o atingimento dos
objetivos táticos. Constam de um programa ambiental, por compartimento trabalhado, as
seguintes informações:

recursos previstos para a totalidade dos projetos ambientais referentes ao programa humanos, técnicos, logísticos e serviços de terceiros;

quantidade de projetos ambientais que compõem o programa, segundo a sua natureza;
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metas que demandam atendimento para que oprograma alcance oseu objetivo;
ações imediatas, corretivas e preventivas, cuja consecução beneficia diretamente a

-

realização do programa;

-

recomendações institucionais de diversas naturezas cuja temática as toma diretamente
referidas ao programa.

Os programas ambientais são uma consolidação das ações necessárias ao atingimento dos
objetivos compartimentais e, conseqüentemente, ao objetivo global do plano.

O âmbito operacional de um plano é o responsável pela consecução das ações que
materializam os seus efeitos esperados. Enquanto o nível estratégico estabelece as
referências mais globais do plano, enquanto o nível tático compõe a gestão intermediária que
integra sistematiza e otimiza conjuntos homogêneos de ações, o nível operacional as pratica,
assegurando a manutenção de todos os princípios, compromissos e diretrizes estabelecidos.
OMAGIA oferece três ferramentas operacionais, a saber metas, projetos e recomendações.
Aprimeira delas situa-se no nível dos alvos ambientais a serem alcançados. Tratam-se das

metas ambientais. Elas são referidas a cada um dos fenômenos prognosticados no cenano
de sucessão e têm por finalidade acompanhar e otimizar o desempenho dos fatores
ambientais por ele afetados, adversa ou beneficamente.

Uma meta ambiental representa, portanto, o alvo a ser atingido, em um intervalo de tempo

pré-determinado. a partir da implementação de medidas e ações a ela especificas, buscando

otimizar os efeitos e conseqüências de um dado fenômeno. Acada fenômeno do cenano de
sucessão estará associada uma, e somente uma, meta ambiental.

Para o estabelecimento de uma meta ambiental deverão ser fornecidas as seguintes
informações:
nome da meta ambiental;

enunciado e comentários, similares aos efetuados para os objetivos ambientais;
identificação do fenômeno contemplado pela meta;

identificação do objetivo compartimental ao qual a meta está predominantemente
vinculada.

Asegunda ferramenta operacional são os projetos ambientais. Antes de falar acerca das

facilidades correspondentes do MAGIA é importante considerar oconcerto de natureza ou tipo
de projeto. Para efeito dos projetos ambientais, cinco naturezas distintas merecem destaque,
a saber

-

Mnnrtnraçáo ambiental, que se constituem em projetos de acompanhamento e de
aferição sistemáticos dos indicadores ambientais que expressam o comportamento e a
funcionalidade de fatores ambientais de interesse em uma dada região;

-

Controle ambiental, que se constituem em projetos destinados a otimizar os impactos

prognosticados sobre os fatores ambientais da região em estudo, através de
intervenções físicas sobreos fatores afetáveis;

Maneio ambiental, que se constituem em projetos destinados a otimizar os impactos
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muito

prognosticados
sobre os fatores ambientais da região em V^^mT^^
envolvem fll a relocacão geográfica de fatores impactáveis; (u) a eliminação e retirada

Tet^nSs
que Ihefsão adversos; e(ii ) aintrodução e^^^^^
tos. normalmente inexistentes ou insuficientes, que lhes são funaonalmente vitais.

- Usos múltiplos, que se constituem em projetos destinados aassegurar e4#J*^

Kdosambientais
de qualquer natureza, ^ndV°Pf^
territorial proposto, bem como aos seus segmentos e unidades constituintes,

-

Especiais, que se constituem nos conjuntos de estudos e atividades destinados a

rlSr^r asituações de exceção, tais como acidentes, emergências eoutros, os quais
normalmente não são contempladas pelas medidas propostas.
Para os projetos ambientais o MAGIA oferece dois processos distintos: um destinado à
apresentação do projeto, outro à alocação dos recursos de que necessita.
Aapresentação do projeto éum processo que se destina aoferecer as informações básicas e
gerais do projeto ambiental. Essas informações podem ser assim resumidas.
nome do projeto;
natureza do projeto;

compartimento contemplado;
duração, início e fim previstos;
enunciado do projeto;

descrição e justificativa do projeto;
metas ambientais atendidas;

ações imediatas requeridas pelo projeto.

Além das cinco naturezas de projeto destacadas pelo MAGIA, outras tiês merecem ser
consideradas, dado que podem ser demandadas em diversas situações. Sao elas.
- Zoneamemo_amb!entaJ, que se constitui em um conjunto de estudos ambientais, físico-

Sífsóc^co^micos, envolvendo diagnóstico eanálise ambienta de uma região

a ser ordenada territorialmente, ocupada ou não. destinados a ^mPatb*,^artriia^^^
potencialidades e vulnerabilidades ambientais com as ameaças e °Portu™ades
derivadas de seu uso e ocupação, tanto os já realizados, quanto os previstos em planos,

-

programas e projetos públicos e privados.
Fvninracão intensiva, que se constitui em um projeto especial de manejo com a

Sadedeidentificarjnventariar
eexplorar recursos «^^^^^^
de influência de uma atividade transformadora, que podem apresentar '"teresse

«tyrZt^âermco ou cultural, e que serão irremediavelmente afetados pela
implantação e operação da etividade prevista.

'

Suoorte teoal. que se constitui no conjunto de estudos destinados ao desenvolvimento
dos^plomas legais necessários àinstitucionalização das medidas de console manejo
monitoração, uso múltiplo e zoneamento ambientais, assim como de todos os
decorrentes que demandam formalização legal.
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NSiíTO

O
processo de recuas de projeto *£"~J*^TSS^^W^
ambiental. Sâo assim discriminados, por projeta os itens ™
sãQ «^ncadas,
humanos, técnicos, logísticos e servas de terceiros Essas .ntorm ço,

como Já mencionado, no processo de programas amb.enta.s.

I |^

Aúltima ferramenta .^^°"t,^^^%^nZZ^ d^^f^

ZttZttXZSR SSSt =SS ONO, empreendedor e
eventuais financiadores de um projeto.
aosempreendedores.

, .mrt,J ,mbjental
mftfl*rtc

OMAGIA finalfca as suas fadlidades operacionais com mais dois eiemem ,

Sque para aorganização, em função de sua pertinenc*.

Osegunda um instrumento básico ao planejamento eãprópria gestão do estudo. Trata-se
do orocesso de ações imediatas.

nomeou mnemônico da ação;
nível do plano beneficiado;
início previsto e realizado;

-

prazo previsto e realizado;
enunciado da ação. com alvo estabelecido;

fatores que a motivaram, com justificativas;

. Uos »* esperados com asua realço eoresponsável d,reto por sua
realização;

-

avaliação dos resultados alcançados;

pnndpal compartimento ambiental contemplado pela ação.
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