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Apresentação
O relatório denominado Produto 1 - Estudo Comparativo Internacional dos Modelos de
Licenciamento Ambiental, Análise de Impacto Ambiental e Compensação Ambiental constitui o
primeiro produto do contrato n. 02/2013, firmado pelo Consórcio ARCADIS Logos e LL
Consultoria, efetivado no âmbito do sistema de cooperação entre Programa Nacional de Meio
Ambiente II (PNMA II) e Banco Mundial para realizar serviços de consultoria relativos ao
“Estudo Comparativo Licenciamento Ambiental Federal (LAF), Avaliação de Impacto Ambiental
(AIA) e Compensação Ambiental (CA) em diferentes países e Subsídios a Elaboração de
Matrizes de Impacto por Tipologia”.
O Contrato do PNMA II, financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), sob a forma de um empréstimo, faz parte do componente
Desenvolvimento Institucional de órgãos ambientais, tendo em visa a melhoria na gestão
ambiental. Abriga, em particular, o subcomponente Licenciamento Ambiental que tem por
objetivo maior o aperfeiçoamento do modelo de gestão do Licenciamento Ambiental em âmbito
federal. Não inclui a reforma do Licenciamento em Estados e Municípios, tema também
importante na agenda de melhorias institucionais.
O escopo completo do presente contrato tem assim duplo objetivo, identificar Boas Práticas
replicáveis nos modelos do processo AIA, base do LAF e CA de competência do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e compor uma
Matriz de Impactos organizada segundo tipologia de empreendimentos, tendo em vista a
orientação e padronização de avaliações de impacto ambiental e gestão e acompanhamento
de programas ambientais, rumo à garantia de processos sustentáveis no território nacional.
Almeja-se a melhoria da eficiência na prestação dos serviços públicos associados.
Nessa perspectiva, além do Produto 1, o projeto contempla mais 7 Produtos parciais que,
gradativamente, adicionam resultados para a montagem do Produto 8 - Matriz de Impactos.
São eles:
PRODUTO 2 – Compêndio contendo levantamento bibliográfico de listas de verificação dos
impactos, elementos, efeitos, fatores ou aspectos ambientais associados às tipologias
definidas e dá base diretamente ao Produto 4;
PRODUTO 3 – Levantamento dos impactos, elementos, efeitos, fatores ou aspectos
ambientais identificados considerando suas características regionais e temporais e avaliados
no âmbito de 72 Estudos de Impacto Ambiental (EIA) de projetos referência, dando base
analítica os demais produtos sequenciais.
PRODUTO 4 – Identificação da Lista de Verificação relacionando elementos, efeitos, fatores
ou aspectos ambientais a impactos ambientais, consolidada de acordo com a definição de
agrupamento de empreendimentos e uniformizando termos ou expressões, baseando-se nos
resultados dos levantamentos dos Produtos 1, 2 e 3.
PRODUTO 5 – Levantamento de medidas mitigadoras relacionadas aos impactos ambientais
identificados na lista de verificação e encontradas nos Estudos Ambientais selecionados no
Produto 3 e considerando os levantamentos do Produto 1, em estudos ambientais dos projetos
referência com Licença de Instalação emitida.
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PRODUTO 6 – Levantamento de indicadores ambientais relacionados aos Programas
Ambientais para mitigação dos impactos, propostos para as etapas de instalação e operação,
em Estudos Ambientais selecionados no Produto 3 e considerando os levantamentos no
Produto 1, em estudos ambientais de projetos com Licença de Instalação e/ou Licença de
Operação emitida.
PRODUTO 7 – Levantamento de critérios de gestão e acompanhamento de Programas
Ambientais propostos para as etapas de instalação e operação, em Estudos Ambientais
selecionados no Produto 3 e considerando os levantamentos do Produto1, em estudos
ambientais de projetos com Licença de Instalação e/ou Licença de Operação emitida.
PRODUTO 8 - Proposição de Matriz de Impacto por tipologia de empreendimento consolidando
os resultados dos levantamentos dos Produtos de 2 a 7 para orientação e padronização da
análise de impacto ambiental e gestão e acompanhamento dos programas ambientais,
realizadas no âmbito da Avaliação de Impacto Ambiental relacionada ao Licenciamento
Ambiental Federal.
No Produto 1 - P1 especificamente, incluem-se a avaliação e comparação de Modelos AIA,
LAF e CA, tendo em vista a identificação de Boas Práticas nos países selecionados nos Termos
de Referência (TdR) - Canadá, Estados Unidos, Portugal, Austrália, diretivas da União
Europeia, além da Alemanha, Holanda e Chile, agregados posteriormente, envolvendo:






Licenciamento Ambiental (LA) processo administrativo instituído, no caso do Brasil, pelo
art. 9° da Lei n. 6938/81, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental/Relatório
de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), em que se busca a adequação ambiental de
empreendimentos e atividades potencialmente causadores de impactos ou utilizadores
de recursos naturais, com vistas a compatibilização do desenvolvimento
socioeconômico e a preservação da qualidade ambiental. Sua execução na esfera
federal é competência do IBAMA/Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC);
Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) reúne procedimentos voltados à análise
sistemática dos impactos ambientais de projetos, programas, planos ou políticas e
respectivas alternativas para assegurar o exame dos impactos ambientais, com
apresentação de resultados adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de
decisão;
Compensação Ambiental (CA) sistematiza procedimentos para estabelecer
compensação financeira aos efeitos ambientais não mitigáveis. Nesses casos, o
proponente tem a obrigatoriedade de apoiar a implantação e manutenção de Unidade
de Conservação (UC) do grupo de proteção integral – artigo 36 da Lei n. 9985/2000.

A comparação qualificada do uso desses três instrumentos nos países selecionados, com as
devidas adaptações aos processos equivalentes ao licenciamento no Brasil, na bibliografia
disponível e em órgãos governamentais encarregados do processo de AIA, subsidia a
identificação de Boas Práticas, dando base para reflexões e decisões para aprofundar a
Estratégia de Fortalecimento do Licenciamento Ambiental Federal.
O relatório P1 foi elaborado com o compartilhamento dos resultados parciais com a equipe de
acompanhamento IBAMA/DILIC – estabelecendo-se momentos de decisão analítica, desde a
identificação até o registro e armazenamento de dados, informações e conhecimento.
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Está organizado em cinco capítulos com análises articuladas, com a apresentação de alguns
quadros sintéticos e fichas-resumo para facilitar a compreensão do cotejo entre os modelos
adotados pelos países estudados, cujos roteiros completos são apresentados sob a forma de
anexos compreensivos. O conteúdo desses capítulos é exposto a seguir:
Capítulo 1 – Aspectos Metodológico: é apresentada a metodologia adotada, dando-se
destaque aos conceitos referenciais envolvidos (ANEXO I) e aos procedimentos e instrumentos
utilizados (ANEXO II), seja no levantamento das informações nos países selecionados, seja
para a identificação das boas práticas. Detalhada a metodologia sobre a identificação do
contexto jurídico, que sustentam a AIA, LAF e CA.
Capítulo 2 – Descritivo contextualizado das características dos modelos de LAF, AIA e CA dos
países selecionados para introduzir um quadro geral, retratando seus respectivos modelos,
seguido de resultados obtidos no levantamento.
Capítulo 3– Introduz-se a análise comparativa das informações sobre LA, AIA e CA nos países,
e a Identificação de práticas potencialmente aplicáveis ou adaptáveis ao Brasil, assim avaliadas
pela equipe a partir da análise comparativa dos modelos de LA, AIA e CA.
Capítulo 4 – Considerações Finais.
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1. Aspectos metodológicos
O desenvolvimento do Produto 1, conforme consta do Termo de Referência (TdR), refere-se à
elaboração do “Estudo comparativo de conceitos, normas, procedimentos, boas práticas e
indicadores ambientais relacionados ao modelo de Avaliação Ambiental, com foco na AIA de
atividades e empreendimentos, considerando os modelos existentes nos países selecionados
e outros modelos relevantes ao contexto das tipologias sujeitas ao LAF no Brasil”, devendo
determinar os procedimentos de coleta, catálogo e análise, comparação e identificação de
práticas potencialmente aplicáveis ou adaptáveis ao licenciamento ambiental federal brasileiro.
No contexto da evolução e aperfeiçoamento do instituto da AIA nos diferentes países
selecionados para a análise comparativa internacional, tendo em vista a identificação de boas
práticas, propõe-se a aplicação do método Benchmarking, para avaliar a relação dos processos
entre os países elegidos para comparação.
Segundo a Fundação para o Prêmio Nacional de Qualidade (2005 apud SEPLAG,2012), o
método de Benchmarking caracteriza-se por um processo que “compara a prática de gestão
de uma organização, que esteja sendo executado de maneira mais eficaz e eficiente, com
própria ou em outra organização, para entender as razões do desempenho superior, e adaptar
à realidade da organização e implementar melhorias significativas”. Dentre os princípios do
método, neste estudo, destaca-se a analogia, que compara as práticas e resultados que
devem, necessariamente, ser similares para permitir o cotejo e a adaptação dos resultados
para as entidades ou organizações envolvidas.
Assim, o objetivo principal de se realizar o processo de benchmarking é usar a comparação
para implementar mudanças que levem a melhorias nos processos e em seus resultados. A
execução do processo de benchmarking segue as etapas abaixo e detalhadas a seguir:








1.1.

Definição dos conceitos referenciais;
Definição dos países;
Definição dos aspectos para comparação;
Seleção de especialistas internacionais;
Levantamento de informações bibliográficas;
Analise de informações;
Identificação de Práticas potencialmente aplicáveis ao Brasil.

Etapas do processo de Benchmarking

A Figura 1.1-1 ilustra o processo de construção metodológica de trabalho para o Produto 1.
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Figura 1.1-1 – Processo de Execução da Metodologia de Benchmarking

1.1.1.

Definições dos Conceitos Referenciais

No contexto das análises ambientais, os conceitos considerados referenciais estão reunidos
em glossário de natureza operacional, muitos já consagrados na legislação e nos expedientes
institucionais e outros mais teóricos procedentes de diversas ciências com seus métodos
próprios. São apresentados no ANEXO I – Glossário em ordem alfabética, sem hierarquia de
importância, e orientam as análises, tanto em seus procedimentos como em suas conclusões.
1.1.2.

Definição dos países

A seleção dos países para a aplicação do método benchmarking seguiu o elenco declarado no
Termo de Referência: Austrália, Canadá, Estados Unidos, Portugal, além das diretrizes da
União Europeia.
A esse conjunto adicionou-se o Chile, devido à possibilidade de similaridade dos tipos de
projetos mais frequentes e das questões tratadas no âmbito do licenciamento; a Holanda, dada
a inserção e destaque na aplicação da AIA no plano da União Europeia; e Alemanha, por
sugestão da equipe de acompanhamento do IBAMA. Portanto, considerando o Brasil,
totalizam-se oito países conforme apresentado na Figura 1.1-2, além da análise das diretivas
da União Europeia.
Tratamento equivalente ao do levantamento nos países selecionados foi utilizado no
levantamento de informações sobre o LAF no Brasil, tendo em vista fixar e referenciar a
comparação dos resultados dos diversos países estudados com a situação nacional dos temas
abordados.
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Figura 1.1-2 – Países selecionados para o estudo de benchmarking

1.1.3.

Elenco de aspectos para comparação

O processo de levantamento de informações baseou-se na consulta instruída que teve como
ferramenta o uso de um Roteiro Metodológico (ANEXO II), o que incluiu os oito componentes
que cobrem as principais questões que circunstanciam a avaliação comparativa da AIA, LAF e
CA solicitados no Termo de Referência. Essa concepção e o conteúdo do Roteiro Metodológico
foram alinhados com a equipe de acompanhamento.


Componente Legal;



Componente Estratégico;



Componente Institucional;



Processo de Avaliação de Impacto Ambiental;





Triagem de Projetos (screening);
Definição de Escopo (scoping);
Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental;



Consulta/Participação Pública;



Análise Técnica do Estudo;



Decisão sobre a Viabilidade Ambiental do Empreendimento;



Compensação Ambiental;



Fase de Monitoramento/Fiscalização.
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No Quadro 1.1-1, sistematizam-se as solicitações dos Termos de Referência e os componentes
adotados no Roteiro Metodológico, compreendendo duas classes componentes: (1) de
natureza estruturante, que trata da abordagem legal e institucional, à qual se adicionou a
aplicação do instrumento Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), na tentativa de se investigar
se algum país vinculava seu uso previamente ao EIA; (2) um conjunto de componentes que
acompanha
as
etapas
de
elaboração,
avaliação,
análise
técnica
e
monitoramento/acompanhamento em processos equivalentes ao licenciamento ambiental no
Brasil.
Quadro 1.1-1– Relação entre os itens solicitados no TR e os itens abordados no roteiro de
perguntas aprovado pelo IBAMA.

Solicitação do TR

Roteiro Aprovado

Número de Itens
constante do
Roteiro

Etapas do Processo de Avaliação

Etapas do Processo de Avaliação

Seleção de projetos sujeitos a consulta
pública

Consulta/Participação Pública

8 itens

Definição de Termos de Referência

Definição de Escopo (scoping)

10 itens

Análise técnicas dos estudos

Análise Técnica do Estudo

8 itens

Modelos decisórios

Decisão sobre a viabilidade
ambiental

6 itens

Indicadores Ambientais

Fase de Monitoramento e
Acompanhamento

7 itens

--

Avaliação Ambiental Estratégica

3 itens

Acompanhamento pós-aprovação

Conceitos e Modelos Organizacionais
Conceitos

Glossário

Normas e Procedimentos

Componente Legal

17 itens

Componente Institucional

17 itens

Fase de Monitoramento e
Acompanhamento

7 itens

Organograma, Hierarquia e
Competências e Fluxos
Apoio Informacional
Bases de Informações Ambientais
Protocolo de Dados Ambientais
Indicadores de Desempenho
Administrativo
Critérios de Gestão e Acompanhamento
de Programas
Elaboração: ARCADIS Logos, 2015

A elaboração do Roteiro Metodológico para a comparação entre países adotou como
fundamento algumas premissas e alguns pressupostos para guiar a busca de possíveis boas
práticas e garantir a compreensão de como estas se desenvolvem em seus contextos de
origem e possibilidades de seu uso ou adaptação a outras realidades.
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Nesse sentido, as premissas (limitações jurídicas ou factuais), bem como os pressupostos
foram utilizadas para dar sustentação à formulação dos quesitos a serem examinados e
respondidos pelos especialistas, em face da vinculação legal ou o exercício do poder
discricionário da administração pública a cada passo dos processos equivalentes ao
licenciamento ambiental brasileiro; da avaliação de impactos ambientais e da fixação de formas
de compensação; e das responsabilidades do poder público e da coletividade na proteção
ambiental.
Assim, o Roteiro Metodológico foi estruturado de forma apta a fazer emergir das respostas dos
especialistas os principais contornos jurídicos, técnicos e administrativos dos procedimentos
equivalentes ao licenciamento ambiental brasileiro, avaliação de impactos ambientais e
compensação ambiental e monitoramento/acompanhamento.
Ademais, considerando que nem todos os países estudados são federativos e que os países
federativos têm diferenças importantes em relação ao Brasil, preparou-se uma explicação
sobre o processo equivalente ao licenciamento ambiental brasileiro para Austrália, Canadá e
Estados Unidos.
1.1.4.

Seleção de especialistas internacionais

O processo de escolha dos especialistas internacionais foi baseado no perfil da ARCADIS
logos, que faz parte da empresa global ARCADIS com sede na Holanda. A partir desta
característica, a alta direção da ARCADIS logos, consultou a alta direção as demais empresas
associadas solicitando a disponibilização de técnicos sêniores e especialistas em processos
de AIA para compor a equipe que responder o Roteiro Metodológico. Definida a equipe, os
especialistas internacionais foram contatados, por correio eletrônico e reuniões telefônicas para
esclarecimentos prévios sobre o escopo e objetivo do Estudo Comparativo, envolvendo as
principais fases do processo de avaliação: seleção de projetos sujeitos ao processo de consulta
pública, definição de Termos de Referência, análise técnica dos estudos, modelos decisórios
e acompanhamento pós-aprovação, conforme consta dos Termos de Referência do Contrato,
incluindo também com quesitos como: modelos organizacionais, organograma, hierarquia e
competências nos países selecionados, normas, procedimentos, fluxos operacionais de
trabalho, indicadores de desempenho administrativo e ambientais e critérios de gestão e
acompanhamento de Programas Ambientais e apoio informacional e as bases de informações
ambientais organizadas e protocolos de dados ambientais.
A consulta instruída envolveu as respostas qualificadas dos especialistas que consultaram
suas próprias fontes e sites de governo. O processo de consulta aos especialistas
internacionais ocorreu de forma dinâmica com diversos contatos, além da complementação e
direcionamento de solicitação de esclarecimentos para outros técnicos internacionais, em
oportunidades de consulta durante a Conferência da Associação Internacional para a Avaliação
de Impacto (IAIA, International Association for Impact Assessment) 2015 ou em consultas por
meio de telefone ou uso de ferramentas como Skype® e Lync®. A lista de contatos realizados
ao longo da elaboração do Produto 1 está apresentada no Quadro 1.1-2.
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Quadro 1.1-2 - Lista de técnicos e órgãos consultados.
Especialistas
Nome*
Thomas Leiendecker

País
Alemanha

Categoria
Colaborador ARCADIS

Cargo
Líder de Planejamento Ambiental

Frederick D. Bernard
Rodrigo Mardones
Cáceres
Jordi Castellà

Canadá

Colaborador ARCADIS

Especialista Ambiental Sênior

Chile

Colaborador ARCADIS

Gerente de Projetos

Chile

Colaborador ARCADIS

Coordenador de Projetos

Steef van Baalen
Matthijs Engelbert van
Bevervoorde
Tara Corbett

Holanda

Colaborador ARCADIS

Gerente de Projeto Sênior

Holanda

Colaborador ARCADIS

Consultor

EUA

Colaborador ARCADIS

Especialista em Planejamento Sênior

Christopher R. Rutledge

EUA

Colaborador ARCADIS

Gerente de Projetos Sênior

Elizabeth Cohen

Austrália

Colaborador ARCADIS

Engenheira Ambiental Sênior

Luis Enrique Sánchez

Brasil

Universidade de São Paulo

Docente

Carla Grigoletto Duarte

Brasil

Universidade de São Paulo

Pesquisadora de pós-doutorado

Iara Verocai

Brasil

Consultora

Consultora Sênior

Angus Morrison-Saunders Austrália

Universidade de Murdoch

Docente

Júlio de Jesus
Margarida Barata
Monteiro

Portugal

Consultor - Ecossistema Ltd

Consultor Sênior

Portugal

Universidade de Lisboa

Consultora

Órgãos Ambientais
Nome

País*

Maria do Carmo Figueira

Portugal

Resposta institucional

Austrália

Resposta institucional

Canadá

Sjoerd Harkema

Holanda

Willemijn Smal

Holanda

Cheryl Wasserman

EUA

Thomaz Miazak de Toledo Brasil
Jochen Ritter

Alemanha

Categoria

Cargo

Agência Portuguesa do
Ambiente
Department of the
Environment

Resposta institucional

Canadian Environmental
Assessment Agency (CEAA)

Resposta institucional

Netherlands Commission for
Environmental Assessment
Netherlands Commission for
Environmental Assessment
Environmental Protection
Agency (EPA)
IBAMA
Federal Ministry for the
Environment, Nature
Conservation

Equipe de triagem

Secretário Sênior
Gestora de projetos
Diretora de análise de políticas
Diretor Substituto do DILIC
Servidor

e

membro

do

grupo

de

especialistas em AIA na Alemanha1

Legenda: Foi listado apenas o nome do profissional que assinou a resposta aos questionamentos
realizados. Elaboração: ARCADIS logos, 2015

1.1.5.

Levantamento de informações bibliográficas

Para compor acervo de dados e informações que permitissem a aplicação do método de
benchmarking, foi estabelecido processo de pesquisa bibliográfica complementar realizada

1

http://ec.europa.eu/environment/eia/contacts3.htm
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mediante compilação de dados e informações disponíveis em sítios eletrônicos oficiais dos
órgãos governamentais encarregados do processo de AIA dos países selecionados, de órgãos
vinculados à AIA (IAIA, APAI, UVP, ABAI)2, de organizações políticas-econômica (União
Europeia), financeiros (Banco Mundial, OECD)3 entre outras.
O levantamento bibliográfico de publicações técnica ou científica e em documentos de
referência. Todo material resultado deste levantamento esta catalogado e disponibilizado para
consulta na pasta bibliografia em plataforma online SharePoint® da ARCADIS Logos, durante
a vigência do contrato.
Os resultados obtidos dos questionários e das pesquisas realizadas tiveram amplitude diferente
para cada país, devido às diferenças intrínsecas e à própria disponibilidade da informação.
Nesse sentido, as informações foram ordenadas para tornar a apresentação dos resultados
mais semelhante e comparável. Os dados completos são apresentados nos roteiros
respondidos no ANEXO III desse relatório.
1.1.6.

Análise das informações

O processo de análise das informações foi estabelecido por diversas etapas.


Análise das respostas dos roteiros

Ao receber os roteiros respondidos, foi realizada a tradução e, posteriormente, a análise de
conteúdo verificando se as respostas atendiam as demandas inicialmente previstas para cada
pergunta.
Para a composição do Produto 1, os roteiros foram trabalhos em forma de textos e na
construção de quadros por país e por componente do roteiro, buscando-se compor documentos
que permitissem comparações. Ao avaliar que os roteiros deixaram lacunas, mobilizou-se
novamente os consultores de alguns países para uma segunda rodada de questionamentos.
Os resultados dos roteiros foram avaliados com o acréscimo de informações obtidos nos
levantamentos de dados secundários, tanto nas consultas exaustivas aos sítios eletrônicos
como consultas às publicações de diferentes fontes, buscando-se assim coerência entre as
informações obtidas.


Montagem de Quadro comparativo sintético

Para tornar mais evidentes as diferenças e as semelhanças entre os países estudados, foram
formuladas 37 perguntas-chave sobre os processos equivalentes ao licenciamento ambiental
brasileiro, avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental. Um pressuposto foi que

2

Associação Internacional para a Avaliação de Impacto (IAIA, International Association for Impact Assessment); Associação
Portuguesa de Avaliação de Impactos (APAI, Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes); Associação para o Estudo de
Impacto Ambiental em países de língua alemã (UVP, Umweltverträglichkeitsprüfung); Associação Brasileira de Avaliação de
Impacto (ABAI)
3 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, Organisation for Economic Co-operation and
Development).
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as perguntas pudessem ser respondidas binariamente como "sim" ou "não". As respostas
foram organizadas em um quadro comparativo sintético com notas explicativas.
Ao longo da preparação do estudo, um grupo inicial de 27 perguntas foi formulado. Uma versão
inicial do quadro-síntese foi submetida à equipe de acompanhamento do Ibama, que solicitou
a inclusão de novas perguntas.
1.1.7.

Identificação de Práticas potencialmente aplicáveis ao Brasil

Coletadas as informações sobre os sistemas de AIA nos países, foi iniciada uma leitura
detalhada do material reunido, a fim de identificar quais práticas poderiam ser aplicáveis ou
adaptáveis ao sistema brasileiro em nível federal. Finalizando o processo de benchmarking e
tendo em vista à identificação Práticas com potencial de aplicação ou adaptação ao Brasil,
seguiram-se os seguintes procedimentos:
Foram selecionadas as práticas que tivessem aplicabilidade aparentemente bem sucedida,
resultados consolidados e representação de prática em alguns estudos de caso que se
revelassem positivos nos relatos e documentos consultados, representando potencialidade
para aprendizado e de replicabilidade. Foram captadas em sua origem e não são pautadas por
demandas ou necessidades do sistema federal brasileiro.
A seleção de práticas foi feita pela equipe que elaborou este relatório, discutida internamente
em reuniões técnica e também com especialistas mencionados no Quadro 1.1-2.
Para algumas das temáticas exploradas neste relatório, não houve identificação de qualquer
prática que pudesse trazer contribuições ao caso brasileiro. Deste modo, as dezessete práticas
apresentadas se distribuem de forma variada, algumas sobre o mesmo tema, enquanto para
outros temas não há sugestão.
As práticas foram organizadas em quadros, conforme o modelo apresentado no Quadro 1.1-3,
contendo: nome e descrição de como funciona e breve avaliação e justificativa das
possibilidades de aplicação no Brasil, considerando-se contexto jurídico-institucional e a prática
atual.
Quadro 1.1-3 – Modelo de quadro para descrição das Práticas potencialmente aplicáveis ao Brasil
Nome da Prática
Descrição da Prática
Aplicabilidade para o Brasil

1.2.

Contexto Jurídico: Premissas e Pressupostos

Considerando que os processos de AIA, LAF e CA são amplamente regidos por legislação
acrescentou-se à metodologia, um conteúdo jurídico no roteiro metodológico e se analisou os
processos jurídicos de cada país do estudados.
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A formulação do componente jurídico no contexto do Roteiro Metodológico teve por lastro a
adoção de premissas compreendidas como os comandos legais existentes no Brasil e nos
países estudados que vinculam os atos administrativos ligados aos modelos de licenciamento
ambiental, avaliação de impacto ambiental e compensação ambiental.
Foram adotadas as seguintes premissas:


Forma de como se estabelece o ordenamento jurídico institucional;



Elenco de princípios jurídico ambientais presentes no arcabouço normativo do país ou de
tratados e convenções internacionais ratificadas;



Grau de vinculação e de discricionariedade;



Organização política;



Divisão de competências para agir e para legislar entre os diferentes níveis governamentais
e setoriais;



Forma de como se impõe a responsabilidade para a prevenção e reparação dos danos
ambientais nas esferas civil, administrativa e penal;



Forma de como a legislação garante e compreende a participação pública;



Forma de como se dá publicidade ao licenciamento;



Existência de listas positivas e negativas de tipos de projeto que devem ser submetidos à
AIA e ao licenciamento

Essas premissas, tal como figuram nos arcabouços jurídicos dos países estudados, em
contraste com o arcabouço jurídico ambiental brasileiro, foram sistematicamente observadas
para a compreensão dos modelos em análise. Combinadas entre si, a análise dessas
premissas, permitiram visualizar alguns pressupostos de atuação administrativa, tais como: o
exercício do poder discricionário; desenvolvimento de políticas públicas de controle ambiental;
e a transversalidade da política ambiental.


Pressuposto 1: Exercício do Poder Discricionário:

A adoção de princípios jurídicos ambientais consagrados pelas inúmeras convenções no
âmbito das Nações Unidas, ratificadas nos países signatários em face do grau de vinculação
dos procedimentos de licenciamento ambiental, da AIA e da compensação ambiental às leis
nacionais, informa os limites ao poder discricionário da administração pública.
Além disso, a observância dos princípios ambientais dá fundamentos para decisões técnicas
em casos não previstos ou inéditos, bem como para adoção de linhas de corte, dispensa do
licenciamento ou adoção de formas de avaliação de impactos menos complexas.


Pressuposto 2: Desenvolvimento de Políticas Públicas de Controle Ambiental

O desenvolvimento das políticas está vinculado à fixação em lei do: dever do Estado e da
coletividade em promover a proteção ambiental e o equilíbrio dos ecossistemas para esta e
futuras gerações; bem como, o dever da administração pública de implementar formas de
controle das atividades potencialmente poluidoras e, também, desenvolver e aplicar
instrumentos de gestão ambiental, somados à responsabilidade nas esferas civil, administrativa
e penal em face dos danos ambientais, permitem inferir o desenvolvimento de políticas públicas
aptas a garantir ordenamento territorial com ocupação adequada e uso racional dos recursos
ARCADIS logos
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naturais, e a controlar o desenvolvimento econômico para evitar ou reduzir a poluição. Esse
pressuposto está ilustrado esquematicamente na Figura 1.2-1.

Figura 1.2-1 - Políticas Públicas de Controle Ambiental



Pressuposto 3: Transversalidade da Política Ambiental

A forma de distribuição de competências (entre os níveis de governo e entre setores) para o
licenciamento ambiental; da internalização da AIA como ferramenta de subsídio à decisão em
vários setores; e, da adoção de mecanismos de compensação ambiental para salvaguardar o
equilíbrio dos ecossistemas em face de impactos incertos e de impossível mensuração;
somados às diferentes formas de tutela positivadas em lei e a efetividade da participação
pública, informam diferentes contextos de tratamento do direito ambiental que podem se impor
como macro ou micro sistema, com maior ou menor força, para flexionar as demais políticas
públicas e propulsionar o desenvolvimento sustentável conforme Figura 1.2-2.

Figura 1.2-2 - Diferentes contextos de tratamento do direito ambiental que podem atuar sobre
políticas públicas e propulsionar o desenvolvimento sustentável

Assim, nesse traçado metodológico, observando-se premissas e pressupostos, foram
elaborados os quesitos do Roteiro Metodológico no que se refere ao componente jurídico.
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1.2.1.

Países sob Jurisdição Federal

Com o propósito de contextualizar as práticas compiladas neste relatório, é importante destacar
que três dos países analisados não têm estrutura federativa (Chile, Holanda e Portugal), não
cabendo, portanto, uma comparação com licenciamento ambiental "federal" nesses países.
Nesses casos, são apresentadas informações sobre os procedimentos nacionais.
Entre os países analisados, quatro têm estrutura federativa, mas com marcantes diferenças
em relação ao federalismo brasileiro. Em três deles (Austrália, Canadá e Estados Unidos), há
competências equivalentes ao licenciamento ambiental no âmbito dos respectivos governos
federais e estaduais ou provinciais. No caso da Alemanha, grande parte dos processos de AIA
são conduzidos por estados ou governos locais, principais responsáveis pela implementação
da Diretiva Europeia de AIA, sendo que em alguns casos os ministérios do governo federal
também podem conduzir os processos.
Na Austrália, a maior parte das atribuições de AIA compete aos estados e territórios, cabendo
ao governo federal apenas manifestar-se sobre "assuntos de interesse nacional". Acordos
bilaterais são assinados entre o governo federal e cada governo estadual para que o estado
atue em nome do governo federal nas matérias de competência deste. Um exemplo recente é
o acordo firmado durante a preparação deste estudo com o governo do estado da Austrália
Ocidental, evitando duplicação de esforços de avaliação. Este acordo, firmado em 3 de outubro
de 2014, amplia o alcance do acordo anterior, transferindo todas as tarefas de avaliação
(determinação do escopo, análise do estudo de impacto ambiental, preparação do parecer) ao
órgão estadual. Mediante esse acordo, o governo federal credencia o governo estadual, mas
retém seu poder decisório.
Já no Canadá, as atribuições federais são mais abrangentes, havendo diversas situações de
dupla jurisdição, resolvidas, via de regra, pelo estabelecimento de acordos entre o governo
federal e cada uma das províncias. Há um "Acordo de Cooperação para Avaliação Ambiental"
firmado entre o governo federal e cada uma das províncias. A jurisdição federal abrange, entre
outros, espécies aquáticas, aves migratórias, terras federais, impactos que afetem mais de uma
província ou outro país, impactos que afetem comunidades indígenas e projetos que requerem
autorização federal. Ademais, há situações especiais, como os projetos no território coberto
pelo acordo "Baía James e Norte do Quebec", pelos quais as avaliações são feitas por
comissão multipartite, com participação das comunidades indígenas.
O caso dos Estados Unidos é diferente, uma vez que a legislação federal sobre AIA aplica-se
exclusivamente a ações do próprio governo federal (incluindo autorizações de certos projetos
privados). Alguns estados americanos têm legislação própria.
Assim, nestes três países, e diferentemente do Brasil, a legislação federal sobre AIA não
vincula os estados ou províncias, que têm leis e procedimentos próprios.
O Quadro 1.2-1 apresenta algumas dessas características e seus principais marcos legais.
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Quadro 1.2-1 - Características do federalismo presente na Alemanha, Austrália, Canadá e EUA no que tange ao licenciamento ambiental.
Alemanha

Austrália

Canadá

EUA

Situações sob
jurisdição
federal

Há poucos casos conduzidos
pelo governo federal. A maioria
das aprovações relativas ao
processo de AIA é da alçada
dos estados.

Governo federal atua somente
em projetos com impactos
significativos sobre assuntos de
significância nacional: projetos
nucleares, sítios de patrimônio
nacional, mar territorial sob
jurisdição federal, sítios Ramsar
de importância internacional,
espécies
e
comunidades
ecológicas
ameaçadas,
espécies migratórias protegidas
por acordos internacionais.
Acordos
bilaterais
são
assinados entre o governo
federal e cada governo estadual
para que o estado atue em
nome do governo federal.

Projetos sob jurisdição federal,
como Instalações nucleares,
projetos que causem impactos
sobre espécies aquáticas, aves
migratórias,
comunidades
indígenas,
cujos
impactos
afetem mais de uma província
ou outro país e projetos em
terras federais. Projetos com
tais características podem estar
sob dupla jurisdição federalprovincial. Um projeto pode ser
isento do procedimento federal
se houver um procedimento
provincial equivalente.

Todas as ações do governo
federal, além de projetos
privados que necessitem de
autorização federal, utilizem
fundos federais, ou seja,
localizados em terras públicas
federais.
A lei federal não impõe
nenhuma obrigação a governos
estaduais. Dezesseis estados
têm leis equivalentes à lei
federal.

Lei atual

Lei de Avaliação de Impacto
Ambiental de 2001.

Lei de Proteção Ambiental e
Proteção da Biodiversidade de
1999.

Lei Canadense de Avaliação
Ambiental de 2012.

Lei de Política Nacional do Meio
Ambiente de 1969.

Leis
precedentes

Lei de Avaliação de Impacto
Ambiental de 1990.

Lei de Proteção Ambiental de
1974.

Lei Canadense de Avaliação
Ambiental de 2002.

-

n. de
processos/ ano

Não há estatísticas
centralizadas.

Cerca de 100 processos do tipo
"ações controladas", sendo 5
para estudos mais completos:
Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) ou Relatório Ambiental
Público
(PER,
Public
Environment Report)

Cerca de 20 estudos avaliados
por ano.

Cerca de 350 pareceres
emitidos pela Agência de
Proteção
Ambiental
dos
Estados
Unidos
(EPA,
Environmental
Protection
Agency)
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1.2.1.

Referências Consultadas

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAG. Estruturação de
metodologia de Benchmarking para a SEPLAG. Belo Horizonte, MG. 25pp. 2012. Disponível
em:
http://www.planejamento.mg.gov.br/images/phocadownload/publicacoes/metodologias/metod
ologia_benchmarking.pdf. Acesso em: Março de 2015.
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2. Processo de LA, AIA e CA por País
Neste capítulo são apresentados os resultados descritivos sobre o Licenciamento Ambiental,
Avaliação de Impacto Ambiental e Compensação Ambiental para cada país estudado, obtidos
por meio das respostas aos Roteiros Metodológicos e pesquisas complementares em
diferentes fontes de dados.
As informações totais completas das respostas dos roteiros são apresentadas no ANEXO III.

2.1.

União Europeia
2.1.1.

Principais Diretivas da União Europeia

Tendo em vista que a União Europeia é um bloco político e econômico e não um país, onde os
Estados Membros, por adesão, comprometeram-se a seguir políticas e procedimentos comuns,
faz-se importante registrar a existência de legislação supranacional, que abriga vários
comandos legais, constituindo diretivas sobre AIA. Desta forma, a abordagem a esse bloco não
é feita nos mesmos moldes que para os demais países, mas está refletida também nas
informações apresentadas para a Alemanha, Holanda e Portugal, que são Estados Membros.
Desta forma, são apresentadas as principais Diretivas e a seguir uma avaliação das práticas.
Dentre estas, destaca-se: a Diretiva 2014/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de abril de 2014 (disponibilizadas na ferramenta web), que altera a Diretiva 2011/92/CE relativa
à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente que
apresenta entre outros pontos importantes:


A possibilidade dos Estados Membros decidirem, avaliando caso a caso, e de acordo com
a legislação nacional, não aplicar a AIA aos projetos que respondam às necessidades de
defesa nacional, caso considerem que essa aplicação possa ter efeitos adversos contra
essas necessidades.



A não aplicação dessa diretiva aos projetos que já foram regrados por diplomas específicos
dos Estados Membros aprovados por seus processos legislativos.



A imposição para os Estados-Membros tomarem as disposições necessárias para garantir
a subordinação de projetos que possam ter impacto significativo no ambiente,
nomeadamente pela sua natureza, dimensão ou localização, ao sistema de licenciamento
com avaliação de impactos ambientais de forma que, antes de concedida a aprovação, os
projetos fiquem sujeitos a um pedido de aprovação e a uma avaliação dos seus efeitos.



A possibilidade dos Estados-Membros poderem, em casos excepcionais, isentar um
projeto específico da aplicação da AIA, na totalidade ou em parte, desde que:




Examinem a conveniência de outras formas de avaliação;
Coloquem à disposição do público interessado a informação recolhida por outras
formas de avaliação, ou relativa à decisão que concede a isenção e os motivos para a
concessão da mesma, informando também à Comissão antes da aprovação do projeto;
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A previsão para que a avaliação de impacto ambiental deverá identificar, descrever e
avaliar de modo adequado, em função de cada caso particular, os efeitos diretos e indiretos
de um projeto sobre os seguintes fatores:






O homem, a fauna e a flora;
O solo, a água, o ar, o clima e a paisagem;
Os bens materiais e o patrimônio cultural;
A interação entre os fatores acima referidos.



A previsão no inciso 3º do artigo 2º os chamados processos coordenados, ou seja, os
projetos que, em virtude de diferentes diplomas, ficam eventualmente sujeitos a mais que
uma avaliação do impacto no ambiente e que agora poderão servir-se de uma só AIA.



No caso de projetos públicos a obrigatória separação de competências, afastando o titular
da obra e o titular do licenciamento, impedindo conflito de interesses.



A ampliação do rol de informações a serem exigidas ao proponente para caracterização do
empreendimento.



Nos termos dos artigos 4º, 5º e 6º os Estados-Membros deverão requerer informações
sobre a obra tanto do proponente como de outras autoridades responsáveis ou
interessadas, divulgando:











Pedido de aprovação;
Divulgação do processo de avaliação de impacto ambiental do projeto e, se for o caso,
o fato de ser aplicável a manifestação e participação no processo decisório dos
Estados-Membros afetados que tenham interesse em discutir e monitorar os efeitos
transfronteiriços adversos e as medidas mitigadoras adotadas;
Indicação pormenorizada das autoridades competentes responsáveis pela tomada de
decisões, das que podem fornecer informações relevantes e daquelas às quais podem
ser apresentadas observações ou questões, bem como prazos para o envio de
observações ou questões;
Natureza de possíveis decisões ou o processo de decisão específica, caso exista;
Indicação da disponibilidade da informação;
Indicação da data e dos locais em que a informação relevante será disponibilizada,
bem como os respectivos meios de disponibilização; e
Informações pormenorizadas sobre as regras de participação do público.

Deve-se registrar ainda, que a citada diretiva sobre AIA, em seus anexos (todos apensados a
este trabalho) previu também:


Lista dos casos para os quais a AIA deve ser implementada, em seu Anexo 1.



Lista dos casos para os quais os Estados podem decidir pela implementação da AIA no
Anexo 2



Critérios para apoiar, caso a caso, a tomada de decisão pelos Estados-Membros sobre a
adoção ou não da AIA dos tipos previstos no Anexo 2



Informações mínimas para caracterização do empreendimento, do local pretendido, e dos
impactos e das medidas mitigadoras ou compensatórias a serem requeridas ao proponente
- Anexo 4.
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Além da diretiva que trata da AIA, destaca-se o documento “INSPIRE Metadata Implementing
Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119”4, que detalha a
Infraestrutura de Informações Espaciais na Comunidade Europeia (INSPIRE) e foi definida na
Diretiva 2007/2/CE5. A Diretiva INSPIRE visa garantir que as infraestruturas de dados espaciais
dos Estados-Membros sejam compatíveis e utilizáveis num contexto comunitário e
transfronteiriço, de forma que são definidas normas de execução comuns (Implementing Rules,
IR) para algumas áreas específicas (metadados, especificações de dados, serviços de rede,
compartilhamento de dados e serviços, e monitoramento/comunicação6). Estas normas, as IR,
são decisões ou regulamentos da Comissão Europeia, e são vinculativas na sua totalidade. A
Comissão é assistida no processo de adoção dessas regras por um comitê de regulamentação
composto por representantes dos Estados-Membros e presidido por um representante da
Comissão. Uma das regulamentações decorrentes da Diretiva INSPIRE é o Regulamento
(Comissão Europeia) n. 1205/20087, que define os requisitos aplicáveis à criação e
manutenção de metadados para conjuntos de dados geográficos, séries de conjuntos de dados
geográficos e serviços de dados geográficos correspondentes aos temas enumerados nos
anexos da Diretiva INSPIRE. Uma série de outros guias está disponível no site
http://inspire.ec.europa.eu/.
Conforme definido no próprio texto da Diretiva, normas internacionais (como as normas ISO)
são priorizadas a fim de facilitar a interoperabilidade entre os sistemas dos diferentes países
do bloco europeu. A organização em torno da aplicação da Diretiva INSPIRE vai além dos
temas da AIA e do licenciamento. No âmbito na Comunidade Europeia, o DG de Meio
Ambiente, o DG do Centro de Pesquisas Comuns (JRC, Joint Research Centre) e a Agência
Ambiental Europeia (EEA, European Environmental Agency,) são os participantes da equipe
que coordena a implementação da Diretiva INSPIRE.
2.1.2.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

Dentre os estudos mais recentes de efetividade e qualidade da AIA na Europa, destaca-se o
relatório da Comissão das Comunidades Europeias, publicado em 2009. O estudo é baseado
em relatórios anteriores, questionários aos Estados-Membros e cinco estudos encomendados
pela Comissão a partir do ano de 2005.
Os principais benefícios identificados nesse estudo foram a consideração de aspectos
ambientais o mais cedo possível no processo de tomada de decisão e o envolvimento do
público, que garante maior transparência e favorece a aceitação social.
Quanto aos problemas, foram identificadas fragilidades nos critérios de triagem, no controle de
qualidade dos estudos, especificamente sobre a qualidade insuficiente dos dados disponíveis,
a ausência de regulamentação que oriente o estudo de alternativas (que não é obrigatório em
alguns Estados-Membros) e também a ausência de prazos para a concessão das autorizações,

4
5

http://inspire.ec.europa.eu/documents/Metadata/INSPIRE_MD_IR_and_ISO_v1_2_20100616.pdf

O
texto
em
português
da
Diretiva
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0002&from=EN

está

disponível

em:

http://eur-lex.europa.eu/legal-

6

Do inglês “Metadata, Data Specifications, Network Services, Data and Service Sharing and Monitoring and Reporting”.

7

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1205&from=EN
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para validade da AIA e para acompanhamento. Outras fragilidades mencionadas incluem ainda
falta de práticas harmonizadas de participação do público, dificuldades na aplicação da AIA no
contexto transfronteiriço e fragilidades na coordenação com a AAE e outras diretivas e políticas
comunitárias (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2009).
Esse estudo foi considerado na revisão mais recente da Diretiva 2014/52/EU, juntamente com
outras ações, incluindo uma ampla consulta pública realizada por três meses (28.06.2010 e
27.09.2010) com vários segmentos da sociedade, obtendo-se 1.815 respostas8, e ainda duas
conferências internacionais para discussão do texto-base da emenda, em 2010 e 2013. A
Comissão elaborou então a proposta das emendas e, após discussão no Parlamento Europeu
e ajustes, chegou ao texto final da nova Diretiva.
As mudanças visaram corrigir os problemas apontados durante o período de discussão e
também a atualização da norma para incluir temas como mudanças climáticas, prevenção de
desastres e eficiência no uso de recursos públicos. Entre as principais mudanças, é possível
destacar:


Inserção de prazos para a execução das diferentes etapas da AIA (as decisões de triagem
devem ocorrer dentro de 90 dias, prorrogáveis, com consultas públicas de pelo menos 30
dias);



Na triagem deve-se adotar critérios claros e simplificados9;



Para melhoria da qualidade dos estudos a autoridade competente torna-se obrigada a
emitir um parecer sobre o escopo e o nível de detalhe das informações ambientais a serem
adotadas caso o proponente solicite; a descrição de alternativas passa a ser obrigatória; e
os profissionais responsáveis pelo estudo deverão ter experiência na área,



Os Estados-Membros poderão fixar prazos para a validade das conclusões do parecer
final;



Os Estados-Membros deverão assegurar que as medidas de mitigação e de compensação
serão aplicadas, e que serão definidos os procedimentos adequados para o monitoramento
dos impactos negativos;



Impactos visuais deverão ser considerados nos processos, incluindo a proteção do
patrimônio cultural.

As mudanças introduzidas pela Diretiva 2014/52/CE devem ser contempladas legalmente pelos
Estados-Membros até 16 de maio de 2017, ou seja, transpostas para a legislação nacional.
Desta forma, processos de avaliação de impacto e licenciamento ambiental da Alemanha, da
Holanda e de Portugal descritos neste relatório referem-se às legislações nacionais em vigor,
ainda sem a transposição das novas exigências. Os três países estão em fase de elaboração
das propostas de mudanças necessárias, e deverão passar por modificações em curto prazo.
Na avaliação do Diretor de Implementação e Governança da Direção Geral de Meio Ambiente
da União Europeia as mudanças trouxeram benefícios, mas nem todas as proposições foram

8

Mais informações sobre esta consulta pública estão disponíveis em http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm

9

Um novo guia sobre os projetos previstos no Anexos I e II foi publicado em maio/2015 e está disponível em:
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015.pdf
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acolhidas no texto final (CIOBANU-DORDEA, 2014). Em sua fala no Fórum de Juízes para o
Meio Ambiente da União Europeia de 2014, ele afirma que:


O objetivo de melhorar a eficiência não foi totalmente cumprido – o objetivo da DG de
Meio Ambiente era tornar a etapa de definição de escopo obrigatória e definir prazos para
todas as etapas, mas estas propostas não foram acolhidas pelo parlamento europeu.
Adicionalmente a proposta de balcão único (one-stop shop) foi aprovada com um escopo
reduzido em relação à proposta inicial, abrangendo apenas as Diretivas de AIA/Nature), e
deixou a decisão discricionária (a Diretiva indica “quando apropriado”). A proposta inicial
envolvia obrigações de colaboração entre autoridades/Estados-Membros em casos com a
necessidade de várias avaliações ambientais, incluindo as Diretivas de Habitats/Aves,
Emissões Industriais, da Água e de AAE.



O objetivo de aumento da efetividade foi alcançado, dada a inclusão de mecanismos de
controle de qualidade dos estudos e exigência de qualificação dos profissionais
relacionados à elaboração dos estudos ambientais; inclusão da obrigatoriedade do estudo
de alternativas; inclusão da obrigatoriedade de monitoramento; acréscimo de novos temas
(mudanças climáticas, biodiversidade, prevenção de desastres, ainda que não tenha
menção a serviços ecossistêmicos, e o tema “uso do solo, mudanças de uso do solo e
silvicultura”);



Algumas decisões permaneceram em uma zona cinzenta, e requererem maiores
discussões sobre como será a implementação: (a) em quais casos o monitoramento será
necessário, (b) determinar o que são “alternativas razoáveis”, e (c) como será garantida a
objetividade em casos nos quais a autoridade competente também é o proponente.

Por ser uma mudança recente, ainda não há muito material disponível sobre a implementação
e o planejamento dos Estados-Membros para se adequarem a exigências que ainda não são
contempladas nas legislações nacionais. No entanto, os anexos e as diretivas em vigor na
União Europeia adotada nos três Estados-Membros analisados neste estudo, serão avaliados
e discutido nos respectivos países.
2.1.3.

Referências Consultadas

CIOBANU-DORDEA, AUREL, European Commission, DGENV. Revision of EIA Directive (EN).
Apresentação no Fórum de Juízes para o Meio Ambiente da União Europeia (EUFJE - European
Union Forum of judges for the environment), Budapeste, 2014. Disponível em:
<http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/pres11%20bud2014.pdf>. Acesso em 13/04/2015.

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Relatório da Comissão ao Conselho, ao
Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões sobre
a aplicação e a eficácia da Diretiva AIA (Diretiva 85/337/CEE, com a redação dada pelas
Diretivas 97/11/CE e 2003/35/CE) /* COM/2009/0378 final. 2009. Disponível em: < http://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009DC0378&from=EN
Sites consultados:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm
Legislação consultada:
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UNIÃO EUROPEIA, Diretiva 2014/52/CE altera a Diretiva 2011/92/CE. Disponível em:
<http://www.apai.org.pt/m1/1398692994revisaodadiretivaaiadiretiva2014.52.uede25deabril.pd
f.>. Acesso em março/2015.
UNIÃO
EUROPEIA,
Diretiva
2011/92/CE.
Disponível
em:
<http://www.apai.org.pt/m1/1328186720directiva201192ue.pdf. Acesso em: março/2015.
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2.2.

Alemanha

O sistema político da República Federal da Alemanha é parlamentar federal integrado por
dezesseis estados, e definido na carta constitucional (Grundgesetz) de 1949. O chefe de
governo é o Chanceler Federal, o qual exerce o poder executivo.
O poder legislativo é comandado pelo parlamento consistido pelo Parlamento Federal
(Bundestag), com o apoio do Conselho Federal (Bundesrat) que representa os governadores
dos 16 estados federais e são membros dos gabinetes de estado. Apesar de o Bundesrat ser
composto de representantes dos executivos estaduais, é considerado um ramo do Poder
Legislativo, pois exerce funções majoritariamente legislativas.
A independência e as responsabilidades do poder judiciário na Alemanha refletem a
importância do Estado de Direito no sistema do governo alemão. O Rechtsstaat é o princípio
da legalidade em que os cidadãos têm a garantia de igualdade e contestação de decisões
governamentais em tribunal. Os mais altos tribunais recursais só operam no nível federal, os
estados da Alemanha são responsáveis pelos níveis mais baixos do sistema judicial.
Em termos do ordenamento jurídico ambiental, a responsabilidade pela implementação das leis
é dos estados (chamados Länder ou Bundersländer), incluindo as exigências da Diretiva de
AIA, com alguns poucos casos sendo conduzidos por ministérios federais. A principal lei alemã
de AIA é a Lei de Avaliação de Impactos Ambientais (UVPG, Gesetz über die
Umweltverträglichkeitsprüfung), promulgada em 1990. Mas, a Diretiva Europeia foi transposta
em várias outras regulamentações setoriais, incluindo a Lei de Controle de Emissões, o Código
de Construção, portaria da Lei Federal de Mineração e a Lei que transpõe as exigências da
Convenção de Aarhus10. Assim, a Lei de AIA alemã é subsidiária – ela vigora para casos em
que não há regulamentação setorial específica. O Quadro 2.2-1 apresenta uma relação das
principais leis ambientais da Alemanha.
Quadro 2.2-1 - Principais normas de teor ambiental da Alemanha.
Leis/ Decretos/
Resoluções/ Normas

10

Ano

Ementa/Descrição

Lei Atômica

1960

Trata a Utilização Pacífica da Energia Atômica e a Proteção contra
seus perigos.

Lei de Controle de
Emissões

Objetiva proteger os seres humanos, animais e plantas, o solo, a
água, a atmosfera, bem como os bens culturais e outros bens
1990 materiais contra os efeitos nocivos da poluição do ar. Possui
orientações para o licenciamento de empreendimentos que
podem causar impactos ambientais.

http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/DE%20bud2014.pdf
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Leis/ Decretos/
Resoluções/ Normas

Ano

Ementa/Descrição

Lei da Engenharia
Genética

Objetiva proteger com valores éticos, a vida e a saúde dos seres
humanos, o meio ambiente em sua estrutura interativa, contra os
efeitos nocivos dos processos de engenharia genética; garantir a
possibilidade de que os produtos, particularmente para
1990
alimentação humana e animal, convencionais ou orgânicos
possam ser colocados no mercado, e; estabelecer quadro jurídico
para a pesquisa, desenvolvimento, utilização das possibilidades
científicas, técnicas e econômicas da engenharia genética.

Portaria sobre AIA na
Mineração

Portaria que com a Lei Federal de Mineração aborda todos os
1990 aspectos da mineração, incluindo a saúde, segurança e meio
ambiente e licenciamento baseada na Diretiva Europeia.

Lei de Gestão de Logística
Reversa para Resíduos

Objetiva promover a gestão de resíduos de substâncias de ciclo
1994 fechado, a fim de preservar os recursos naturais e para garantir a
eliminação ecológica de resíduos.

Lei da Química

Objetiva proteger o homem e o meio ambiente contra os efeitos
1994 nocivos de substâncias e preparações perigosas, em particular
para identificá-los, evitá-los e prevenir a sua ocorrência.

Código de Construção

Dispõe sobre o ordenamento territorial urbano, o controle do uso
e ocupação do solo para construção ou para outros fins, a
1997
compensação, a expropriação, a oferta de local de infraestruturas
públicas.

Lei Federal de Proteção do
Solo

Objetiva proteger ou restaurar as funções do solo em bases
sustentáveis permanentes. Estas ações devem incluir a
1998 prevenção de alterações prejudiciais para o solo, reabilitação do
solo, de sites contaminados e de águas contaminadas por esses
sites; e precauções contra os impactos negativos do solo.

Lei de Avaliação de
Impacto Ambiental - AIA,
alterada em 2010 alterada
pelo artigo 10 em 2013

Objetiva garantir procedimentos de AIA aplicados a projetos
públicos e privados com potencial causador de impactos
significativos, a fim de garantir a proteção ambiental de forma
preventiva e eficaz, com base em princípios uniformes. Portanto,
2001 garante-se que os impactos no meio ambiente sejam
identificados, descritos e avaliados compreensivamente. Os
resultados da AIA são levados em consideração o mais cedo
possível em todos os casos em que as autoridades decidam
adotar a admissibilidade de projetos.

Lei sobre a Convenção de
Aarhus11

Transpõe a Diretiva 2003/35/CE e prevê a participação do público
no que diz respeito à elaboração de planos e programas relativos
ao ambiente, garantindo a participação do público e o acesso à
2006
justiça. Esta lei permite que o público interessado conteste a
decisão da autoridade competente sobre projetos em processo de
licenciamento.

Lei dos Recursos Hídricos

Objetiva proteger os corpos d´água de forma sustentável como
2009 parte do ecossistema, do modo de vida das pessoas, como um
habitat para animais e plantas, bem como mercadoria utilizável.

11

Convenção de Aarhus: Convenção da Comissão Econômica na Europa para as Nações Unidas (CEE/ONU) sobre Acesso à
Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente, foi adotada
em 25 de Junho de 1998, na cidade dinamarquesa de Aarhus, durante a 4ª Conferência Ministerial do "Ambiente para a Europa".
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Leis/ Decretos/
Resoluções/ Normas
Lei de Proteção da
Natureza e da
Conservação da Paisagem

Ano

Ementa/Descrição

Objetiva conservar a natureza e a paisagem, em virtude de seu
2009 valor intrínseco e importância como uma necessidade básica da
vida humana.

Elaboração: ARCADIS Logos, 2015

2.2.1.

Órgãos Envolvidos e Competências

Na Figura 2.2-1 é apresentado o organograma do Ministério do Meio Ambiente, Conservação
da Natureza, Construção e Segurança Nuclear.

Figura 2.2-1 - Organograma do Ministério do Meio Ambiente, Conservação da Natureza,
Construção
e
Segurança
Nuclear,
modificado
a
partir
do
disponível
em
http://www.bmub.bund.de/en/bmub/tasks-and-structure/organisational-chart/.

Na Alemanha, existem quatro agências federais que dão suporte ao Ministério do Meio
Ambiente, Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (simplificado a seguir
como "Ministério do Meio Ambiente"), as quais contam com uma equipe de mais de 3.000
empregados: a Agência Federal do Meio Ambiente (UBA, Umweltbundesamt), a Agência para
a Conservação da Natureza, o Escritório para Proteção contra Radiação e o Escritório de
Planejamento Regional e Construção associado ao Instituto de Pesquisa sobre Construção,
Assuntos Urbanos e Desenvolvimento Espacial. Além desses, há vários Ministérios com
especialistas independentes que aconselham o Ministério do Meio Ambiente por meio de suas
opiniões com relatórios e declarações. O mais importante desses comitês consultivos são o
Conselho Consultivo Alemão do Meio Ambiente (SRU, Sachverständigenrat für Umweltfragen)
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e o Conselho Consultivo Alemão sobre Mudança Global (WBGU, Wissenschaftliche Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen)12.
Agência Federal do Meio Ambiente (UBA, Umweltbundesamt) fornece suporte para o Ministério
do Meio Ambiente, especialmente na elaboração de normas nos domínios da proteção do
clima, controle de qualidade do ar, redução do ruído, gestão de resíduos, gestão de recursos
hídricos, conservação do solo, produtos químicos e das questões ambientais relacionadas à
saúde, ao domínio do comércio de emissões, à proteção de plantas, equipamentos elétricos e
eletrônicos. Além de prestar serviços centrais e apoio à investigação ambiental pelo Ministério
do Meio Ambiente, coordena a pesquisa ambiental por parte das autoridades federais.
A Alemanha não tem uma organização administrativa central e não existe uma autoridade
nacional centralizada de AIA ou um órgão/agência de AIA. O órgão responsável pelo processo
de AIA, denominado autoridade competente - em concordância com as diretivas da União
Europeia - varia de acordo com o tipo de instalação e também pode diferir de um estado para
o outro.
O Ministério do Meio Ambiente é a autoridade competente para regulamentar o processo de
AIA. No entanto, o processo de licenciamento de atividades e, quando couber, sua respectiva
AIA, são conduzidos por autoridades competentes. A definição da autoridade competente
depende da tipologia, do tamanho e da localização do empreendimento, podendo ser de um
município, distrito, estado e, em poucos casos, autoridades federais, por exemplo, para
ferrovias e hidrovias federais13.
Destaca-se que, como país federativo, cada estado rege suas próprias leis, regulando a
organização da sua administração. Como regra, os órgãos administrativos dos estados,
usualmente chamados Departamento de Administração Distrital (Landramtsamt) ou Conselho
Regional (Regierungspräsidium), têm autoridade de licenciar.

2.2.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

A Lei da AIA estabelece todos os casos obrigatórios que devem ser submetidos ao processo
de AIA, por exemplo, projetos de infraestrutura e certos projetos industriais. Os estudos
equivalentes ao EIA são chamados Environmental Impact Study ou Environmental Impact
Analysis.
Deve-se considerar que na Alemanha há um regime de licenças integrado para
projetos/instalações industriais, associando-se a Lei de AIA à Lei de Controle de Emissões
(definido na seção 13). Essas licenças têm “efeito concentrado”, pois incluem a maioria dos
elementos licenciáveis necessários para conduzir e operar uma instalação industrial (por
exemplo, licenças de construção, licenças de proteção da natureza, licenças de saúde e
segurança ocupacional). O propósito principal dessa seção da Lei de Controle de Emissões é
de coordenar e agilizar o processo administrativo de licenciamento industrial.

12

http://www.bmub.bund.de/en/bmub/tasks-and-structure/federal-authorities/

13

De acordo com material elaborado pelo governo alemão para a conferência do European Union Forum of judges for the
environment – Budapest 2014, que teve a AIA como tema principal (questão 15). Disponível em:
http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/DE%20bud2014.pdf
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No entanto, algumas atividades não estão inclusas na Lei de Controle de Emissões e devem
ser licenciadas separadamente, incluindo:


Autorizações e licenças obrigatórias com base em leis de proteção da água (seções 7 e 8
da Lei dos Recursos Hídricos);



Decisões regulamentares com base em projetos de planejamento (principalmente grandes
projetos de infraestrutura, como linhas de energia elétrica);



Decisões regulamentares baseadas na lei nuclear;



Licenças relacionadas a planos de operações incluídas nas leis de mineração.

O Sistema de licenciamento não faz distinção entre projetos públicos e privados, no entanto,
alguns projetos públicos têm licenciamento especial (geralmente projetos para o Ministério da
Defesa).
Em termos de possibilidade de discricionariedade, segue análise por tópico:


Definição do Escopo: Há amplo poder discricionário para definir o escopo. A Lei da AIA
define uma estrutura relativamente ampla, significando que tanto a autoridade competente,
como outras autoridades envolvidas, podem julgar de forma diferenciada temas
específicos.



Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental: Segue estritamente o resultado do conteúdo
delimitado no escopo. As "minutas oficiais de escopo" são um tipo de instrução para essa
elaboração.



Consulta Pública / Participação: A forma como a consulta pública é organizada (de que
maneira, qual período para sua realização etc.) é rigorosamente controlada por lei.
Portanto, há pouca ou nenhuma discricionariedade.



Análise Técnica da AIA: O nível de discricionariedade para a agência federal é muito
semelhante ao mencionado e depende se a questão é ou não uma obrigação legal.



Processo decisório: Mesmo com certa regulação, a liberdade do processo decisório
confere alto grau de discricionariedade.



Compensação Ambiental: A compensação ambiental exigida por lei é restrita, podendo ser
parte das negociações.



Acompanhamento: Existem poucos regulamentos sobre este tema. Portanto há ampla
margem para a execução do monitoramento e supervisão.

2.2.2.1.

Etapas do Processo (Fluxograma dos Procedimentos)

O processo de licenciamento na Alemanha segue a Diretiva Europeia e está baseada no
fluxograma descrito no Guidance on EIA – Screening (Figura 2.2-2). Os procedimentos de AIA
iniciam com a solicitação de licença e não se estabelece fases e prazos específicos a serem
seguidos em todos os casos. A estrutura sequenciada do processo equivalente ao
licenciamento ambiental no Brasil tem procedimentos semelhantes aos da União Europeia:


1: Atividades de pré-candidatura; ou pré-solicitação



2: Preparação e apresentação da solicitação pelo proponente;



3: Recepção e verificação inicial da solicitação pela autoridade reguladora;



4: Apreciação da confidencialidade comercial ou a segurança nacional;
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5: Consulta sobre a solicitação com outras autoridades e com o público;



6: Avaliação da solicitação e determinação das condicionantes de licenciamento;



7: Emissão da licença ou notificação de recusa;



8: Alteração ou revogação de licença ou a renúncia da licença.

Na Figura 2.2-2 é apresentado o fluxograma do processo de AIA na Alemanha.

Figura 2.2-2 - Fluxograma do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental para a Alemanha,
adaptado de Guidance on EIA – Screening - Official Publications of the European Communities, 2001.

Segundo a Lei da AIA, no início do processo de avaliação de impacto ambiental, o proponente
deve apresentar informações relevantes para a decisão sobre os impactos ambientais do
empreendimento para a autoridade competente. O conteúdo e o escopo são definidos pelas
disposições legais específicas da localidade onde o projeto pretende ser realizado, e incluem14:


Descrição do projeto com detalhes da localidade, seu design e tamanho da área
necessária;



Descrição geral das principais opções de alternativas que foram investigadas pelo
proponente e detalhes das principais razões para a escolha do projeto/alternativa no que
diz respeito aos impactos ambientais do projeto;



Descrição do ambiente e seus componentes na área afetada pelo projeto;

14

Seção 6, subseção (3) No. 5 da Lei de AIA
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Descrição dos impactos ambientais adversos significativos esperados do projeto;



Descrição das medidas que serão tomadas para evitar, reduzir ou, na medida do possível,
compensar quaisquer impactos ambientais adversos significativos do projeto, e medidas
de substituição15.

Além de um resumo não técnico, compreensível, as informações devem permitir que terceiros
julguem se e, em que medida, podem ser afetados pelos impactos ambientais do projeto.
Depois de emitidas as licenças não têm prazo de validade definido.
2.2.2.2.

Triagem

A triagem é um processo administrativo totalmente interno, não envolvendo a participação do
público. A decisão sobre triagem deve ser publicada.
A determinação da obrigação de AIA é definida no artigo 3 e no Anexo I da Lei de AIA, que
detalha critérios para a decisão. Há uma lista de verificação que define a obrigatoriedade de
realização para alguns tipos de empreendimentos com base em critérios de capacidade
produtiva, estabelecendo-se classes de escalas e indicação daquelas nas quais é necessário
um estudo para determinação da necessidade da AIA. Os critérios para a realização desse
estudo são apresentados no Anexo 2 da Lei, e incluem características do projeto, da
localização do empreendimento e dos potenciais impactos. Um terceiro caso são os projetos
que requerem avaliação da necessidade de AIA devido à legislação estadual,
independentemente de sua escala e características16.
Além disso, mesmo que a capacidade ou escala não determine em primeira instância a
necessidade de AIA, esta pode ser solicitada considerando a fragilidade da localidade (triagem
relacionada à localidade) e/ou pela legislação local onde o projeto se insere. Os princípios e
procedimentos de análises do projeto são definidos caso a caso e estão descritos na diretriz
administrativa geral sobre a aplicação da Lei de AIA.
A obrigação de desenvolver processos de AIA em casos em que pode haver cumulatividade é
entendida em três diferentes casos17. No primeiro, se um projeto existente (já aprovado) que
não estava previamente sujeito a AIA é alterado ou ampliado, essa modificação pode levar a
obrigação de realização da AIA. Ao estabelecer a obrigação de realizar a AIA, o projeto
existente e a alteração serão considerados como um único projeto. Por exemplo, um parque
eólico com 12 aerogeradores e não sujeito a AIA, passa incluir mais 8 aerogeradores. De
acordo com o número 1.6.1 do anexo 1 da Lei da AIA, os parques eólicos com 20 ou mais
sistemas de energia eólica são sujeitos a AIA. Portanto, para essa expansão do parque eólico,
o proponente será obrigado a realizar a AIA.

15

Medidas de substituição se assemelham às medidas de compensação pelos impactos sobre a natureza, entretanto são
realizadas fora da área de abrangência de um determinado projeto, não necessariamente havendo conexão entre os ambientes
impactados e os que recebem as ações de compensação.
16

http://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/index.html

17

De acordo com material elaborado pelo governo alemão para a conferência do European Union Forum of judges for the
environment
–
Budapest
2014,
que
teve
a
AIA
como
tema
principal.
Disponível
em:
http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/DE%20bud2014.pdf
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No segundo caso, a alteração ou extensão de um projeto existente já sujeito à AIA, será
novamente submetido ao processo de AIA se a alteração ou extensão, por si só, atingir ou
exceder os limites das faixas da capacidade produtiva e escala. Quando se tratam de pequenas
alterações ou ampliações, a necessidade de AIA depende do resultado de uma análise
preliminar definida na seção 3-E da Lei de AIA.
E no terceiro caso, a obrigação de realizar AIA ocorre se vários projetos de mesma tipologia
forem realizados ao mesmo tempo e estejam intimamente relacionados ou excedam os limites
de tamanho ou capacidade que os obriguem a realizar a AIA (seção 3b subseção (2) frase 1
da Lei da AIA). Nas situações de exigência de AIA, os projetos cumulativos são, então, tratados
como se fossem um único projeto. Supõe-se que os projetos estão "intimamente relacionados"
se tiverem um mesmo propósito e se:


As instalações técnicas e as demais estejam situadas no mesmo local de operação ou
construção e conectadas com instalações operacionais ou construção comuns (seção 3b
subseção (2) frase 2 n. 1 da Lei de AIA).



Atividades integrantes que envolvam a natureza e a paisagem, onde ocorra uma
articulação espacial entre os projetos. (Seção 3b subseção (2) frase 2 n. 2 da Lei de AIA).

Sendo assim, para novos projetos ou alterações de projetos existentes, a realização da AIA é
considerada para casos em que há acumulação de impactos dos projetos em área comum, e
é decidida em uma análise preliminar. As seguintes consequências surgem para esses casos:


A AIA e a análise preliminar para casos de cumulatividade não são dependentes apenas
do impacto ambiental adicional causado pela alteração, o impacto ambiental dos projetos
e atividades existentes no local são acrescidos na análise dos impactos geral;



Com relação aos casos de projetos de mesma tipologia com previsão de implantação no
mesmo prazo e que estejam relacionados, a avaliação dos impactos ambientais não
depende apenas da contribuição do projeto individual. É necessário verificar o impacto de
todos os novos projetos, bem como pressões pré-existentes na área de interesse.

2.2.2.3.

Definição de Escopo

Não há diretrizes oficiais para elaboração de termos de referência no processo AIA. A
elaboração é realizada pelo proponente e/ou especialistas, sem consulta pública, e são
baseados em experiência prévia, considerando assim, avaliações anteriores. Todavia, caso o
proponente solicite, ou a autoridade competente considerar necessário, pode haver definição
de escopo baseado na seção 5 da Lei de AIA.
Mesmo com considerações citadas em lei sobre saúde humana, bens culturais e
reassentamento de população, é interessante notar que na visão de técnicos da Alemanha18
as questões socioeconômicas não fazem parte da AIA ou do processo equivalente ao
licenciamento ambiental no Brasil. Consideram que a AIA é puramente uma avaliação
ambiental e nem todas as três dimensões de sustentabilidade (ambiental, social e econômica)

De acordo com a resposta do Dr. Jochen Ritter, Division ZG III 4 – Cross Sectional Aspects of Environmental, Building and Urban
Development Legislation, Environmental Assessment Legislation; Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety. E do Dr. Thomas Leiendecker – Leader Environmental Planning – Germany Consultant
18
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estão abrangidas pela AIA e, portanto, o foco dos estudos socioeconômicos deve diferir em
conceitos e conteúdo, se comparados ao processo brasileiro.
Com a publicação da nova diretiva europeia, que exige estudos sobre alguns aspectos sociais,
a Alemanha deverá atualizar a legislação para atender às novas exigências.
Na Alemanha o escopo mínimo inclui impactos sobre a saúde humana, fauna, flora, solo, água,
ar, clima, paisagens e bens culturais. E em alguns casos, haverá documentos separados para
questões como o reassentamento de populações humanas. Os temas indicados na legislação
são (artigo 2, lei de AIA):


Seres humanos, animais e plantas



Solo, água, ar, clima e paisagem



Bens culturais e outros recursos materiais



A interação entre recursos protegidos especificados nos três pontos mencionados.

De acordo com seção 6, subseção (3) n. 5 da Lei de AIA, o proponente deve apresentar uma
visão geral das principais alternativas investigadas e detalhar a escolha da alternativa
selecionada, considerando os impactos ambientais do projeto. Essas informações sobre as
alternativas não dão origem a nenhuma obrigação perante a lei da AIA, mas indicam que o
proponente as considerou no planejamento do projeto19. Há casos em que as alternativas são
exigidas por lei como condição para aprovação do projeto, por exemplo, projetos de
infraestrutura e outros, quando se tratam de aprovações para instalações industriais, em
conformidade com a Lei de Controle das Emissões, não há obrigação. No entanto, em alguns
casos, a avaliação de alternativas tecnológicas pode ser realizada considerando exigências
ambientais para prevenir ou reduzir os impactos ambientais negativos (por exemplo, a
instalação de filtros adicionais ou outros dispositivos para reter poluentes).
A identificação e análise de impactos sinérgicos e cumulativos são sempre parte integrante da
AIA e são denominados de “interação”. Já a avaliação de risco, frequentemente é requerida
como um relatório separado e não é parte da AIA.
A utilização de modelos e padrões para realização da AIA pode ocorrer de acordo com a
necessidade, dependendo do tipo de aspecto que será medido ou modelado. Porém é
permitido usar apenas modelos homologados para cada tipologia de avaliação, por exemplo,
existe diferença entre os modelos de ruído para aeronaves e modelos de ruídos para áreas
industriais e sua aplicação deve estar de acordo com atividade e aspecto do projeto.

19

Renate Philipp e Christof Sangenstedt, respectivamente juiz do juiz do Tribunal Administrativo Federal da Alemanha e portavoz do Ministério de Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha, que responderam o
questionário
para
a
EUFJE
Conference
2014,
Budapest.
Disponível
em:
http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/DE%20bud2014.pdf
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2.2.2.4.

Elaboração de Estudos Ambientais

Na Alemanha não há um grande número de guias para orientar a elaboração de estudos20.
Também não existe sistema de aprovação inicial ou credenciamento e procedimento específico
para regulamentação de consultorias que elaboram esses estudos.
A Lei de AIA não contém qualquer regulamento específico sobre a qualidade dos documentos
que devem ser apresentados pelo proponente, uma vez que a lei determina quais as exigências
necessárias para aprovação do mesmo.
Buscando garantir que os documentos de aprovação/validação possuam uma boa qualidade,
as regulamentações para aprovação, contidas na lei alemã, determinam que a autoridade
competente examine, antes do início da participação pública, se a documentação a ser
encaminhada está completa e compatível para a análise. Deve-se examinar se a informação
que a autoridade solicitou para o proponente, contendo o escopo estabelecido, foi considerada
nos documentos enviados e analisados para obtenção da aprovação. Caso os documentos não
estejam de acordo com as exigências solicitadas, o proponente deve complementá-los
seguindo os requerimentos das autoridades, tal ação deve ser realizada dentro do período prédeterminado (seção 10 – subseção 1 sentença 3 do Controle Federal de Emissões de Ação).
2.2.2.5.

Análise Técnica dos Estudos Ambientais

A análise técnica da AIA é realizada pela autoridade competente considerando a opinião de
demais agências governamentais. A autoridade licenciadora é responsável pela realização do
processo, mas pode solicitar ajuda de outras autoridades ou de terceiros (especialistas). Outros
órgãos governamentais/autoridades também têm que apresentar sua opinião e comentários
sobre o estudo em audiências públicas.
As considerações públicas devem ser mencionadas no documento de aprovação e tem que
ser esclarecido de que forma estas considerações foram incluídas ou por que não foram
consideradas. O período para uma declaração varia entre 6 semanas a 3 meses, dependendo
do empreendimento e da autoridade competente.
No relatório técnico conclusivo apresenta-se a descrição sumária dos impactos ambientais e,
se for o caso, a descrição das medidas de prevenção, mitigação, compensação e substituição.
Também incluem-se condicionantes para o licenciamento e geralmente não constam frases
como: “pelo estudo feito conclui-se que o projeto é ambientalmente viável" ou "atende aos
requisitos legais" ou "cumpre objetivos de proteção ambiental" ou "não é susceptível de causar
impactos adversos significativos21”.
2.2.2.6.

Processo de Tomada de Decisão

No processo de decisão é necessário apresentar um plano de gerenciamento ambiental que
detalhe medidas mitigatórias descritas na AIA, especialmente para os tópicos paisagem e
natureza.

20

De acordo com informações de consultores locais, existem diretrizes apenas para projetos de ferrovias

21

Conforme Dr. Thomas Leiendecker – Leader Environmental Planning – Germany Consultant
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O parecer técnico deve ser considerado no processo de decisão, porém a opinião técnica
apenas aponta os impactos, previstos e não possui poder decisório. A conclusão do processo
e sua comunicação ocorrem por meio de uma nota oficial da autoridade competente.
As licenças ambientais resultantes não têm prazo de validade, mas existem casos nos quais o
tempo de execução é limitado.
Com base na documentação do processo e nas opiniões expressas pelos públicos conforme
descrito no item participação pública, a autoridade competente deve elaborar parecer técnico
contendo descrição sucinta dos impactos ambientais do projeto e das medidas que serão
tomadas para evitar, reduzir ou compensar eventuais impactos ambientais adversos
significativos, e as medidas de substituição. Nos casos em que nenhuma compensação à
paisagem é possível, os resultados das investigações feitas pela própria autoridade devem ser
incluídos nesta descrição. A descrição sucinta é, na medida do possível, elaborada no prazo
de um mês.
Portanto, a decisão final é tomada pela autoridade competente com base em:


Documentos do proponente;



Opinião de autoridades técnicas, que são os outros órgãos e agências cujas áreas de
atuação podem ser impactadas pelo projeto em licenciamento e devem ser ouvidas no
processo e podem ser entendidos como equivalentes aos órgãos intervenientes no
licenciamento ambiental brasileiro; e



Consulta pública.

2.2.2.7.

Acompanhamento e Monitoramento

O monitoramento não é exigido na lei de AIA, mas existem regulamentações específicas com
exigências diferentes para cada tipologia. Sendo assim, a aprovação do projeto inclui requisitos
e/ou condições em relação ao monitoramento22. As solicitações são variadas e podem ser
regularmente incluídas na licença para aprovação do projeto, obrigando o proponente a realizar
medidas específicas de monitoramento, como medições de emissões ou análise de amostras
de solo ou água.
Os proponentes adotam também uma série de indicadores oficiais de monitoramento, já
adotados para monitoramento da qualidade ambiental pelos estados. Estas servem, em
primeiro lugar, para verificar se as condições ambientais estabelecidas na licença de aprovação
estão sendo cumpridas, bem como se estas são suficientemente eficazes.
No âmbito dos estados há um sistema ambiental para avaliação da qualidade ambiental que,
independentemente do acompanhamento de projetos individuais, serve para identificar as
mudanças ambientais que desencadeiam medidas de proteção ou de prevenção por parte das
autoridades, que podem demandar ações para os sistemas supra regional, regional ou setorial.

De acordo com a resposta do Dr. Jochen Ritter, Division ZG III 4 – Cross Sectional Aspects of Environmental, Building and Urban
Development Legislation, Environmental Assessment Legislation, Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety.
22
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Adicionalmente, de acordo com a Lei de Informação Ambiental23, as autoridades são obrigadas
a divulgar e colocar à disposição do público os dados ou resumos de dados de monitoramento.
Portanto, o público interessado deve ter acesso aos resultados do monitoramento a não ser
que haja razões justificadas para se recusar a fazê-lo24.
O monitoramento não está previsto na lei de AIA, mas a Alemanha terá prazo até 17 de maio
de 2017 para incluí-lo, atendendo ao Art. 8a n. 1 b, da nova Diretiva 2014/52/UE, que altera a
Diretiva 2011/92/UE, e que orienta a inclusão de medidas de monitoramento (quando
apropriado) na tomada de decisão para aprovação de um projeto.
Durante a fase de implantação e construção, o monitoramento pode ser executado pelo
proponente, autoridade ou consultor envolvido no trabalho. Em alguns casos o monitoramento
é feito online (ex. medições de emissões no ar), e dependendo do projeto, os relatórios de
monitoramento podem ser disponibilizados para o público, o que ocorre comumente quando se
trata de empreendimento de grande porte.
A fiscalização do cumprimento dos requisitos ambientais que foram definidos na licença dos
projetos sujeitos a AIA é em grande parte uma tarefa para as autoridades competentes dos
estados. Algumas destas autoridades são independentes, e em alguns casos a autoridade
competente que emitiu a licença também será a responsável por esta fiscalização. As
autoridades competentes são formadas por profissionais qualificados equipados tecnicamente
com laboratórios, equipamentos de medição, dispondo de apoio jurídico necessário, para por
exemplo, entrar e inspecionar instalações de terceiros, assim podem realizar o monitoramento
de forma eficaz. Sempre que forem necessários conhecimentos ou habilidades técnicas ou
métodos específicos para casos individuais, as autoridades podem consultar peritos externos
ou ter relatórios elaborados por especialistas25.
Apesar da Lei de AIA alemã não exigir o monitoramento, verifica-se que os projetos, programas,
e planos devem seguir a legislação sobre limites de emissões atmosféricas de lançamento de
efluentes, estabelecidos por lei, evitando-se a contaminação de solo, água, ar. No caso da
Alemanha, destaca-se a Diretiva 2008/50/CE relativa à qualidade do ar26 que estabelece quais
substâncias (parâmetros), os limites de emissão, o método de amostragem, a frequência de
amostragem, validação dos dados, permitindo a rastreabilidade dos dados e a correta
aplicação do indicador de exposição média (IEM, Indicador de Exposição Média).

2.2.3.

Compensação Ambiental

Como parte da Lei Federal de Conservação da Natureza, em 1976 foi promulgado um
regulamento sobre mitigação de impactos (IMR, Impact Mitigation Regulation ou
Eingriffsregelung em alemão) que aborda a mitigação e compensação dos impactos resultantes
da evolução e projetos. O regulamento se aplica a projetos individuais, como novas áreas
residenciais ou a construção de estradas ou ferrovias. Os principais objetivos são a prevenção
de perturbações significativas ou efeitos negativos, e a compensação por impactos sobre os

23

Umwelt Informations Gesetz – UIG - seção 10 da subseção (2) No. 4

24

http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/DE%20bud2014.pdf (questão 27)

25

http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/DE%20bud2014.pdf (questão 28)

26

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=EM
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recursos naturais em referência aos habitats, solo, água, clima, qualidade do ar e da qualidade
estética da paisagem, sendo que no mínimo, a situação ecológica existente deve ser
preservada (WENDE et al., 2005).
Atualmente, o IMR é praticado em todos os estados alemães, para qualquer projeto que possa
causar impactos significativos. As medidas de compensação previstas são obrigatórias e
juridicamente vinculativas. As medidas devem ser implantadas antes ou durante a fase de
implementação do projeto. O IMR foi aperfeiçoado com mudanças tanto no Código de
Construção quando na Lei de Conservação da Natureza, quando foi introduzida a nova prática
de criação de pools de compensação, ou bancos de mitigação. Esses bancos reúnem
conjuntos de áreas e de medidas para a compensação dos impactos, e estabeleceram uma
relação mais estreita entre a AIA e a CA na Alemanha (WENDE et al., 2005).
O IMR segue a hierarquia de compensação, sendo que a compensação financeira só pode ser
aceita após um amplo estudo sobre as possibilidades de evitar e minimizar impactos, de
restaurar (mitigação in-kind, on site) e substituir (mitigação out-of-kind, off-site) (WENDE et al.,
2005).

2.2.4.

Participação Pública

A autoridade competente deve ouvir o público sobre os impactos ambientais do projeto com
base nos documentos exibidos nos termos do artigo 6 da Lei de AIA. O processo de audiência
deve cumprir as exigências da Lei dos Processos Administrativos. Se o proponente altera o
projeto durante o processo equivalente ao licenciamento ambiental no Brasil, uma nova
audiência pública pode ser dispensada, desde que não sejam previstos impactos ambientais
significativos adicionais ou diferentes daqueles contidos no estudo original.
A autoridade competente deve anunciar publicamente a decisão da aprovação ou rejeição do
projeto e exibir a decisão, dispondo um memorando explicativo para inspeção, de acordo com
a Lei dos Processos Administrativos.
A participação do público é realizada em vários passos27:
a) Anúncio do projeto:
Após o proponente ter apresentado à autoridade competente os documentos de acordo com
a Lei de AIA e a autoridade ter verificado se estão completos e adequados, o projeto é
inicialmente anunciado. Trata-se do início do processo de participação, em que a autoridade
competente deve informar o público sobre:
 Pedido de licença de aprovação do projeto, ou qualquer outra solicitação do proponente
para iniciar o procedimento de AIA;
 Determinação de que o projeto está sujeito a AIA;
 Disponibilidade e fonte de informações relevantes para quem os comentários ou
perguntas possam ser dirigidos, além dos prazos previstos para a sua apresentação;
 A natureza de qualquer decisão sobre a aprovação do projeto;

27

http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/DE%20bud2014.pdf (questões 19 e 20) – baseado na Lei de AIA, na Lei de

Processo Administrativo e Lei de Controle de Emissões
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Detalhes dos documentos a serem apresentados pelo proponente;
Detalhes de onde e em que período estes documentos são exibidos para a inspeção;
Outros detalhes sobre o processo de participação do público, se necessário.

De acordo com a lei de Controle de Emissões, o anúncio é feito, no âmbito do processo de
aprovação para instalações industriais, no diário oficial da autoridade de homologação, bem
como na Internet ou em jornais locais. Quando se tratam de projetos de infraestrutura, o projeto
deve ser anunciado nos municípios onde é provável que ocorram os impactos. Existem
orientações para a formulação de anúncios de acordo com o costume local.
b) Exposição dos documentos:
Os documentos do proponente e os relatórios relevantes para a tomada de decisão e
recomendações relativas ao projeto da autoridade competente deverão ser publicado no início
do processo de participação, incluindo a publicação na internet. O período de exposição é de
um mês na maioria dos casos, podendo se estender para alguns procedimentos. Demais
informações que podem ser significativas para a tomada de decisão sobre o projeto e, que
foram inseridas após o início da participação pública, também devem ser colocados à
disposição do público.
c) Apresentação de objeções:
O público afetado deve ter a oportunidade de comentar. Entende-se como público afetado
qualquer indivíduo que tenha a preocupação sobre ser afetado pelo projeto, bem como todas
as associações cujos campos de atividades, de acordo com seus estatutos, serão afetados
pela decisão de aprovação.
Destaca-se que leis ambientais específicas podem fornecer o direito de participação mais
amplo. Por exemplo, no processo de aprovação de instalações industriais ou instalações
nucleares, qualquer pessoa pode apresentar objeções ao projeto, independentemente de
serem afetados ou não.
As objeções podem ser apresentadas a partir do primeiro dia e por um período, em regra, de
duas semanas após o término do período de exposição, mas em alguns casos podem ser
definidos períodos mais longos.
d) Implementação da discussão:
Como regra (exceções são possíveis para condições específicas), a autoridade deve discutir
as objeções que foram apresentadas e as declarações das demais autoridades com o
proponente, com as pessoas afetadas e com as partes interessadas.
A hora e a data para a reunião de discussão devem ser anunciadas nos municípios afetados,
pelo menos com uma semana de antecedência (inclusive na Internet). As autoridades
envolvidas, o proponente e as partes que tenham apresentado objeções ou declarações devem
ser informados sobre o evento.
e) Comunicação da decisão de aprovação:
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Uma vez que o processo de aprovação tenha sido concluído, a autoridade competente deve
anunciar publicamente a decisão sobre a aprovação ou rejeição do projeto. A notícia da
aprovação, juntamente com os motivos e informações sobre recursos legais, deve ser exibida
e publicada.
A Lei de AIA não apresenta disposições específicas sobre quais fatos, aspectos técnicos e
preocupações públicas e das demais autoridades envolvidas no processo podem ser aceitas.
De acordo com as disposições sobre a participação, o público e as autoridades envolvidas
conferem as informações de entrada no processo que pode influenciar a tomada de decisão
de aprovação.
O procedimento de participação contribui para garantir que os resultados da AIA e da decisão
de aprovação posterior têm bases sólidas de informação. Além disso, o público afetado e as
demais autoridades interessadas devem ser consultados preventivamente sobre suas
preocupações e interesses. Esse procedimento garante que as declarações quanto às
preocupações públicas, sejam devidamente envolvidas na avaliação ambiental e tomada de
decisão pela autoridade competente.28
Embora a participação pública seja obrigatória, não é necessariamente estimulada e ocorre ao
final do processo, quando todos os documentos relevantes são entregues para a autoridade
competente (em alguns casos uma “autoridade de auditoria” (hearing authority) especial) que
intima e conduz o processo de consulta pública29.
A duração da audiência pública depende do tamanho do projeto, podendo durar meses, sendo
que para projetos menores pode ser em um dia único. Não existem regras específicas para
conduzir uma audiência.
A Lei da AIA descreve a participação de outras autoridades e a participação de projetos
transfronteiriços conforme abaixo.
a) Participação de Autoridades Transfronteiriças
Se um projeto impactar significativamente os ativos protegidos (solo, água, ar, clima e
paisagem) em outro país ou se esse outro país solicitar, a autoridade competente deve, em
tempo hábil, informar a autoridade competente elegida do outro país sobre o projeto com o
auxílio de documentação adequada e pedir uma notificação dentro de um período razoável,
inclusive se a participação no processo é desejada.
Na medida que seja necessário ou que o outro país solicite, as autoridades federais e estaduais
envolvidas devem, dentro de um período de tempo acordado entre as partes, realizar consultas
nesse país, em particular sobre os impactos ambientais transfronteiriços do projeto e as
medidas para evitá-los ou reduzi-los.
A autoridade competente deve informar as autoridades participantes do outro país sobre a
decisão na aprovação ou rejeição do projeto, juntamente com as justificativas. Quando as

28

http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/DE%20bud2014.pdf

29

Dr. Thomas Leiendecker – Leader Environmental Planning – Germany Consultant
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exigências dos princípios de reciprocidade e equivalência forem satisfeitas, a autoridade pode
anexar uma tradução da decisão aprovada.
b) Envolvimento do público transfronteiriço
Se um projeto impacta significativamente o território de outro país, grupos de interesse afetados
podem participar no processo de audiência. A autoridade competente deverá providenciar que:


O projeto seja anunciado de forma adequada em outro país;



O anúncio inclua informações sobre a autoridade para a qual as objeções ao processo
podem ser encaminhadas; e



As objeções ao processo que não tiverem fundamentos em títulos especiais de direito
privado, sejam descartadas após o período de objeção.

A autoridade competente pode exigir que o proponente forneça a tradução do resumo não
técnico e, se necessário, de informações adicionais do projeto que considere de relevância
para a participação do público transfronteiriço, especialmente sobre impactos ambientais
transfronteiriços,
c) Participação transfronteiriça de autoridades e do público no caso de projetos de outro país
Se um projeto de outro país é capaz de provocar impactos ambientais significativos na
Alemanha, a autoridade competente alemã para um projeto do mesmo tipo deve questionar a
autoridade competente do outro país quanto as documentações sobre o projeto, em particular
uma descrição do projeto e detalhes dos seus impactos ambientais transfronteiriços.
Se considerar a participação no processo de aprovação necessária, deve então informar a
autoridade competente do outro país e quando necessário exigir maiores detalhes. A
autoridade competente alemã deve pedir para a autoridade competente do outro país a
tradução dos detalhes adequados do projeto, e especialmente sobre os impactos ambientais.
Na base do documento fornecido pelo outro país, a autoridade competente alemã deve
anunciar o projeto da maneira adequada para o público nas áreas suscetíveis de serem
afetadas, se a participação pública for fornecida pelas regras do outro país ou se está
assegurada apenas na Lei da AIA alemã. Se a participação está presente apenas na Lei de
AIA alemã, a autoridade competente deve informar a autoridade do outro país, sobre o prazo
da participação pública e providenciar uma oportunidade para inspecionar a documentação
dentro de um prazo razoável.
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2.2.5.
2.2.5.1.

Aspectos Administrativos

Gestão da Informação e do Conhecimento

Não há um sistema de informações único para gerenciamento dos processos de AIA na
Alemanha. Cada autoridade competente adota um procedimento para a gestão da
informação30.
No entanto, destaca-se que a Agência Federal de Meio Ambiente (UBA, Umweltbundesamt),
tem a importante tarefa de informar o público sobre o meio ambiente, oferecendo acesso a
grandes bases de dados, publica regularmente o relatório de qualidade ambiental e possui a
maior biblioteca ambiental em língua alemã. O Serviço Federal de Planejamento Regional e
Construção (BBR, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) que fornece a base científica
para a tomada de decisão política com serviços baseados no conhecimento centrais e apoio
para as autoridades federais. Produz um fluxo constante de opiniões de especialistas, análises,
relatórios e informações de base. Por meio de ações de compilação de dados e operação de
sistemas de informação relevantes, portanto auxilia no acompanhamento e avaliação de
projetos de pesquisa mais amplo que apenas os processos de AIA31.
Os documentos referentes aos processos de AIA são geralmente entregues em papel, porém
as versões digitais são cada vez mais comuns. A prática das autoridades competentes para
publicar tais documentos online varia, mas, em muitos casos, o relatório AIA e a aprovação são
publicados online. Para as autoridades de nível federal, regidas pela Lei de Procedimento
Administrativo32, a publicação online de todos os documentos relativos à participação pública
é obrigatória, o que motiva a organização de portais para disponibilização desses documentos
em diversos níveis de governo.
Um exemplo do estado da Baixa Saxônia, para o setor de transporte, pode ser visto em
http://www.strassenbau.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=21073&_psmand=13
5. A busca pelas informações é realizada no site por meio do preenchimento de campos abertos
(tema da pesquisa) e fechados (modo de busca e tipo de documentos), conforme mostra a
Figura 2.2-3. O usuário também tem a opção de escolher a forma como os projetos serão
apresentados em sua busca: por data ou relevância de projeto. Dentre as informações
disponibilizadas no site, destacam-se os dados básicos e resumo do projeto, os estudos
ambientais e os dados geográficos.

De acordo com a resposta do Dr. Jochen Ritter, Division ZG III 4 – Cross Sectional Aspects of Environmental, Building and Urban
Development Legislation, Environmental Assessment Legislation; Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety.
30

31

http://www.bmub.bund.de/en/bmub/tasks-and-structure/federal-authorities/

32

§ 27a Verwaltungsverfahrensgesetz - VwVfG
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Figura 2.2-3 – Portal da Agência da Baixa Saxônia de Meio Ambiente para o setor de transporte

Fonte: http://www.strassenbau.niedersachsen.de/portal//search.php?_psmand=135&q=Umweltprojekte

Com a variação da prática, não é possível indicar de forma homogênea como são os
procedimentos quanto à gestão da informação relacionada à AIA. No caso da aplicação do
Código de Construção de Berlim (cidade-Estado), é dever dos representantes oficiais
disponibilizar todos os dados acessíveis e fontes de informação que podem ser utilizados para
a análise. Por Berlim ter princípios de planejamento, uma quantidade considerável de
informações e de dados já está disponível, que não precisa ser coletada uma segunda vez
(estão disponíveis em documentos como o Atlas Ambiental de Berlim, Programa de Proteção
de espécies e Paisagem de Berlim). Também é possível usar os resultados da análise de outros
processos de planejamento (SENATE DEPARTMENT FOR URBAN DEVELOPMENT AND
THE ENVIRONMENT, 2006).
Assim como para os outros países da União Europeia, os dados espaciais devem seguir as
regulamentações que seguem a Diretiva INSPIRE na Alemanha. Todavia, não foi encontrada
uma relação explícita entre as exigências para procedimentos de AIA na Alemanha e a
aplicação da Diretiva INSPIRE. Não foram encontradas informações sobre padronização prévia
e/ou validação de outros tipos de dados. Os dados de monitoramento podem ser
disponibilizados para as autoridades e utilizados para outras propostas, porém não existe um
sistema padronizado para que isso ocorra. O processo de armazenamento dos dados de
monitoramento e utilização dos mesmos para novos projetos varia de acordo com o projeto e
depende das práticas de cada autoridade competente.
2.2.5.2.

Indicadores Administrativos e Desempenho

Não foram encontradas informações sobre o número de estudos analisados anualmente, pois
na Alemanha o processo de AIA é conduzido por diferentes autoridades competentes.
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Entretanto, os projetos submetidos ao processo de AIA são majoritariamente dos setores de
energia, indústria e infraestrutura33.
Segundo o responsável designado a fornecer esclarecimentos sobre o processo federal de AIA
na Alemanha, os indicadores para medir o "desempenho administrativo" das agências não são
conhecidos, mas informa que as autoridades competentes têm de cumprir com a Lei. Se a
autoridade competente não tiver decidido sobre o pedido de licenciamento no prazo adequado,
o proponente tem o direito de tomar medidas legais baseada nos Procedimentos Tribunal
Administrativo (§ 75 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO)34.
2.2.5.3.

Custo da AIA

O proponente é o responsável pelo pagamento do estudo da AIA (quando terceirizado), assim
como possíveis mitigações ou compensações, quando necessário.
O custo varia por projeto e, são relativamente difíceis de estimar, pois não está previsto na lei
federal de AIA e as leis estaduais variam caso-a-caso35.
2.2.5.4.

Penalidades

As autoridades ambientais competentes podem impor multas administrativas contra indivíduos,
associações ou outras entidades legais. Além disso, os ministérios públicos (Staatsanwälte)
podem processar indivíduos por qualquer crime ambiental cometido, como resultado de não
cumprimento de licença. Os crimes mais importantes que podem surgir a partir do não
cumprimento incluem:


Poluição ilegal de recursos hídricos;



Poluição do ar que causa ameaça à saúde humana;



Disposição de resíduos que ameaçam o ambiente;



Operação não autorizada de instalações que estão potencialmente prejudicando o meio
ambiente;



Risco à saúde por meio da liberação de substâncias nocivas.

Se o monitoramento revelar violações das determinações ambientais contidas na licença de
aprovação, a autoridade competente pelo licenciamento da AIA tem uma série de ferramentas
à disposição, desde advertências simples, com audiências formais, a multas e acusações
criminais. Portanto, quando ocorre alguma violação, os órgãos utilizam uma das medidas de
forma flexível e de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Quando isso não é possível,
ocorre tentativa de encontrar soluções adequadas em colaboração com o proponente por
meios administrativos. É importante, neste contexto, destacar que na legislação ambiental
alemã é possível proferir decisões subsequentes, complementando ou aperfeiçoando a licença.
Por exemplo, as autoridades fazem uso da ferramenta de complementação da licença quando
as medidas previstas nos monitoramentos não são suficientes para combater os impactos

33

Dr. Thomas Leiendecker – Leader Environmental Planning – Germany Consultant

34

Dr. Jochen Ritter
- Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety
Division ZG III 4 – Cross Sectional Aspects of Environmental, Building and Urban Development Legislation, Environmental
Assessment Legislation
35

Dr. Thomas Leiendecker – Leader Environmental Planning – Germany Consultant
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ambientais adversos do projeto prejudicando a população. Sanções mais graves (como multas)
serão proferidas se as medidas menos incisivas não resultarem em reação ou perspectivas de
sucesso. A maioria dos estados (Länder) obrigam as autoridades ambientais competentes, por
meio de regulamentos administrativos, a informar o Ministério Público de quaisquer crimes
ambientais, de que tenham conhecimento no âmbito das suas atividades de monitoramento.
As sanções não estão previstas na lei de AIA, mas outras regulamentações abrangem as
possíveis violações por parte do proponente, seja processual, de aprovação ou requisitos de
monitoramento.
Infrações administrativas, ao contrário das infrações penais, constituem violações menos
graves. São processadas e sancionadas pela autoridade administrativa competente, como uma
questão de princípio. Multas de até €50.000 podem ser impostas, tanto para indivíduos
(responsáveis), empresas ou organizações.36

2.2.6.

Avaliação Ambiental Estratégica e a Relação da AIA com Outros
Instrumentos

Na Alemanha a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE, em inglês SEA, Strategic Environmental
Assessment) é aplicada para todos os planos que são mencionados nas regulações no Anexo
da Lei de AIA. AIA e AAE são baseadas na mesma lei.
A AAE é obrigatória para planos e programas realizados em países-membros desde a
promulgação da Diretiva 2001/42/EC, mas já era praticada na Alemanha antes dessa diretiva.
As exigências estão presentes em outras leis, além da lei de AIA, como o Federal Building
Code (Código Federal de Construção) e legislações estaduais que regulam o planejamento
regional. A aplicação da AAE está em estágio avançado comparativamente a outros países da
União Europeia, com mais de 150 casos/atividades em que está prevista a aplicação do
instrumento37.
A AAE é feita em um estágio anterior à AIA de projetos. Enquanto a aplicação do processo AIA
não é feita até que um projeto relevante solicite um processo de aprovação, a AAE é realizada
no estágio de planejamento, pois decisões importantes relacionadas com o meio ambiente
frequentemente têm de ser tomadas no contexto dos respectivos planos e programas.
A AAE deve ser feita para cada processo de planejamento importante que tenha relevância
para o meio ambiente, por exemplo, planejamento de infraestrutura de transporte federal,
regional e de planejamento de desenvolvimento de área, ou planejamento nos campos de
gerenciamento de recursos hídricos e resíduos sólidos, gerenciamento da qualidade do ar e
proteção de ruídos. O elemento chave do processo AAE é um relatório ambiental, o qual
detalha e avalia os impactos ambientais antecipados do plano ou programa, assim como
alternativas de planejamento sensíveis.
Autoridades ambientais e o público devem também ser envolvidos. Após concluir o processo,
a autoridade competente deve descrever como levou em consideração o relatório ambiental e
os comentários e opiniões apresentados quando tomou a decisão, e porque um plano

36

artigo 30 da Act on Administrative Offences [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - OWiG].

37

Segundo SADLER e JURKEVICIUTE, 2011
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específico foi escolhido após a ponderação com as outras alternativas. O Quadro 2.2-2
apresenta a relação entre AIA e AAE.
Quadro 2.2-2 - Comparação entre o processo de Avaliação de Impacto Ambiental - AIA e Avaliação
Ambiental Estratégica – AAE, adaptado a partir de http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt
/landschaftsplanung/uvp/download/uvp-leit-06_4-uvp_en.pdf
Variação entre AAE e AIA (Seleção)
AAE

AIA

Nível de Programa e Planejamento

Nível de Projeto

Programado em um estágio anterior a decisão ou
processo de licenciamento

Programado em um estágio de decisão do
projeto

Como regra, escopo mais amplo de análise, menor
grau de detalhe

Em regra, escopo menor de análise, maior
grau de detalhe

Perguntas relevantes para quadro de análise e
avaliação: É ou não é SEA? Com que objetivo? O
que? Quanto? Onde?

Questões relevantes para quadro de análise e
avaliação: Como? Onde especificamente?

Preocupado principalmente com os objetivos e
proteção ambiental preventiva

Prevenção e redução dos impactos concretos

Assunto de avalição (planejamento) mais aberto;
mais alterações fundamentais, estratégias ainda
que possível

Assunto da avaliação (projeto) mais concreto;
pequenas alterações possíveis

Avaliação de Alternativas

Avaliação de possíveis soluções alternativas

Apresentação de medidas de monitoramento no
relatório ambiental

-

Avaliação realizada totalmente por órgãos oficiais

Análise de avaliação de impacto ambiental
pelo órgão competente

Inspeção de relatório ambiental pelo órgão oficial

Apresentação de Avaliação e Resumo de
impacto ambiental pelo órgão oficial

Publicação de programa e plano, medidas de
monitoramento e um resumo explicativo

Publicação da decisão e da justificativa

2.2.7.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

Para o caso da Alemanha não foi identificado nenhum estudo abrangente elaborado por órgão
oficial com atribuições semelhantes à do Tribunal de Contas da União (TCU) ou do Ministério
Público no Brasil.
Em avaliação independente, um dos presidentes da associação de profissionais de AIA na
Alemanha apresentou juntamente com colegas da associação reflexões sobre o sistema de
AIA de seu país (WENDE et al, 2012). A análise foi elaborada antes de promulgação da nova
Diretiva Europeia de AIA.
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Wende et al. (2012) apresentam uma análise dos 25 anos da prática da AIA na Alemanha, e
consideram que o sistema teve sucesso de um modo geral, mas que algumas mudanças são
desejáveis. Na visão dos autores:








A triagem precisa ser simplificada para que o processo se torne mais rápido e
transparente, e novos projetos precisam ser contemplados, como parques solares e
rotação de culturas agrícolas;
A etapa de escopo deveria se tornar obrigatória, não só na Alemanha, mas com
mudanças na Diretiva Europeia;
A participação pública deveria ser obrigatória em estágios iniciais dos processos de
AIA;
O monitoramento e a avaliação de alternativas também deveriam ser aplicados à AIA,
como já é feito para a AAE na Alemanha;
A AIA e a AAE devem ser fortalecidas, e avaliações separadas para mudanças
climáticas e biodiversidade devem ser evitadas;
A gestão da qualidade e a acreditação de profissionais devem assumir um papel
proeminente no futuro da AIA e da AAE.

Alguns destes pontos foram contemplados pela nova Diretiva Europeia, mas não todos. Uma
análise mais detalhada sobre o que já é parte das exigências na Alemanha e o que precisa ser
incluído ou modificado no texto das leis que regulam a AIA deverá embasar mudanças em curto
prazo. Nos próximos dois anos, certamente as discussões sobre modificações legais estarão
na pauta da comunidade de AIA alemã.

2.2.8.
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2.3.

Holanda

A Holanda é uma monarquia constitucional com sistema parlamentar, o monarca é o chefe do
Estado, estabelecido na Constituição e forma o governo junto com o primeiro ministro, que é o
chefe do Gabinete, composto por ministros e secretários de Estado. O Parlamento é formado
pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Esta atua juntamente com o Gabinete,
desenvolvendo leis e fiscalizando a sua implementação, enquanto o Senado monitora a
Câmara dos Deputados.
Em termos do ordenamento ambiental a evolução da sua implementação, sob forma de leis,
decretos, resoluções e outras normas, é descrita no Quadro 2.3-1, com a descrição das
principais leis ambientais.
Quadro 2.3-1 - Principais normas de teor ambiental da Holanda.
Leis/ Decretos/ Resoluções/
Outras Normas

Ano

Ementa/Descrição

Lei de Proteção dos Solos

Determina ações preventivas para a execução de atividades
que potencialmente podem impactar a qualidade do solo. As
1987
medidas devem considerar conexão com a contaminação
do solo ou água.

Decreto de Avaliação de Impacto
Ambiental

Decreto que regulamenta a Avaliação de Impacto Ambiental
– AIA na Holanda. A obrigação de realizar a AIA é dividida
em dois tipos de atividades: 1. Planos e projetos que a AIA
1994 é obrigatória pela natureza da atividade, por exemplo, a
construção de refinarias de petróleo, instalações químicas e
autoestradas; 2. Planos e projetos que são avaliados
individualmente para determinar se é necessária a AIA.

Lei de Gestão Ambiental Holandesa

Legislação ampla sobre meio ambiente. Estabelece o
quadro jurídico e uma abordagem integrada da gestão
2004
ambiental na Holanda, definindo os papéis do governo
nacional, provincial ou regional e municipal.

Lei das Águas

Regulamenta a gestão das águas superficiais e
2009 subterrâneas, e tem como objetivo alinhar a política da água
e planejamento ambiental.

Lei de Atividades

Estabelece
regras
para
enquadramento
das
2013 empresas/atividades citadas na Lei de Gestão Ambiental e
que podem ou não precisar de uma licença ambiental.

Fonte: Elaboração ARCADIS logos, 2015.

A autoridade competente para fazer a gestão da regulamentação ambiental na Holanda é o
Ministério de Infraestrutura e Meio Ambiente (Ministry of Infrastructure & Environment), formado
por três seções: política, implantação e fiscalização.
Grande parte (cerca de 80%) da Lei de Gestão Ambiental (EMA, Environmental Management
Act) é baseada na legislação da União Europeia relacionada ao meio ambiente. Além da EMA,
há também o Decreto de Avaliação de Impacto Ambiental (Environmental Impact Assessment
Decree - EIA Decree), que estabelece critérios para determinar se um plano ou projeto deve
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ser submetido ao processo de Avaliação de Impacto Ambiental. O EIA Decree é um diploma
legal que estabelece grande parte das exigências da AIA, principalmente no artigo 7.2 do EMA.
Em 2011, tanto a EMA quando o EIA Decree receberam emendas de um projeto de lei para
modernização da AIA. As mudanças foram focadas principalmente em critérios de triagem,
apresentando detalhamentos mais elaborados para casos complexos de AIA e AAE, e também
os procedimentos de estudos simplificados.
2.3.1.

Órgãos Envolvidos e Competências

Os encargos da Avaliação de Impacto Ambiental são decentralizados e, nos termos das
diretivas europeias, são exercidos por “autoridades competentes”. Dependendo do tipo de
projeto e de suas exigências na AIA, o órgão governamental encarregado do processo de AIA
pode ser local/municipal, provincial ou do governo central. Todos são aptos a realizar o
processo de avaliação de impacto ambiental, dependendo do escopo do projeto. O Ministério
de Infraestrutura e Meio Ambiente emite licenças para projetos de importância específica, por
exemplo, mineração ou áreas de proteção.
A autoridade competente para emitir as licenças de construção e de operação depende do tipo
de projeto. Para os projetos mais frequentes, as autoridades são:


Para projetos de transporte e sistemas hídricos: Ministério de Infraestrutura e Meio
Ambiente;



Planos de uso do solo (chamados de “planos espaciais”): províncias;



Projetos de energia: Ministério da Economia.

O órgão governamental encarregado do processo de AIA (local, provincial ou central) tem
capacidade de atuar sobre assuntos ambientais e supervisionar o processo de AIA.
A Figura 2.3-1 apresenta o organograma da Agência Nacional de Meio Ambiente holandesa.
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Figura 2.3-1 - Organograma do Ministério de Infraestrutura e Meio Ambiente, modificado a partir
do
disponível
em
http://www.government.nl/ministries/ienm/documents-and-publications
/leaflets/2015/01/21/organisation-structure-ministry-of-infrastructure-and-the-environment.

Atividades ambientais criminosas são penalizadas pela Lei de Crimes Econômicos (EOA,
Economic Offences Act ou WED, Wet op de Economische Delicten) executada pelo Ministério
Público Holandês.
Na Holanda, além das autoridades de AIA competentes para conduzir o processo, há a
Comissão Holandesa para Avaliação Ambiental (NCEA, Netherlands Commission for
Environmental Assessment), um conselho independente constituído legalmente. Sua função é
orientar o órgão governamental encarregado do processo de AIA sobre o conteúdo e a
qualidade das avaliações de impacto ambiental. O NCEA não é envolvido no processo de
tomada de decisão para emissão das licenças, que cabe à autoridade competente38.
A NCEA é uma fundação independente e seleciona especialistas para dar suporte à elaboração
de escopo ou revisão de estudos de AIA e AAE. Sob demanda do Ministério das Relações
Exteriores, essa fundação pode contribuir inclusive, para processos de AIA em outros países,
como no caso da Hidrovia Paraguai-Paraná em 1997 no Brasil (relatada em

38

http://api.commissiemer.nl/docs/cms/FS%2016%20Advisory%20procedure%20NCEA%20ENG%20Final.pdf
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http://www.eia.nl/en/publications/advisory-reports/029-i), além de oferecer capacitação para
órgãos responsáveis pela AIA em vários países.
A NCEA tem como principal contribuição ao sistema de AIA a avaliação da qualidade dos
estudos ambientais, indicando fragilidades nos estudos a serem revisados antes da tomada de
decisão. A Figura 2.3-3 mostra os resultados de avaliação realizadas por setor para o ano de
2013.

Figura 2.3-2 - Qualidade dos relatórios de AIA analisados pela NCEA em 2013. Disponível em:
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/jaarverslag_mer_2013_engels_final.pdf

2.3.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é estabelecida pelo Capítulo 7 da Lei de Gestão
Ambiental Holandesa (EMA, Environmental Management Act), nos artigos 7.1 a 7.42. Os
artigos 2.17 a 2.24 estabelecem a existência, função e método de trabalho da Comissão
Holandesa para Avaliação Ambiental (NCEA), e a seção 14.2 (artigos 14.4 a 14.16) descreve
as orientações para o andamento do processo de AIA.
Empresas com sistemas de gestão, processos e produtos certificados podem ter um
licenciamento simplificado. As licenças devem obedecer a um sistema tudo-em-um (all-in-one),
que entrou em vigor em 1º de outubro de 2010 pela Lei EMA. Solicitado por meio eletrônico,
este sistema abrange uma série de 25 licenças ambientais e regula aspectos relativos à
qualidade do ar, gestão de resíduos e eficiência energética (exceto para água). Pode ser
requerido pelo site www.omgevingsloket.nl.
2.3.2.1.

Etapas do Processo (fluxogramas dos procedimentos)

O procedimento completo para a AIA de projetos complexos contém diversas etapas e pode
ser visto esquematizado na Figura 2.3-1.
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Figura 2.3-3 - Organograma do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental na Holanda,
modificado de: http://www.eia.nl/en/environmental-assessment/eia

O processo pode ser sintetizado nas seguintes etapas:


Registro da AIA e triagem: O proponente realiza o registro do documento inicial com os
detalhes sobre o projeto proposto e em seguida, o órgão governamental responsável pela
triagem do projeto, determinando se este é passível ou não de AIA;



Anúncio ou consulta pública e consulta das autoridades designadas: A participação pública
e das autoridades designadas são previstas em lei e devem ocorrer obrigatoriamente em
dois momentos distintos no processo completo (após o registro/triagem e após a
publicação do EIA) e em um momento no processo simplificado (após a publicação do EIA);
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Definição do escopo: O proponente pode requisitar voluntariamente a opinião da
autoridade competente sobre o escopo e o nível de detalhe de informação do estudo nos
casos simplificados. No processo de AIA completo, existirá uma obrigatoriedade de
consulta das autoridades designadas sobre o escopo do estudo.



Análise/Avaliação: As análises técnicas são realizadas dentro das diretrizes que estão
prescritas na Lei EMA e podem ter apoio do NCEA ou de outras autoridades que a
autoridade competente julgar necessário;



Revisão: Inclui a publicação do relatório da AIA, consulta pública, consulta das autoridades
designadas e, em alguns casos, a revisão técnica do NCEA;



Tomada de decisão: A autoridade competente é responsável pela tomada de decisão. O
projeto só é aprovado se o processo estiver concluído de forma correta e se as informações
forem confiáveis;



Monitoramento: O monitoramento dos impactos após a AIA é parte do trabalho da
autoridade competente, mas pode também ser feita por empresa independente.

A autoridade competente pode adaptar fases e definir prazos caso a caso, tendo um grande
grau de liberdade39. Por outro lado, projetos públicos para o Ministério da Defesa podem ter
um sistema de licenciamento diferenciado, não sendo aplicáveis, em alguns casos, certas
regras e regulações.
2.3.2.2.

Triagem

A exigência do processo equivalente ao licenciamento ambiental no Brasil depende das
atividades ambientais desenvolvidas pela empresa interessada, podendo ser relativo a um
processo simplificado ou completo. De acordo com o Decreto de Atividades (Activities Decree
ou Activiteitenbesluit), o empreendimento é classificado dentro das seguintes categorias:


Categoria A: empreendimentos não geradores de impactos ambientais ou com impacto
não significativo. São aplicadas as regras gerais do Decreto de Atividades, mas não há
obrigação de apresentar relatórios para as autoridades competentes, nem necessidade de
solicitar o Licenciamento Ambiental.



Categoria B: empreendimentos geradores de impactos ambientais significativos. Nesse
caso, a empresa deve informar as autoridades sobre suas atividades por meio de
notificação, podendo ou não precisar de Licenciamento Ambiental.



Categoria C: empreendimentos geradores de significativo impacto ambiental, por exemplo,
abrangidos pela Diretiva 96/61/CE, relativa à prevenção e controle integrados da poluição
(Diretiva IPPC). Nesse caso, o proponente deve requerer o Licenciamento Ambiental.
Instalações maiores e potencialmente poluidoras devem ser reguladas com base no uso
das melhores técnicas disponíveis (BAT, Best Available Techniques).

A legislação ambiental holandesa é baseada na legislação da UE, portanto, o processo de
triagem é estabelecido pela Lei EMA baseado em duas listas (lista C e lista D) da Diretiva

39

Sjoerd Harkema, secretário sênior da NCEA, consulta por e-mail.
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97/11/CE, com atividades e limites específicos ou uma pré-análise introduzida para outros tipos
de projetos não enquadrados nas categorias abaixo40.


Lista C: contém atividades, planos e projetos para os quais a AIA é obrigatória;



Lista D: contém atividades, planos e projetos para os quais é necessária uma análise sobre
a execução da AIA. Isso significa que há uma fase anterior, que é a decisão da
obrigatoriedade ou não da execução da AIA. Essa decisão dependente da severidade dos
impactos ao meio ambiente.

Para algumas atividades existe somente a análise caso-a-caso, mas para a maioria das
atividades existe uma combinação de critérios/limiares e uma análise caso-a-caso, que
representam o Processo Formal de Triagem. Sendo assim, os critérios/limiares de
determinação da necessidade do processo de AIA não são totalmente decisivos. O órgão
governamental encarregado do processo da AIA deve estimar se há outras circunstâncias em
que, mesmo se a atividade não estiver enquadrada nos critérios/limiares, deverá ser objeto da
AIA. Uma dessas circunstâncias, por exemplo, pode ser o fato de a atividade se localizar em
área extremamente sensível. Essa análise definida como procedimento de triagem é chamada
de Procedimento de Triagem Informal41.
Quando o órgão governamental encarregado do processo da AIA (autoridade competente)
determina que o projeto deva passar pelo processo de AIA, existe a possibilidade de recurso.
O mesmo acontece quando o órgão determina que não exista essa necessidade. Em ambos
os casos, o recurso pode ser solicitado por uma das partes interessadas. Os órgãos
governamentais encarregados do processo de AIA tomam a decisão se a AIA é necessária. Se
este órgão for também o proponente, outro órgão decide se a AIA é necessária. Existe uma
divulgação pública e a possibilidade de se questionar e recorrer da decisão na esfera
administrativa.
Além disso, conforme já exposto, existem dois processos equivalentes ao licenciamento no
Brasil, o completo e o simplificado.
O processo tem início com o fornecimento, pelo interessado, de informações sobre o projeto e
sua localização. Existem diretrizes para o documento inicial, que deve conter:


Nome e endereço do proponente (pessoa física ou jurídica);



Descrição do objetivo da atividade;



Descrição da natureza e escopo da atividade proposta;



Descrição da localização/localizações pretendidas da atividade proposta;



Declaração do projeto para o qual a AIA está sendo elaborada como uma etapa
preparatória;

40

http://www.eia.nl/en/countries/eu/netherlands/eia (screening process)

41

De acordo com material elaborado pelo governo holandês para a conferência do European Union Forum of judges for the
environment – Budapest 2014, que teve a AIA como tema principal (questão 3). Disponível em:
http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/NL%20bud2014.pdf
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Resumo das decisões anteriores tomadas pelos órgãos governamentais relacionados com
a atividade, e que pode apresentar impacto sobre o projeto para o qual a AIA está sendo
elaborada como uma etapa preparatória;



Descrição geral das consequências esperadas para o meio ambiente na Holanda, e,
conforme for aplicável, fora do país.

Informações adicionais também podem ser incluídas. A ideia básica que pode ser seguida, é
que o executor deve incluir a quantidade de informação essencial que for necessária para
auxiliar o órgão licenciador e os conselheiros legais a determinar quais informações e
alternativas ambientais são necessárias para o processo de tomada de decisão. Critérios de
cumulatividade de projetos também podem ser considerados na decisão acerca do tipo de
estudo deve ser realizado.
2.3.2.3.

Definição de Escopo e Termos de Referência

O conteúdo do Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental (EIA) é definido no artigo n. 7.23
da Lei EMA que sintetiza a informação que um estudo deve conter42:


Objetivo: descrição da intenção da atividade proposta.



Alternativas e atividade: descrição das alternativas viáveis a serem avaliadas, incluindo a
justificativa para a seleção das alternativas. Deve conter também descrição da atividade
proposta e de como será executada.



Planos e projetos relevantes: incluir a indicação de plano(s)/projeto(s) e o resumo de
planos/projetos anteriores que se relacionam com a atividade proposta e as alternativas
descritas.



Situação atual e desenvolvimento autônomo: descrição do estado atual do meio ambiente
(diagnóstico) e o desenvolvimento esperado do meio ambiente, se nenhuma das atividades
ou alternativas forem realizadas (prognóstico sem o empreendimento).



Efeitos: descrição das consequências para o meio ambiente que a atividade proposta e as
alternativas descritas podem gerar (impactos), incluindo uma explicação de como essas
consequências foram determinadas e descritas.



Comparação: o meio ambiente em situação inicial (item 4) comparado às possíveis
alterações descritas como resultado da atividade proposta, considerando-se cada uma das
alternativas (item 5) (prognóstico com o empreendimento).



Medidas de mitigação e compensação: descrição das medidas para prevenir, limitar e
compensar o máximo possível os principais impactos ambientais resultantes da atividade.



Lacunas nas informações: resumo das lacunas nas descrições do meio ambiente e os
impactos ambiental (itens 4 e 5) como resultado da não disponibilidade dos dados
necessários.



Resumo: resumo que fornece ao público geral compreensão suficiente para avaliar o
estudo e as possíveis consequências para o meio ambiente resultantes da atividade
proposta e as alternativas descritas, tal como estabelecido no relatório.

42

http://www.eia.nl/en/countries/eu/netherlands/eia#chapter4 (Contents of the EIA report)
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Para análises de temas específicos, outras fontes podem ser consultadas para atendimento
dos parâmetros legais. No site informativo vinculado ao Ministério de Infraestrutura e Meio
Ambiente (http://rwsenvironment.eu/) existem orientações disponíveis, sobre avaliações
relacionadas ao ar, ruído, resíduos, tráfego, entre outros componentes.
O proponente pode optar por elaborar uma proposta de escopo e submetê-la para avaliação
do NCEA. A Comissão nesse caso emite um parecer sobre o conteúdo e sobre métodos
apresentados, indicando se são adequados ou não.
A definição do escopo segue procedimentos diferentes para casos simplificados e completos.
No caso de procedimentos simplificados, uma agência governamental é a autoridade
competente (órgão licenciador), e de modo geral, o proponente é do setor privado. Os passos
exigidos são os seguintes:
 Comunicação escrita do proponente para o órgão governamental encarregado do
processo de AIA (a autorização oficial primeiramente).
 Possíveis recomendações do órgão sobre o escopo e o nível de detalhes, sendo as
seguintes opções:




Quando o proponente solicita uma recomendação, o órgão governamental
encarregado do processo de AIA deve fornecê-la dentro de seis semanas (ou, com
extensão de prazo, dentro de 12 semanas).
Quando o proponente não solicita uma recomendação, o órgão, por decisão própria,
pode emitir uma recomendação, mas não é obrigatória. Se a o órgão decidir emiti-la,
os demais órgãos governamentais e os conselheiros legais envolvidos devem ser
consultados sobre o seu conteúdo. Não é exigido que se consulte o NCEA, mas é
possível fazer uma consulta voluntária. O órgão governamental responsável pelo
processo de AIA deve informar o proponente sobre recomendações no escopo e no
nível de detalhes.

No caso do procedimento de AIA completo, aplicado a plano ou projeto para o qual a agência
governamental é, ao mesmo tempo, o órgão governamental responsável pelo processo de AIA
e o executor, as etapas obrigatórias são:
 Notificação pública (a autorização oficial);
 Possibilidade de submeter à consulta o escopo e o nível de detalhes do estudo a ser
realizado;
 Assessoria de consultores e órgãos administrativos sobre o escopo e o nível de detalhe
do estudo a ser realizado.
Esses passos garantem que o conteúdo do estudo seja discutido nos estágios preliminares.
Além disso, na prática, as opiniões obtidas relacionam-se, pelo menos em parte, com o que
deve ser investigado no estudo. O fato de esses elementos serem elaborados rapidamente ou
extensivamente vai depender de diversos fatores.
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2.3.2.4.

Elaboração de Estudos Ambientais

Guias de orientação para AIA podem ser encontrados no site do NCEA
(http://www.commissiemer.nl/english/publications/keysheets). Outras orientações podem ser
disponibilizadas pelas autoridades competentes além destas da NCEA.
A entrega de relatórios parciais é apenas necessária quando houver solicitação do órgão
licenciador. Diretrizes para a elaboração de estudos de avaliação de impacto ambiental na
Holanda são descritas em um guia para AIA43 (”Handreiking Milieueffectrapportage”).
Na Holanda, as diretrizes técnicas para a elaboração do EIA estão de acordo com a legislação
da União Europeia e, portanto, inclui opiniões de outras agências governamentais. Não são
definidos prazos aplicáveis à AIA em nível nacional, mas atribuem-se responsabilidades à
autoridade competente (órgão licenciador), ao proponente do projeto e à equipe que estiver
conduzindo o processo de AIA (consultoria).
A elaboração da AIA é normalmente realizada por consultores de uma empresa privada.
Geralmente, essas empresas têm a capacidade e o conhecimento que é necessário para
conduzi-las. Elas costumam elaborar toda a AIA, em estreita colaboração com a autoridade
responsável pela autorização e com o proponente do projeto.
O órgão encarregado do processo de AIA publica o estudo juntamente com a decisão que
consentiu o desenvolvimento do estudo. Posteriormente, uma consulta pública sobre o
Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e sobre a decisão preliminar deve ser realizada.
2.3.2.5.

Análise Técnica dos Estudos Ambientais

A análise técnica dos estudos ambientais ocorre de formas distintas para o processo
simplificado e para o processo completo.
No procedimento simplificado, após a conclusão do estudo de avaliação de impacto, o órgão
licenciador competente o revisa, analisando quanto à sua qualidade, adequação e suficiência,
e define quando o estudo de avaliação de impacto (juntamente com o projeto preliminar) será
disponibilizado.
Já o procedimento completo contém a exigência legal de que a revisão do estudo seja realizada
pela NCEA. O órgão governamental encarregado do processo de AIA envia o estudo para a
NCEA, a comissão elabora o que é chamado de “recomendação da análise”. Este trabalho é
feito por um grupo de técnicos que a NCEA seleciona para a análise de cada plano ou projeto
separadamente. Cada grupo de trabalho é composto por especialistas em campos específicos
relevantes para o projeto ou plano em questão. Esse grupo de trabalho emite uma análise
independente do estudo de avaliação de impacto ambiental. O princípio básico em questão é
o escopo e o nível de detalhe que foi realizado nos estágios preliminares. No entanto, a NCEA
também verifica se as informações ambientais necessárias para a decisão estão presentes.
Isso significa que também examinam a qualidade do conteúdo (se está correto, completo,
recente o suficiente, equilibrado, entre outros itens que julgarem necessários).

43
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O NCEA avalia o estudo apresentado e elabora uma recomendação preliminar. Na prática, isso
significa que irão frequentemente realizar questionamentos ao órgão licenciador ou ao
proponente.
Para garantir que as decisões da NCEA não sejam afetadas por responsabilidades
administrativas ou considerações políticas, o NCEA atua de forma totalmente independente do
Governo.
No website do NCEA, todos os relatórios de consultoria (em holandês) são tornados públicos
e acessíveis para todos. Durante a consulta pública, apenas considerações e pontos de vista
que forem legalmente obrigatórios são considerados no processo. Se essas opiniões e
considerações indicarem problemas para os projetos em questão, eles também podem ser
incluídos na tomada de decisão, de forma a dar satisfação às partes interessadas.
O NCEA deve publicar um relatório consultivo sobre a qualidade do estudo de avaliação de
impacto ambiental e cronograma para participação pública, usualmente de seis semanas. Se
as contribuições públicas são incluídas na recomendação da Comissão, um período adicional
de três semanas é aplicável para a conclusão da análise.
2.3.2.6.

Processo de Tomada de Decisão

O plano ou projeto deve primeiramente cumprir os requerimentos do procedimento completo
ou do procedimento simplificado, conforme definido previamente. Esses requerimentos estão
estabelecidos em diversas leis e regulamentações e depende do tipo de plano ou projeto e do
órgão administrativo autorizado, ou seja, a autoridade competente. Não existe cronograma
legalmente obrigatório para a tomada de decisão.
A autoridade competente, sendo nacional, provincial ou local, é responsável pela tomada de
decisão.
O plano ou projeto só é aprovado pelo órgão governamental encarregado do processo de AIA
se o processo estiver concluído de forma correta com informação adequada para servir como
base para o plano ou projeto definitivo. Isso é estabelecido pela Lei de Gestão Ambiental.
O plano ou projeto deve incluir explicação de como foram levados em consideração:


As possíveis consequências para o meio ambiente descritas na AIA;



As alternativas descritas na AIA;



Os pontos de vista apresentados em relação à AIA;



As recomendações exigidas pelo NCEA (apenas para procedimentos completos);



Quaisquer impactos ambientais transfronteiriços e os resultados das consultas sobre estes
com os órgãos administrativos dos outros países em questão.

A decisão sobre o projeto é publicada de acordo com as exigências do procedimento completo.
Os seguintes aspectos devem ser providenciados no contexto do procedimento da AIA, tanto
no caso de procedimento completo quanto simplificado:


Notificação pública do plano adotado ou anúncio do projeto;
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Comunicação com a apresentação de uma cópia do plano adotado (incluindo a AIA) ou o
projeto para aqueles que forneceram seus pontos de vista ou estiveram envolvidos durante
a etapa de preparação (NCEA, conselheiros, órgãos administrativos).

Não existe um limite de tempo rigoroso para a validação de um estudo. Entretanto, o órgão
ambiental encarregado do processo de AIA não deve tomar a decisão sobre a aprovação, a
menos que a informação do estudo possa razoavelmente servir como base para decisão (Artigo
7.36ª da Lei EMA). Porém, quando o estudo se torna obsoleto, ele não pode ser mais utilizado.
De acordo com o Artigo 2.23, seção 1, do Decreto de Licença Ambiental (Princípios Gerais)
uma licença ambiental deve especificar sua duração, ou seja, se ela é aplicável ao total ou por
uma parte/tempo específico.
O Artigo 2.23, seção 2, da Lei EMA sustenta que para algumas categorias uma licença
ambiental deve especificar que ela é válida por somente um período de tempo determinado. A
Lei também afirma que uma licença ambiental para atividades, como as referidas na Diretiva
80/68/EEC para proteção contra a poluição das águas subterrâneas causadas por
determinadas substâncias perigosas, deve aplicar-se para um período máximo de cinco anos.
Existem vários tipos de autorizações equivalentes ao licenciamento ambiental no Brasil e todas
têm validade. Por exemplo, a licença de construção, o “nature permit” e o “fauna and flora
permit”, ambos decorrentes da Diretiva Habitats da UE. As licenças de operação usualmente
devem ser renovadas em um período de 5 a 10 anos.
2.3.2.7.

Acompanhamento e Monitoramento

O monitoramento dos impactos após emissão de autorização no processo de AIA é parte do
trabalho do órgão encarregado do processo de AIA, mas pode também ser feita por uma
organização independente. O monitoramento é previsto pela Lei EMA (§ 7.9. Evaluation), e é
obrigatório (GLASSON et al., 2011)
A autoridade competente e a divisão de fiscalização do Ministério de Infraestrutura e Meio
Ambiente são responsáveis por acompanhar projetos e planos e os seus impactos ao meio
ambiente. Se o executor for proveniente do setor privado, é obrigado a cooperar plenamente
no fornecimento de informações quando solicitado.
A autoridade competente deve elaborar um relatório da investigação das consequências
ambientais. Não há exigência de conteúdo na legislação (EMA) para esse relatório no processo
da AIA. O órgão encarregado prepara relatório para:


Os assessores e órgãos administrativos que estão envolvidos na fase de preparação para
o plano ou projeto, devido aos requerimentos legais, que servem como base do plano ou
projeto em causa;



Os assessores no contexto da Lei de Gestão Ambiental;



O Comitê de AIA (NCEA) quando ocorre o procedimento completo da AIA;



O executor do projeto (a não ser que a autoridade competente seja o próprio executor).

Concomitantemente com a entrega do relatório, um anúncio é publicado em um ou mais jornais
diários ou outra forma adequada de notificação ao público. Um comunicado ressaltando os
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pontos pertinentes do relatório é suficiente. Se o órgão administrativo fizer parte do governo
nacional, um anúncio é publicado no Diário Oficial da União, exceto se houver outro acordo
prévio para que o procedimento de publicação no DOU não seja feito.
O procedimento holandês não estabelece previamente atividades de monitoramento a serem
executadas pelo proponente e, a esse respeito, acordos são feitos para se estabelecer se e
quando entregar dados de monitoramento para a autoridade competente44.
Sobre a garantia de cumprimento das ações previstas nos estudos ambientais, o órgão
governamental encarregado do processo de AIA deve verificar quais foram os efeitos da
implantação, e no caso de haver impactos maiores que o esperado, deve decidir quais medidas
devem ser adotadas.
Não se encontrou referências aos indicadores ambientais monitorados no processo pós –
aprovação da Holanda, porém como estado-membro da União Europeia, os projetos,
programas e planos, devem seguir as diretivas da CE, como a de Qualidade do Ar, igualmente
citado para a Alemanha.
2.3.3.

Compensação Ambiental

Ao se avaliar que os impactos ambientais não podem ser prevenidos ou mitigados, medidas
de compensação serão adotadas. As medidas podem ser realizadas na forma de
reflorestamento quando uma floresta nativa for desmatada, ou na forma monetária, por
exemplo, quando propriedades agrícolas forem afetadas, os agricultores serão compensados
por sua perda, ou ainda, a compensação pode exigir ajustes estruturais em áreas residências
quando atingidas por ruídos. Outras formas de compensação são dificilmente apresentadas na
AIA holandesa, visto que a prevenção é prioridade.
Além dessa compensação objetiva, influenciada pelos casos da Alemanha e dos EUA, a
Holanda introduziu em 1993 um sistema de compensação. Em projetos de grande escala, os
regulamentos visam aumentar o interesse dos proponentes na proteção de temas ambientais,
estimulando a busca por melhores alternativas, especialmente no caso de rodovias
(RUNDCRANTZ, K.; SKÄRBÄCK, 2003; CUPERUS et al., 2001).
Também em 1993, o Plano Nacional de Estruturação para Áreas Rurais estabeleceu que as
autoridades das províncias deveriam incluir princípios de compensação em seus os planos
regionais. Apesar de não estar definido na legislação nacional, o princípio da compensação é
conduzido com base em acordos entre as partes, e se aplica principalmente a áreas protegidas
(RUNDCRANTZ, K.; SKÄRBÄCK, 2003).

44

http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/NL%20bud2014.pdf (questão 27)
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2.3.4.

Participação Pública

A participação pública relacionada aos procedimentos simples e procedimentos completos
funciona de formas distintas.
Em relação a procedimentos simples, a participação pública é legalmente exigida apenas após
a publicação do relatório de impacto ambiental. O público pode acrescentar comentários às
informações presentes no relatório.
Em relação a procedimentos completos, a regulamentação legal prevê dois momentos em que
a participação pública deve ocorrer45:


Nas fases preliminares: após a publicação da notificação pública e antes do início da
elaboração do estudo (EIA);



Após a conclusão do estudo (EIA): antes, ou quando, o estudo (EIA) é disponibilizado para
consulta com a caracterização ou proposta do projeto (ou plano) e sua justificativa.

No caso dos procedimentos completos, a participação pública nas fases preliminares do
processo inicia com a publicação do documento inicial do projeto e do escopo pela autoridade
competente. O público pode enviar as suas opiniões sobre este. A autoridade decide quem
pode apresentar os pontos de vista, e quando e onde isso pode ser feito.
Em ambos os processos, o relatório de avaliação de impacto (na forma preliminar) e a decisão
preliminar são disponibilizadas ao público, que pode realizar comentários, normalmente
durante um período de seis semanas após a publicação.
A autoridade decide quem pode apresentar comentários, e quando e onde isso pode ser feito.
A sociedade civil ou outras partes interessadas podem apresentar estudos contrapondo o EIA
do proponente. Se a autoridade competente relacionada, organizar uma audiência,
comentários públicos podem também ser fornecidos verbalmente, no entanto, a autoridade
competente não é obrigada a organizar audiências públicas46.
No processo de AIA completo, sempre deverá existir uma consulta das autoridades designadas
sobre o relatório do estudo e o parecer do NCEA é obrigatória. De acordo com o Artigo 7.36 da
Lei EMA, o órgão governamental encarregado do licenciamento ambiental não pode tomar uma
decisão sobre a aprovação, a menos que o processo tenha sido totalmente e corretamente
completado, e a menos que a informação do estudo possa servir de base para a decisão.
2.3.5.
2.3.5.1.

Aspectos Administrativos
Gestão da Informação e do Conhecimento

Os documentos relacionados ao processo de AIA, como os estudos ambientais (EIA) e
pareceres técnicos são armazenados e disponíveis no site do NCEA. No site

45

http://www.eia.nl/en/countries/eu/netherlands/eia#chapter4 (public participation)
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http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/NL%20bud2014.pdf (questão 19)
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http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen, é possível fazer uma busca por
projetos, que se dá pelo preenchimento de campos fechados (período, tipo de decisão e
localização), conforme mostra a Figura 2.3-4. No lado direto do site, as informações estão
divididas por temas, por exemplo, pecuária e ferrovia. Importante destacar que os documentos
são carregados no site a medida que os projetos são concluídos.
Figura 2.3-4 – Página eletrônica NCEA

Fonte: http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen

Dados primários algumas vezes são exigidos, sendo coletados pela empresa contratada para
a elaboração do estudo. Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e metadados podem ser
solicitados pela autoridade competente em nível nacional, provincial e local. Assim como para
os outros países da União Europeia, a Holanda também deve seguir a Diretiva INSPIRE, que
visa garantir que as infraestruturas de dados espaciais dos Estados-Membros sejam
compatíveis e utilizáveis num contexto comunitário e transfronteiriço. Contudo, não foi
encontrada uma relação explícita entre a Diretiva INSPIRE e as exigências para procedimentos
de AIA na Holanda.
Alguns dados são acessíveis sem necessidade de consentimento prévio da autoridade
competente enquanto outros não estão disponíveis para uso comercial, por questão de
segurança. Alguns dados, ainda, são pagos.
Como a informação é gerida por diversos órgãos governamentais, em alguns casos é
necessário pagar pelo acesso à informação.
Essas informações são armazenadas no site do NCEA, sendo possível fazer download das
diretrizes e estudos, e também, de estudos recentemente concluídos de AIA. A pesquisa para
encontrar estudos específicos pode ser realizada através da busca pelo nome do projeto na
base de dados.
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A Lei de Abertura da Administração Pública assegura algumas disposições específicas sobre
informação do meio ambiente, após alterações para atender às exigências da Convenção de
Aarhus. Em acréscimo a esta lei, a Lei EMA determina alguns documentos específicos que
devem ser disponibilizados, como arquivos relacionados às licenças ambientais e informações
sobre iniciativas de responsabilidade pública. Segundo o Artigo 19.1b, seção 1, da Lei EMA, o
acesso às licenças ambientais irrevogáveis e aos documentos relacionadas a ela, como o
relatório do EIA, não possui custo47.
2.3.5.2.

Indicadores Administrativos e Desempenho

Considerando que o NCEA orienta o órgão encarregado do processo de AIA, principalmente
em relação aos planos/projetos que são submetidos ao processo completo de AIA, não se
obteve nesta fonte o número de estudos analisados anualmente, mas dados referentes ao
número de termos de referência analisados e dos EIA/AAE analisados, como observado na
Figura 2.3-5. Vale ressaltar, que até o ano de 2014, o NCEA analisava todos os EIA e somente
após esse período, sua atuação passou a ser facultativa em alguns casos48.

Figura 2.3-5 - Números e tipos de relatórios de assessoria analisados pela NCEA de 2009 a 2013,
modificado de: Relatório anual NCEA – 2013.

Na investigação realizada não foram encontrados indicadores de desempenho, nem em termos
de sua formulação conceitual, nem quantitativos.
2.3.5.3.

Custo da AIA

O custo da licença é variável e está vinculado ao tipo de atividade e seu potencial poluidor,
sendo tanto mais elevado quanto maior o potencial poluidor do empreendimento. Projetos
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http://www.eufje.org/images/docConf/bud2014/NL%20bud2014.pdf

48

De acordo com informações do consultor Steef van Vaalen, da ARCADIS Nederland BV
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menores ou projetos não poluidores têm menores custos de licenciamento já que contribuem
pouco com a poluição ou alteração ambiental.
Quando os serviços da NCEA são utilizados, o custo pode variar de € 5.000 a 20.000 euros. A
emissão de licenças pelas autoridades competentes também requer o pagamento de taxas.
2.3.5.4.

Penalidades

Em caso de notificação de não cumprimento da licença ambiental, o proponente deve se
regularizar a situação do projeto atendendo aos requisitos para a autorização. Se o proponente,
após a notificação, não cumprir as exigências, as licenças ambientais podem ser parcialmente
retiradas ou revogadas. Em alguns casos extremos a licença pode ser revogada
imediatamente.
Para projetos de recursos hídricos, existe um conjunto diferente de regulações. O órgão
licenciador pode parcialmente revogar o Plano de Recursos Hídricos no caso de violação dos
termos da licença ou de qualquer disposição legal aplicável ou ainda, se o solicitante deturpar
qualquer informação para o órgão licenciador relacionado à concessão da licença.
Um proponente legalmente responsabilizado por crime ambiental pode obter novas licenças
se, a priori, cumprir as exigências para regularizar a situação. Em caso de não cumprimento,
medidas legais são tomadas. Se o processo de licenciamento é objeto de litígio, o órgão
licenciador deve informar o Ministério Público Holandês sobre o processo ambiental.
De acordo com o Artigo 1a e 2, seção 1, na Lei de Crimes Econômicos atuando sem ou em
violação a uma licença ambiental constitui crime se feito intencionalmente e caso contrário,
uma ofensa, de modo que uma acusação é possível. Entretanto, ações de fiscalização são
aplicadas mais comumente. Atuar sem ou em violação a uma licença ambiental pode também
constituir um ato ilícito civil, mas esta forma não é muito frequente. As sansões podem ser
aplicadas para pessoas civis.
Não existem penalidades financeiras para violação disposições nacionais específicas de AIA,
mas pode haver penalidades financeiras por agir sem ou em violação de uma licença ambiental.
2.3.6.

Avaliação Ambiental Estratégica e a Relação da AIA com Outros
Instrumentos

Na Holanda, a AAE tem como autoridade central o Ministério de Infraestrutura e Meio Ambiente.
A prática tem previsão legal e há efeito vinculativo.
A AAE é parte integrante da Lei de Gestão Ambiental de 2004 (EMA) e implicitamente parte da
obrigação de AIA para determinados planos e programas. Em 2006, a substituição da Diretiva
de Avaliação Ambiental Estratégica da União Europeia separou os procedimentos de AIA e
AAE.
A AAE é obrigatória para alguns setores, particularmente para planos e programas que fixam
a localização de futuros projetos (SADLER e JURKEVICIUTE, 2011). Todavia, nem sempre
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AAE e AIA têm uma relação direta, como mostra a pesquisa desenvolvida por Arts e van
Lamoen (2005).
Em 2010, no entanto, o Projeto de Lei para modernização da Avaliação Ambiental, integrou
ambos os processos novamente. A diferença não se refere a projetos versus planos, mas aos
níveis de complexidade destes, tendo em vista que planos e políticas sempre são definidos
como complexos e, portanto, exigem o procedimento completo sempre.
2.3.7.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

Em uma avaliação dos 25 anos da AIA e AAE na Holanda, pesquisadores das Universidades
de Utrecht e Groningen conduziram uma ampla pesquisa, com entrevistas, discussões em
grupo e questionário online com 443 profissionais entre proponentes, consultores, servidores
públicos e da NCEA. Os resultados mostram que os profissionais consideram que a AIA de
projetos e AAE contribuem para o aumento da proteção ambiental, mas não há consenso sobre
o tamanho de sua influência nas decisões, sendo que parte dos profissionais acredita que são
muito modestas. Os profissionais consideram também que a AAE apresenta análises
complementares às apresentadas em nível de projeto e não que as análises são redundantes
como é apontado na literatura. A maioria considera a qualidade dos documentos boa, ainda
que respondentes do setor privado considerem que o escopo seja muito amplo. O estudo ainda
indicou que profissionais mais jovens e os relacionados diretamente à tomada de decisão
(proponente e agência responsável) tendem a serem menos otimistas do que profissionais mais
experientes e os da NCEA (ARTS, 2014).
Em outro estudo, de 2012, 40 casos de Avaliação de Impacto, incluindo AIA e AAE, foram
avaliados, também com base em entrevistas. Os resultados mostram que metade dos
profissionais acredita que o processo é efetivo em auxiliar a inserção de questões ambientais
na decisão, que 60% chegam às melhores alternativas e que 80% resultam em uma visão mais
ampla sobre os impactos ambientais causados por uma ação (BERENSCHOT, 201249 apud
ARTS, 2014). Entre as críticas apresentadas, foi mencionada a elevada complexidade dos
estudos, com alto detalhamento, em processos caros e de longa duração.
Os autores relatam que a AAE se tornou obrigatória em 2008/2009 para planos na área de
recursos hídricos que preveem obras e atividades que requerem AIA, ou que possam ter
impactos significativos.
Para Wood (2002) as fragilidades do sistema holandês de AIA estão relacionadas ao processo
de tomada de decisão e ao monitoramento. Nesse sentido, o autor destaca que as provisões
legais atendem aos critérios de boas práticas, todavia, essas orientações não são aplicadas. A
proposta de mitigação não é explícita na legislação de AIA holandesa, apesar de ser
subentendida em algumas etapas. Wood (2002) considera que a ausência de exigências para
o monitoramento na legislação holandesa é uma das principais fragilidades do sistema de AIA.
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BERENSCHOT. Doorwerking m.e.r., onderzoek naar de doorwerking van de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. e het
MER in besluitvorming (“Performance of EIA”), M. Olde Wolbers, A. Oostdijk, Th. Wesselink & H. Helder, final report commissioned
by Ministry Infrastructuur & Environment, Utrecht, 2012.

ARCADIS logos 64

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

Apesar dessa lacuna, o autor destaca que em alguns casos há descrição de medidas de
mitigação e monitoramento seguindo boas práticas.
O autor destaca ainda que as qualidades da AIA nem sempre são reconhecidas, citando Arts
(1998), que traduz a opinião de indígenas sobre a AIA na Holanda:
“O potencial do sistema de AIA holandês não é plenamente aproveitado; os EIA são muitas
vezes grandes demais, contendo, informações irrelevantes sendo que às vezes faltam
informações essenciais - por exemplo, sobre alternativas, incertezas; às vezes os estudos
são iniciados tardiamente; sua aplicabilidade prática é limitada; o EIA é muitas vezes visto
como excessivamente complicado, exagerado, inflexível, caro, demorado, causando
atrasos e etc”.

Um caso descrito na literatura científica e que envolve boas práticas é a North-East Link, um
eixo de transporte ferroviário que passa por Holanda e Alemanha. Antes da realização de
estudos de impacto, foi elaborado um Planejamento de Rota (Route Planning Act), que envolve
avaliações estratégicas, com foco no estudo de alternativas a partir de análise multicritério,
com 91 critérios, para encontrar as alternativas de menor impacto ambiental (OTTEVANGER
et al., 2000).
2.3.8.

Referências Consultadas
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Diretiva n. 2014/52/UE altera a Diretiva n. 2011/92/UE
Diretiva n. 80/68/EEC
Diretiva n. 96/61/CE
Lei das Águas, 2009
Lei de Abertura da Administração Pública,1991
Lei de Atividades, 2013
Lei de Crimes Econômicos (Economic Offences Act ou Wet op de Economische Delicten EOA), 1950
Lei de Crises e Recuperação (Crisis and Recovery Act), 2010
Lei de Gestão Ambiental Holandesa (Environmental Management Act - EMA), 2004
Decreto de Licença Ambiental (Princípios Gerais), 1985
Lei de Modernização da Avaliação Ambiental, 2011
Lei de Proteção dos Solos, 1987
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2.4.

Portugal

Portugal possui um sistema semipresidencialista conforme previsto na Constituição de 1976.
O Presidente da República é o Chefe de Estado e atua como o poder moderador e parte do
poder executivo. O poder executivo de fato é composto pelo Governo e pelos Tribunais e o
poder legislativo é dado pela Assembleia da República (Parlamento).
A Constituição de Portugal sofreu algumas revisões ao longo dos anos e conta com o apoio de
outras leis estruturantes do país, como: o Código Civil (1966), o Código Penal (1982), o Código
de Processo Penal (1987), o Código Comercial (1888), o Código do Trabalho (2011) e o Código
de Processo Civil (2013).
Os tribunais defendem os direitos e interesses dos cidadãos em nome do povo, impedindo a
violação da legalidade democrática e mediando os conflitos de interesses que ocorram entre
os entes.
Portugal possui 18 distritos e duas Regiões Autónomas que constituem as principais divisões
administrativas do país e estas são divididas em 308 conselhos e 3.092 freguesias.
Em termos do ordenamento ambiental, a evolução da sua implementação, sob forma de leis,
decretos, resoluções e outras normas, é descrita no Quadro 2.4-1.
Quadro 2.4-1 - Principais normas de teor ambiental de Portugal.
Leis/Decretos/Resoluções/Outras
Normas
Ano

Ementa/Descrição

Constituição Portuguesa

Art 9 - e. Proteger e valorizar o património cultural do povo
português, defender a natureza e o ambiente, preservar os
recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do
território. Art 66 - 1. Todos têm direito a um ambiente de vida
1976 humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de
defendê-lo; 2. Para assegurar o direito ao ambiente, no
quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao
Estado, por meio de organismos próprios o envolvimento e
a participação dos cidadãos.

Lei n. 19- Lei de Bases do
Ambiente

Revogou a Lei n. 11/1987. A presente lei define as bases da
2014 política de ambiente, em cumprimento do disposto nos
artigos 9º e 66º da Constituição da República.

Decreto-Lei n. 236

O presente diploma estabelece normas, critérios e objetivos
de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático
1998
e melhorar a qualidade das águas em função dos seus
principais usos.

Decreto n. 59

1999

Lei n. 58

Estabelece o enquadramento para a gestão das águas
2005 superficiais, designadamente as águas interiores, de
transição e costeiras, e das águas subterrâneas.

Aprova a Convenção sobre a Avaliação dos Impactos
Ambientais em Contexto Transfronteiriço.
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Leis/Decretos/Resoluções/Outras
Normas
Ano

Ementa/Descrição

Decreto-Lei n. 147

O presente decreto-lei estabelece o regime jurídico da
responsabilidade por danos ambientais e transpõe para a
ordem jurídica nacional a Diretiva n. 2004/35/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004,
que aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o
2008
regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável à
prevenção e reparação dos danos ambientais, com a
alteração que lhe foi introduzida pela Diretiva n. 2006/21/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de
resíduos da indústria extrativa.

Decreto-Lei n. 142

2008

Decreto-Lei n. 151-B

Estabelece o regime jurídico da avaliação de impacto
ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis
de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo
2013 para a ordem jurídica interna a Diretiva n. 2011/92/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de
2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados
projetos públicos e privados no ambiente.

Portaria n. 330

Normas Técnicas para a Estrutura do Estudo de Impacto
Ambiental - dando seguimento ao preceituado no DecretoLei n. 69/2000 (posteriormente revogado pelo DL de 2013),
de 3 de maio, procede-se à publicação das normas técnicas
respeitantes à Proposta de Definição de Âmbito (PDA), ao
2001 EIA, neste se entendendo abrangido, naturalmente, o
Resumo não Técnico (RNT), ao Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), com a
Declaração de Impacto Ambiental (DIA) correspondente, e,
finalmente, aos Relatórios de Monitorização (RM) a
apresentar à autoridade de AIA.

Portaria n. 1.102

Fixa o valor das taxas a cobrar pela autoridade de AIA no
2007 âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental.
Revoga a Portaria n. 1257/2005, de 2 de dezembro.

Portaria n. 1.067

Dispõe sobre as alterações nas taxas do procedimento de
2009 AIA conforme necessidade observada após a aplicação da
Portaria n. 1.102/2007.

Estabelece o regime jurídico da conservação da natureza e
da biodiversidade.

Elaboração: ARCADIS Logos, 2015

A Constituição da República Portuguesa (VIIª revisão 2005 - CRP) prevê o direito a um
ambiente sadio e equilibrado como direito coletivo, cabendo tanto ao Estado como a toda
sociedade o dever de defendê-lo. A CRP prevê ainda a ação popular como instrumento jurídico
adequado à defesa ambiental. Os planos de desenvolvimento econômico também devem
considerar a proteção do meio ambiente.
A política de meio ambiente de Portugal é a lei n. 19/2014, conhecida como Lei de Bases da
Política de Ambiente (LBPA), que revogou a lei n. 11/87 (Lei de Bases do Meio Ambiente –
LBMA). Segundo o Artigo 2º da LBPA, um dos objetivos da política de ambiente é a efetivação
dos direitos ambientais, pela promoção do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o
desenvolvimento de uma sociedade com baixas emissões de carbono e com uma economia
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verde, racional e eficiente na utilização dos recursos naturais. Neste mesmo artigo há a
definição de que é competência do Estado a realização da política de ambiente, por meio da
ação direta dos seus órgãos e agentes nos diversos níveis de decisão e por meio da
mobilização e da coordenação de todos os cidadãos e forças sociais.
Os instrumentos da política de ambiente (Artigo 14° da LBPA) visam “prevenir, reduzir e, na
medida do possível, eliminar os impactos ambientais negativos” e são desenvolvidos e
aplicados de forma integrada com as demais políticas nacionais, regionais, locais ou setoriais,
visando dar continuidade aos objetivos nacionais e aos compromissos internacionais
assumidos por Portugal. Os instrumentos da política de ambiente são submetidos à revisão
periódica ou sempre que o interesse público o justifique, sem prejuízo às disposições especiais
previstas nos respetivos regimes jurídicos. Observe-se que o objetivo do citado artigo 14º
corresponde ao que, internacionalmente, é denominado “hierarquia de mitigação”, um dos
princípios da avaliação de impacto ambiental.
Ainda em relação à LBPA, segundo o Artigo 3°, a atuação pública em matéria de ambiente está
subordinada aos princípios do desenvolvimento sustentável, da responsabilidade intra e
intergeracional (em uma geração e nas gerações futuras), da prevenção e da precaução, do
poluidor-pagador, do utilizador-pagador, da responsabilidade e da recuperação.
Já as políticas públicas estão subordinadas aos princípios da transversalidade e da integração,
da cooperação internacional, do conhecimento e da ciência, da educação ambiental e da
informação e da participação, cujas descrições são apresentadas no Artigo 4° da LBPA.
Visando a defesa do meio ambiente, foi criado o Princípio da Responsabilidade na Lei de Bases
do Ambiente (Artigo 3°), contudo não houve grandes avanços em relação a este tema na época.
No período entre 2005 e 2009, no entanto, o princípio da responsabilidade teve papel
protagonista no Estado de Direito Ambiental, em virtude da entrada em vigor de dois regimes
essenciais:


Em 2006, a Lei-quadro das Contra Ordenações Ambientais (Lei n. 50/2006) impôs
soluções, como aplicação de multas de valor alto, responsabilização de pessoas físicas e
jurídicas, tramitação processual adaptada à especificidade ambiental e, ainda, um cadastro
nacional que permite oferecer um conhecimento integral, em escala nacional, de todos os
infratores.



Em 2008, o regime jurídico de responsabilidade por danos ambientais (Decreto-lei n.
147/2008) estabeleceu um regime completo de responsabilidade ambiental destinado a
reparar danos privados e sociais. Anteriormente a instrumentação jurídica revelava-se de
difícil aplicação. A partir de 2008, aos danos ambientais, aplica-se um regime de
responsabilidade civil no que refere aos danos privados; e um regime de responsabilidade
administrativa, referente aos custos sociais gerados por um ato lesivo para o ambiente.

O regime jurídico funciona de acordo com um regime de responsabilidade solidária e impõe a
obrigatoriedade de constituição de garantias financeiras a um leque de agentes econômicos,
que devem assumir a responsabilidade ambiental inerente a atividade que desenvolvem. A
legislação portuguesa ambiental está claramente alinhada às diretivas da comunidade
europeia. Como Estado-Membro, Portugal pode, além de observar os itens normatizados pela
CE, estabelecer limites ou critérios, visando definir quais os projetos serão analisados em
função da importância do seu impacto no ambiente.
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2.4.1.

Órgãos Envolvidos e Competências

O organograma da APA pode ser visto na Figura 2.4-1 e Figura 2.4-2.

Figura 2.4-1 - Organograma da Agencia Portuguesa do Ambiente, parte A, modificado a partir do
disponível em http://www.apambiente.pt/_zdata/MENU_APA/Organograma_10.2014.
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Figura 2.4-2 - Organograma da Agencia Portuguesa do Ambiente, parte B, modificado a partir do
disponível em http://www.apambiente.pt/_zdata/MENU_APA/Organograma_10.2014.

Segundo o Art. 6° do Decreto-Lei n. 151-B/2013, as seguintes entidades participam do
processo de licenciamento ambiental: entidade licenciadora ou competente para a autorização
do projeto; autoridade de AIA; comissão de avaliação (CA); autoridade nacional de AIA;
conselho consultivo de AIA (CCAIA). Todas essas entidades têm suas responsabilidades
definidas no próprio Decreto-Lei.
A entidade que licencia ou autoriza o projeto é responsável por (Artigo 7º):


Remeter à autoridade de AIA os elementos apresentados pelo proponente para efeitos dos
procedimentos de AIA e de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução
com a Declaração de Impacto Ambiental - DIA;



Remeter à autoridade de AIA o resultado da apreciação do cumprimento das
condicionantes da DIA ou das condicionantes da decisão sobre a conformidade ambiental
do projeto de execução, sempre que essa verificação for solicitada;
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Comunicar à autoridade de AIA e publicitar o conteúdo da decisão final tomada no âmbito
do procedimento de licenciamento ou de autorização do projeto;



Decidir sobre a sujeição a AIA e dela dar obrigatoriamente conhecimento à autoridade de
AIA no prazo de cinco dias, designadamente quando a avaliação é feita com base numa
análise caso a caso.

São consideradas autoridades de AIA a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e as CCDR
(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional). A APA é responsável nos seguintes
casos (Artigo 8º, n.1):


O projeto a ser realizado esteja tipificado no anexo I, exceto no que se refere às instalações
de pecuária intensiva previstas no ponto 23 e às pedreiras incluídas no ponto 18;



O projeto esteja tipificado nas alíneas a) a e) do ponto 2, com exceção das pedreiras e dos
projetos de extração de turfa incluídos na alínea a), nas alíneas a) a j) do ponto 3, e nas
alíneas c) a n) do ponto 10 todas do anexo II;



O projeto seja relativo ao regime de prevenção de acidentes graves;



O projeto se situe em área sob jurisdição de duas ou mais Comissões de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR);



Se trate de um projeto localizado no espaço marítimo.

Os demais casos são de responsabilidade de uma CCDR (Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional). A APA tem a função de coordenar o processo de licenciamento e
pelo apoio técnico e disponibilização de informação referente às melhores técnicas.
É ainda função da APA encaminhar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) territorialmente competente na área de localização da instalação, a documentação
apresentada pelo proponente para efeitos do procedimento de licença ambiental, no que diz
respeito à forma como foram consideradas as melhores técnicas disponíveis; solicitar ao
proponente informações complementares, aditamentos ou reformulação do resumo não
técnico, que se julguem necessários, comunicando-lhe, na primeira vez que esta situação
ocorrer, a suspensão do procedimento da licença ambiental; comunicar a CCDR e disponibilizar
ao público a tomada de decisão final no âmbito do licenciamento ou da autorização da
instalação.
A Comissão de Avaliação nomeada para cada procedimento de AIA tem sua composição
definida no Decreto-Lei n.151-B/201350. As funções da Comissão de Avaliação, de acordo com
Artigo 9º da mesma norma são:

O Decreto-Lei n. 151-B/2013, em seu Art.9 diz que: “A Comissão de Avaliação é presidida por um representante da autoridade
de AIA e constituída por: a) Dois representantes da autoridade de AIA para atender às matérias abrangidas pelas tipologias do
projeto ou pela natureza dos seus impactes; b) Um representante da entidade com competência em matéria de recursos hídricos
sempre que o projeto possa afetar esses recursos e desde que não se encontre já representada nos termos da alínea anterior; c)
Um representante da entidade com competência em matéria de conservação da natureza sempre que o projeto possa afetar
valores naturais classificados em legislação específica ou zonas definidas como sensíveis, nos termos da legislação aplicável às
áreas protegidas ou à conservação de espécies ou habitats protegidos; d) Um representante da entidade com competência em
matéria de gestão do património arqueológico e arquitetônico, sempre que o projeto possa afetar valores patrimoniais ou se localize
em zonas definidas como sensíveis, nos termos da legislação aplicável às áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos
imóveis de interesse público; e) Um representante da entidade com competência em matéria de valores geológicos sempre que o
projeto possa afetar esses mesmos valores; f) Um representante da entidade competente em matéria de recursos marinhos,
sempre que tratar de um projeto localizado no espaço marítimo, desde que não se encontre representado pela autoridade de AIA;
50
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a.
b.
c.
d.

Emitir parecer técnico sobre a proposta de definição do âmbito (PDA) do EIA;
Proceder à verificação da conformidade e à apreciação técnica do EIA;
Emitir parecer técnico final do procedimento de AIA;
Emitir parecer técnico sobre a conformidade ambiental do projeto de execução com a
respetiva DIA.

Já a fiscalização do cumprimento da legislação ambiental é exercida pela Inspeção-Geral do
Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT), pela autoridade competente e pelo Serviço
de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, sem prejuízo das
atribuições específicas atribuídas por lei para outras entidades.
O Estado (LBPA – Art. 21) é o responsável por exercer o controle das atividades suscetíveis a
causar impacto negativo no ambiente, acompanhando a sua execução por meio de
monitoramento, fiscalização e inspeção, visando assegurar o cumprimento das condicionantes
estabelecidas nos instrumentos e normativas ambientais e prevenir danos ambientais.
A APA também exerce as funções de autoridade nacional de AIA. Sob a coordenação da
autoridade nacional, é criado um grupo de pontos focais, cuja composição é assegurada por
representantes de todas as autoridades de AIA. Esse grupo deve acompanhar a evolução das
políticas e metodologias de AIA, bem como preparar normas e documentos de orientação para
uma aplicação harmonizada dos procedimentos adotados no processo de AIA.
Juntamente à autoridade nacional de AIA, também é criado um conselho consultivo de AIA
(CCAIA), com representantes nomeados pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas
do ambiente e pelas áreas de tutela dos projetos abrangidos, bem como por representantes
das associações ou confederações representativas dos setores de atividade em causa, das
autarquias locais e das organizações não governamentais.
Cabe à CCAIA acompanhar genericamente a aplicação do regime jurídico de AIA, elaborar
recomendações tendo em vista a melhoria da eficácia e eficiência do processo de AIA e
pronunciar-se, quando solicitada pela autoridade nacional de AIA ou pelo membro do Governo
responsável pela área do ambiente, sobre os assuntos submetidos à sua apreciação.
2.4.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

Em Portugal, o licenciamento ambiental está previsto no Art. 19 da LBPA. De acordo com ele,
“as atividades públicas ou privadas, potencial ou efetivamente poluidoras, ou ainda suscetíveis
de afetar significativamente o ambiente e a saúde humana, estão sujeitas a prévio
licenciamento ou autorização nos termos da legislação aplicável”.
No que se refere à simplificação de processos de licenciamento, destaca-se o Decreto-Lei n.
169/2012, que criou o Sistema da Indústria Responsável. Conforme essa norma, os
estabelecimentos industriais a serem instalados em Zona Empresarial Responsável (ZER) não

g) Um representante da CCDR ou das CCDR territorialmente competentes na área de localização do projeto a licenciar ou
autorizar, desde que não se encontrem representadas enquanto autoridade de AIA; h) Um representante da entidade licenciadora
ou competente para a autorização do projeto, desde que não se encontre já representada nos termos das alíneas anteriores; i)
Quando necessário, representantes de entidades especializadas ou técnicos especializados que assegurem outras valências que
possam ser relevantes para a avaliação”.

ARCADIS logos 74

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

são sujeitos a procedimento de AIA, se o Estudo de Impacto Ambiental da ZER incluir os
requisitos de informação necessários ao projeto em questão, de acordo com Decreto-Lei n.
151-B/2013.
2.4.2.1.

Etapas do Processo

O processo de AIA em Portugal pode ser desenvolvido em dois momentos do projeto de
engenharia: com base em Estudo Prévio ou com base no Anteprojeto/Projeto de Execução.
Executar o processo de uma forma ou outra é uma decisão do proponente, e enquanto estudos
baseados em Anteprojeto/Projeto de Execução são muito similares ao processo padrão de AIA,
quando o processo é desenvolvido com base em Estudo Prévio, o proponente deve apresentar
um amplo estudo de alternativas, sendo que a decisão da melhor alternativa passa a ser da
autoridade competente. Essas duas modalidades são descritas na Figura 2.4-3.
A elaboração de Termo de Referência não é prevista no Decreto-Lei n. 151-B/2013, mas o
proponente pode submeter uma proposta de escopo (Proposta de Definição de Âmbito) a ser
avaliada pela autoridade de AIA, Comissão de Avaliação e eventualmente com consulta pública
durante 15 dias. Durante a fase de análise técnica dos estudos, há um período para consulta
pública, que é considerada na análise técnica da Comissão de Avaliação para emissão do
parecer.
Após a decisão, na modalidade de AIA baseada em estudo prévio, o proponente deverá
apresentar mais um documento a ser aprovado antes da execução do projeto (Artigo 20º do
Decreto-Lei n. 151-B/2013): o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(RECAPE), documento elaborado para verificação da conformidade do projeto de execução
com a DIA.
Existem cinco procedimentos básicos no processo de licenciamento, com prazos previstos na
legislação:


Procedimento para a Proposta de Definição do Âmbito (PDA) - 30 dias para emissão de
parecer;



Procedimento para a Apreciação Prévia - a definir pela autoridade licenciadora ou
competente para autorização do projeto.



Procedimento para o Estudo do Impacto Ambiental - 30 dias para conformidade e 120 a
140 dias para emitir a Declaração de Impacto Ambiental (DIA), equivalente à licença prévia
no Brasil);



Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE - Parecer) com a
DIA - 40 dias para emissão de parecer e 50 dias para deferimento;



Procedimento para o Seguimento do Projeto - ainda não definidos prazos.

ARCADIS logos 75

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

Figura 2.4-3 - Organograma do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental em Portugal com
base
em
anteprojeto/projeto
de
execução
e
estudo
prévio.
Disponível
em:
http://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Guia_linhas_volume_1.pdf

2.4.2.2.

Triagem

A primeira fase desse processo consiste na seleção de projetos, ou seja, é verificado se
determinado tipo de empreendimento deve ou não se submeter ao procedimento de AIA,
levando-se em consideração as características e a localização do projeto, bem como os efeitos
negativos que ele pode causar.
O Decreto n. 151-B/2013 dá diretrizes para a definição da necessidade de realização da AIA,
trazendo detalhamentos nos Anexos I, II e III. Os projetos listados no Anexo I são
acompanhados de limiares relacionados à capacidade produtiva, nível de emissões ou outra
particularidade da tipologia. No caso do Anexo II, também há limiares relacionados a
características da proposta, mas há também limiares mais restritivos para o caso de o projeto
se localizar em área sensível51.
Caso o projeto não atinja os limiares fixados, nem esteja localizado em área sensível, a
entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto, após ouvir

51

Essas áreas são indicadas no Decreto-Lei n. 151-B/2013, Artigo 2º.
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obrigatoriamente a autoridade de AIA, pode ainda definir a necessidade de realização da AIA
se entender que o projeto pode provocar impactos significativos no ambiente em função da sua
localização, dimensão ou natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo III.
Como apoio para a triagem, podem ser usadas as listas de Melhores Técnicas Disponíveis
(MTD) 52.
Para os projetos não abrangidos pelos anexos, pode ainda haver decisão de realização da AIA
com base nos critérios do Anexo III, sendo que nesse caso a decisão dever ser do “membro
do Governo competente na área do projeto em razão da matéria e do membro do Governo
responsável pela área do ambiente” (conforme Art.1º, n. 3, alínea c). Alterações ou ampliações
também são baseadas nos mesmos critérios.
Ao receber a documentação para apreciação prévia e decisão de sujeição à AIA, a autoridade
de AIA tem 20 dias para se pronunciar, sendo que a ausência de pronúncia no prazo previsto
corresponde à pronúncia no sentido da não sujeição a AIA de propostas que se localizem em
áreas não sensíveis, e de sujeição a AIA no caso de áreas sensíveis.
Se identificada a falta de documentos ou informações obrigatórias, haverá rejeição do pedido
ou, caso o proponente não encaminhe complementação no prazo fixado para adequações, a
extinção do processo. A não aceitação do EIA decorre da falta de informação com um conjunto
substancial de elementos a esclarecer, desenvolver ou corrigir, que não permita uma adequada
sistematização e organização dos documentos, quer para a consulta pública, quer para a
análise da Comissão de Avaliação.
A dispensa de licenciamento é dada para projetos destinados à defesa nacional, levando em
consideração seu impacto ambiental (Artigo 1° do Decreto-Lei n. 69/2000). Deve ser
considerado também, segundo o Artigo 4º do Decreto-Lei n. 151-B/2013, em circunstâncias
excepcionais e devidamente fundamentadas, que o licenciamento de um projeto pode, por
iniciativa do proponente e mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pela
área do ambiente e da tutela do projeto, ser concedido com dispensa, total ou parcial, do
procedimento de AIA. Nesse caso, para obtenção da dispensa, o proponente deve apresentar
à entidade responsável um requerimento de dispensa. Tal requerimento deve constar a
descrição do projeto e a indicação dos principais efeitos no ambiente, bem como, os elementos
fixados em portaria do membro do Governo responsável pela área.
Após 10 dias da data de entrega do requerimento, a entidade competente para licenciar ou
autorizar o projeto deve se pronunciar sobre o mesmo, remetendo o respectivo parecer à
autoridade de AIA. Caso a autoridade de AIA seja favorável à dispensa do procedimento de
AIA, deverão ser previstas medidas de minimização dos impactos ambientais considerados
relevantes. O parecer também deve prever a necessidade de proceder outra forma de
avaliação ambiental, quando justificado. Essa etapa de análise tem prazo de 20 dias.
Sempre que o projeto apresentar potencial para causar impactos significativos no ambiente de
um ou mais Estados-Membros da União Europeia, o membro do Governo responsável pela
área de meio ambiente deve promover a consulta destes sobre a dispensa do procedimento
de AIA, remetendo uma descrição do projeto, acompanhada de informações disponíveis sobre

52

Essas listas são desenvolvidas no âmbito da Diretiva sobre Prevenção e Controle da Poluição, adotada para casos de
licenciamento ambiental sem AIA. Mais informações em: http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=151&sub2ref=321
ARCADIS logos 77

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

os seus eventuais impactos transfronteiriços. Para o caso de projetos transfronteiriços, o prazo
para a emissão do parecer pela autoridade de AIA é de 45 dias e deve apresentar o resultado
das consultas realizadas.
Previamente à concessão do licenciamento ou a autorização do projeto, o membro do Governo
responsável pela área do meio ambiente comunica à Comissão Europeia, bem como ao Estado
ou Estados potencialmente afetados, a decisão de dispensa do procedimento de AIA,
acompanhada da sua fundamentação e do requerimento correspondente.
O requerimento de dispensa de AIA, a decisão e a respectiva fundamentação são colocadas à
disposição dos interessados nos termos previstos no Decreto-Lei n. 151-B/2013 para a
publicitação da Declaração de Impacto Ambiental (DIA). Quando existir outra forma de
avaliação, a autoridade de AIA coloca à disposição do público a informação recolhida nessa
avaliação. No caso de ausência de decisão de dispensa de AIA, no prazo 50 dias contados da
apresentação do requerimento, se houver a consulta de outros Estados-Membros da União
Europeia o prazo passa a ser de 95 dias.
Ressalta-se que o Decreto-Lei n. 151-B/2013 não se aplica aos projetos destinados à defesa
nacional ou à proteção civil quando os membros do Governo responsáveis pelas áreas da
defesa nacional ou da administração interna reconheçam que o procedimento de AIA tem
efeitos adversos sobre os objetivos desses projetos.
O nível de discricionariedade é considerado baixo para todo o sistema português pela
quantidade de normas, padrões, critérios e sistemas que vinculam as decisões. Quando o ato
é discricionário deve estar amparado nos princípios gerais do direito ambiental.
2.4.2.3.

Definição do escopo

A fase de definição do âmbito do EIA é preliminar e facultativa do procedimento de AIA. Nessa
fase, o proponente pode apresentar à autoridade de AIA, juntamente com uma declaração de
intenção de realizar o projeto, a Proposta de Definição do Âmbito (PDA), documento que
sintetiza o tipo, as características e a localização do projeto. Caso o proponente decida entregar
a PDA, a autoridade de AIA tem o prazo de cinco dias para submeter esse documento à
constituição da Comissão de Avaliação, para análise e emissão do parecer técnico. Recebidos
os documentos, a autoridade de AIA, no prazo máximo de cinco dias promove a constituição
da Comissão de Avaliação, à qual submete a PDA do EIA para análise e emissão do parecer
técnico, e se necessário, solicita parecer às entidades externas cujas competências o
justifiquem ou que detenham conhecimento técnico relevante.
Por iniciativa do proponente ou mediante decisão da autoridade de AIA, a PDA pode ser objeto
de consulta pública por um período de 15 dias. Após esse período, a autoridade de AIA tem o
prazo de cinco dias para apresentar à Comissão de Avaliação o relatório da consulta pública.
Atendendo aos pareceres e demais elementos constantes do processo, a Comissão de
Avaliação deve então emitir um parecer sobre a proposta apresentada, num prazo de 30 dias
quando não há consulta pública, ou 40 quando há. Se esse parecer não for emitido em até 45
dias, a proposta apresentada pelo proponente passa a ser legalmente válida como escopo para
o sistema.
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Com base no parecer emitido pela Comissão de Avaliação, a autoridade de AIA emite decisão
sobre os aspectos que o proponente deve integrar no EIA.
Caso não haja a fase de definição do âmbito com a apresentação da PDA, o EIA deve conter
um capítulo dedicado a esse tema, que esclareça os fatores estudados e as metodologias
adotadas.
O Anexo V do Decreto n. 151-B/2013 traz o conteúdo mínimo do EIA, a ser observado em todos
os casos, e é apresentado no Quadro 2.4-2.
Quadro 2.4-2 - Conteúdo mínimo do EIA em Portugal, conforme Anexo V do Decreto n.151-B/2013.
ANEXO V
Conteúdo mínimo do EIA (a que se refere o n. 1 do artigo 13º e o n. 2 do artigo 14º)
1. Descrição e caracterização física da totalidade do projeto, incluindo, em especial:
2. Uma descrição das características físicas do projeto e exigências no domínio da utilização do solo, nas fases
de instalação e operação;
3. Uma descrição das principais características dos processos de produção, que refira especialmente à natureza
às quantidades dos materiais utilizados;
4. Uma estimativa dos tipos e quantidades de resíduos e emissões previstos (poluição da água, da atmosfera e
do solo, ruído, vibração, luz, calor, radiação, etc.) em resultado do funcionamento proposto.
5. Descrição das soluções alternativas razoáveis estudadas, incluindo a ausência de intervenção, levando em
conta a localização e as exigências no domínio da utilização dos recursos naturais e razões da escolha em
função:
6. Das fases de instalação, operação e desativação;
7. Da natureza da atividade;
8. Da extensão da atividade;
9. Das fontes de emissões.
10. Descrição dos materiais e da energia utilizados ou produzidos, incluindo:
11. Natureza e quantidades de matérias-primas e de matérias acessórias;
12. Energia utilizada ou produzida;
13. Substâncias utilizadas ou produzidas.
14. Descrição do estado do local e dos fatores ambientais suscetíveis de serem consideravelmente afetados pelo
projeto, principalmente a população, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, a paisagem, os fatores
climáticos e os bens materiais, incluindo o patrimônio arquitetônico e arqueológico, a paisagem, bem como a
inter-relação entre os fatores mencionados.
15. Descrição do tipo, quantidade e volume de efluentes, resíduos e emissões previsíveis, nas fases de construção,
funcionamento e desativação, para os diferentes meios físicos (poluição da água, do solo, da atmosfera, ruído,
vibração, luz, calor, radiação, etc.).
16. Descrição e hierarquização dos impactos ambientais significativos (efeitos diretos e indiretos, secundários e
cumulativos, a curto, médio e longo prazos, permanentes e temporários, positivos e negativos) decorrentes do
projeto e das alternativas estudadas, resultantes da existência do projeto, da utilização dos recursos naturais,
da emissão de poluentes, da criação de perturbações e da forma prevista de eliminação de resíduos e de
efluentes. Esta hierarquização de impactos deve fundamentar-se numa análise qualitativa, a qual deve ser
traduzida num índice de avaliação ponderada de impactos ambientais.
17. Indicação dos métodos de previsão utilizados para avaliar os impactos previsíveis, bem como da respectiva
fundamentação científica.
18. Descrição das medidas e das técnicas previstas para:
19. Evitar, reduzir ou compensar os impactos negativos no ambiente;
20. Prevenção e valorização ou reciclagem dos resíduos gerados;
21. Prevenir acidentes.
22. Descrição dos programas de monitoramento previstos nas fases de construção, funcionamento e desativação.
23. Resumo das eventuais dificuldades, incluindo lacunas técnicas ou de conhecimentos, encontradas na
compilação das informações requeridas.
24. Referência a eventuais sugestões do público e às razões da não adoção dessas sugestões.
25. Resumo não técnico de todos os itens anteriores, se possível acompanhado de meios de apresentação visual.

A questão social, segundo a LBPA, é indissociável dos componentes ambientais naturais. Os
componentes associados aos comportamentos humanos incluem alterações climáticas, os
resíduos, o ruído e os produtos químicos, designadamente com os objetivos relacionados à
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política de combate às alterações climáticas, gestão de resíduos, redução da exposição da
população ao ruído e avaliação e gestão do risco associado aos elementos e produtos
químicos, biológicos e radioativos, aos organismos geneticamente modificados, e à
incorporação de novas tecnologias, durante o seu ciclo de vida, de modo a garantir a proteção
do ambiente e da saúde humana.
A transversalidade da política ambiental impõe considerações em todos os setores da vida
econômica, social e cultural, e obriga a articulação e integração com as demais políticas
setoriais, visando à promoção de relações de coerência e de complementaridade.
As alternativas locacionais e tecnológicas devem ser pautadas no princípio da LBPA de
compatibilização. Para promover e acautelar os princípios e objetivos da política ambiental, os
bens ambientais devem ser ponderados com outros bens e valores, incluindo os intangíveis e
os estéticos, de forma a assegurar a respectiva interdependência, num exercício de
compatibilização que inclua uma avaliação de cenários alternativos, abarcando o interesse
público em longo prazo.
Também deve ser considerado o Decreto-Lei n. 151-B/2013, que estabelece as definições das
soluções alternativas, incluindo a ausência de intervenção. O estudo de alternativas deve levar
em consideração a localização e as exigências no domínio da utilização dos recursos naturais
e razões da escolha em função das fases de instalação, operação e desativação; da natureza
da atividade; da extensão da atividade e das fontes de emissões.
2.4.2.4.

Elaboração de Estudos Ambientais

Como mencionado no item anterior, o conteúdo mínimo do EIA é definido no Anexo V do
Decreto-Lei n. 151-B/2013, que são detalhadas na PDA acrescidas de requerimentos. O EIA
deve, ainda, incluir as diretrizes de monitoramento, identificando os parâmetros ambientais a
avaliar, as fases do projeto nas quais irá ter lugar e a sua duração, bem como a periodicidade
prevista para a apresentação dos relatórios à autoridade de AIA.
Alguns tipos de informações devem ser apresentados em documento separado, não sendo
parte do documento final do EIA. Nessa categoria estão incluídas informações relacionadas ao
segredo industrial ou comercial, incluindo a propriedade intelectual, ou que seja relevante para
a proteção da segurança nacional ou da conservação do patrimônio natural e cultural.
A APA disponibiliza alguns guias metodológicos para orientar a elaboração dos estudos. Os
guias definem os elementos essenciais para a boa instrução de processos relativos a projetos
abrangidos pelo regime de AIA e oferecem indicações de temas que devem ou não ser
adicionados ao escopo53.
Os guias disponíveis no site do órgão ambiental atualmente incluem empreendimentos de
energia eólica, infraestrutura para transmissão de eletricidade, estações de tratamento de

53

Guia Metodológico para a Avaliação de Impacto Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade.
Informação disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=146&sub2ref=673&sub3ref=675
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esgotos e empreendimentos da região de Alqueva. Nesses guias há detalhamentos do
conteúdo esperado e métodos a serem adotados em várias etapas do estudo.
2.4.2.5.

Análise Técnica dos Estudos Ambientais

Após a elaboração do estudo, o proponente deve apresentá-lo, acompanhado do respectivo
Estudo Prévio, Anteprojeto ou Projeto de Execução à entidade licenciadora ou competente para
autorização do projeto, que dispõe de cinco dias para encaminhar à autoridade de AIA. A partir
daí inicia-se a fase de apreciação técnica do estudo, que é realizada pela Comissão de
Avaliação em duas etapas54:


A primeira, sobre a conformidade do EIA, ou seja, a apreciação técnica sobre a qualidade
intrínseca do documento, numa perspectiva do seu conteúdo estar conforme e dar uma
resposta a todos os requisitos exigidos pela lei ou à deliberação sobre o PDA, caso este
faça parte do processo. Se o EIA é considerado conforme, é disponibilizado para a
participação pública;



A segunda refere-se à emissão de parecer técnico final do procedimento de AIA, que
considera também o relatório da consulta pública e os pareceres de diversas entidades
consultadas.

Há um documento denominado “Critérios para a fase de conformidade em AIA” 55, que serve
como checklist para orientação da análise dos EIA, tanto em sua conformidade, como em seu
conteúdo. A Comissão de Avaliação procede à apreciação prévia do EIA pronunciando-se
sobre a sua conformidade no prazo de 30 dias. No âmbito da apreciação prévia do EIA, a
Autoridade de AIA convida o proponente a efetuar a apresentação do projeto e respetivo EIA à
Comissão de Avaliação. No caso de projetos sujeitos a licenciamento industrial 56, o prazo é de
20 dias.
Com base na apreciação da Comissão de Avaliação, a autoridade de AIA emite decisão sobre
a conformidade do EIA. Se a ausência de informação, considerada relevante pela Comissão
de Avaliação, pode ser completada pelo proponente, com um aditamento ao EIA, a Comissão
de Avaliação especifica qual informação, referenciando, sempre que aplicável, o detalhamento
necessário.
Em caso de desconformidade, o pedido de avaliação deve ser indeferido e extinto do processo.
Caso contrário, a Comissão de Avaliação prossegue com a apreciação técnica, podendo a
autoridade de AIA solicitar parecer para as entidades externas cujas competências o

54

http://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Guia_linhas_volume_1.pdf

55

O documento foi elaborado com base no conjunto de critérios utilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) na fase
de análise de conformidade e nos “Guias para Apreciação Técnica de Estudos de Impacte Ambiental” relativos a cinco tipologias
de projetos distintos (aldeamentos turísticos, campos de golfe, pedreiras, indústria metalomecânica e indústria mineral) elaborados
pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), e nos quais participaram as
restantes
autoridades
de
AIA
e
outras
entidades
que
intervêm
no
procedimento
de
AIA.
http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/CriteriosConformidadeEIA.pdf
56

O processo de licenciamento industrial tem as suas particularidades em função da aprovação do Regulamento do Licenciamento
da Atividade Industrial (RELAI). Informações disponíveis em http://www.iapmei.pt/iapmei-leg-03.php?lei=1685.
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justifiquem ou que detenham conhecimento técnico relevante. As entidades devem se
pronunciar no prazo de 20 dias (Decreto Decreto-Lei n. 151-B/2013, Artigo 14, n. 9 e n. 10).
De acordo com o Artigo 14º, n.11, a análise da conformidade de EIA pode ser efetuada também
por entidade acreditada, para o qual há um guia disponível para orientação do conteúdo a ser
avaliado (APA, 2013).
Declarada a conformidade do estudo, a autoridade de AIA tem cinco dias para divulgação do
procedimento de AIA, dando início a um período de 20 dias para consulta pública, que, no caso
de projetos sujeitos a licenciamento industrial, é reduzido para 15 dias. No prazo de sete dias
após a conclusão do período de consulta pública, a autoridade de AIA envia à Comissão de
Avaliação o relatório da consulta pública.
A Comissão de Avaliação, em face do conteúdo dos pareceres técnicos recebidos, da
apreciação técnica do EIA, do relatório da consulta pública e de outros elementos de relevante
interesse constantes do processo, elabora e remete à Autoridade de AIA o parecer final do
procedimento de AIA. O parecer técnico conclusivo prevê as condicionantes de licença.
A autoridade de AIA, a partir da proposta da Comissão de Avaliação, pode solicitar ao
proponente, uma única vez, elementos adicionais ou a reformulação do Resumo Não-Técnico
(RNT), para efeitos da conformidade do EIA. O proponente deverá apresentar as adequações
no prazo estabelecido, sob pena do processo não prosseguir, caso a solicitação não seja
atendida. Caso a resposta do proponente não seja satisfatória, a autoridade poderá aplicar
sanções.
2.4.2.6.

Processo de Tomada de Decisão

Finalizada a apreciação técnica pela Comissão de Avaliação, inicia-se o processo de tomada
de decisão, que é emitida pela autoridade de AIA, tendo em conta os pareceres técnicos e o
relatório de consulta pública.
A Autoridade de AIA elabora então a proposta de Declaração de Impacto Ambiental (DIA) que
deve ser apresentada ao ministro responsável pela área do meio ambiente. A DIA poderá ser
“favorável“, “condicionalmente favorável” ou “desfavorável”.
A DIA “condicionalmente favorável” apresentará as condições em que o projeto pode ser
licenciado ou autorizado, bem como as medidas de minimização e/ou compensação dos
impactos ambientais negativos que devem ser adotadas obrigatoriamente pelo proponente.
A aprovação de um projeto resulta em licença única, sendo importante considerar que o parecer
é vinculante a esta decisão. Não é necessário apresentar um plano de gestão ambiental que
detalhe as medidas mitigadoras descritas no EIA, tendo em vista que já foram descritas e
valoradas no EIA.
A publicação/notificação de finalização do processo e decisão ocorre na internet (site) e por
notificação ao interessado.
Após a decisão, na modalidade de AIA baseada em estudo prévio, o proponente deverá
apresentar mais um documento a ser aprovado antes da execução do projeto (Artigo 20º do
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Decreto-Lei n. 151-B/2013). Quando o proponente elaborar o projeto executivo, num processo
de pós-avaliação, o proponente deverá submeter à autoridade de AIA um Relatório de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), documento elaborado para
verificação da conformidade do projeto de execução com a DIA, que contém a descrição do
projeto de execução, a análise do cumprimento dos critérios estabelecidos pela DIA emitida
em fase de anteprojeto ou estudo prévio, a caracterização pormenorizada dos impactos
ambientais considerados relevantes no âmbito do projeto de execução, a identificação e
caraterização detalhada das medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactos
negativos esperados a adotar nas fases de construção, exploração e desativação, incluindo a
descrição da forma de concretização das mesmas, e a apresentação dos programas de
monitorização a implementar.
A autoridade de AIA encaminha o relatório para a Comissão de Avaliação ou entidade
representada na Comissão de Avaliação (Artigo 20º, n. 4), e promove consulta pública por um
período de 15 dias. Considerando a análise técnica do RECAPE, do relatório da consulta
pública e de outros elementos relevantes constantes do processo, ou a autoridade de AIA ou
a Comissão de Avaliação devem elaborar o parecer técnico final sobre a conformidade
ambiental do projeto de execução.
2.4.2.7.

Acompanhamento e Monitoramento

Essa fase é gerida pela autoridade de AIA, com a participação das entidades cujas
competências a justifiquem ou que detenham conhecimento técnico relevante, incluindo a
entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto, podendo ainda recorrer a
entidades ou especialistas externos, devendo o proponente comunicar à autoridade de AIA as
datas do início das fases de construção, de exploração e de desativação do projeto.
A pós-avaliação inicia-se com a emissão de uma decisão sobre os projetos sujeitos a Avaliação
de Impacto Ambiental e aplica-se às fases de construção, exploração ou desativação desses
projetos. Este procedimento tem como objetivo avaliar a eficácia das medidas fixadas para
evitar, minimizar ou compensar os impactos negativos e potenciar os efeitos positivos,
definindo, se necessário, a adoção de novas medidas.
Tal como definido no Decreto-Lei n. 151-B/2013, a pós-avaliação compreende três atividades
fundamentais:


Análise dos relatórios de monitorização e de outra documentação relevante;



Realização de visitas ao local, ou locais, de implantação do projeto;



Realização de auditorias por verificadores qualificados pela APA.

Compete ao proponente realizar o monitoramento do projeto nos termos fixados na DIA ou na
decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução, ou, na falta destes, de acordo
com os elementos referidos na legislação, e remeter à Autoridade de AIA os respetivos
relatórios ou outros documentos que retratem a evolução do projeto ou eventuais alterações
do mesmo.
A Autoridade de AIA remete os documentos para análise das entidades competentes ou que
detenham conhecimento técnico relevante. O proponente fica ainda obrigado a fornecer à
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Autoridade de AIA os dados referentes ao projeto solicitados no decorrer do processo de pósavaliação, bem como, facilitar o acesso aos locais onde o projeto se desenvolve.
A Autoridade de AIA pode estabelecer, em casos excepcionais e devidamente fundamentados,
em colaboração com a entidade licenciadora e, consultando o proponente, a adoção de
medidas adicionais para minimizar ou compensar impactos negativos significativos, não
previstos, ocorridos durante a instalação, operação ou desativação do projeto.
No decorrer do processo de pós-avaliação, o público interessado tem o dever de transmitir, por
escrito, à Autoridade de AIA quaisquer informações ou dados relevantes sobre os impactos
ambientais causados pela execução do projeto.
Para avaliar e acompanhar os impactos ambientais de cada empreendimento utiliza-se o
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) com as informações
observadas durante e após a execução do projeto e o Relatório de Monitoramento que é
realizado pelo próprio proponente. Estão previstas, no entanto, vistorias no caso de renovação
de licenças e para indústrias antes de sua operação.
A autoridade de AIA também pode realizar verificações em campo, que recebe o nome de
Auditoria Ambiental, e é equivalente à fiscalização no Brasil. A auditoria visa a verificação e
validação da prática efetiva do monitoramento e dá suporte a solicitações de mudanças na
aplicação de medidas de mitigação, no sentido de aperfeiçoar a evolução das condições do
meio afetado. A responsabilidade pela solicitação da auditoria é da Autoridade de AIA, que tem
a seu cargo a determinação do âmbito e a realização de auditorias para verificação da
conformidade do Projeto de Execução com a DIA, bem como para averiguação da exatidão
das informações prestadas nos relatórios de monitoramento. Para cada auditoria, a Autoridade
de AIA designa os seus representantes, que podem ser consultores convidados. No decorrer
de uma auditoria, o proponente é obrigado a fornecer aos auditores todos os dados do projeto
que lhe sejam solicitados, bem como facilitar o acesso a todos os locais relacionados com o
desenvolvimento do projeto. Estas auditorias, bem como toda a informação a prestar no seu
decurso, são da exclusiva responsabilidade do Proponente, podendo, no entanto, este recorrer
a apoio de consultores externos.
Além da exigência de implementação de programas de monitoramento nos termos fixados na
DIA e no Decreto-Lei n. 151-B/2013, são estabelecidos na legislação, regimes de prevenção e
controle, especialmente de poluição sonora, atmosférica e aquática, que mesmo não se
identificando uma solicitação objetiva nos processos de AIA, o proponente deve atendê-los
uma vez que estão estabelecidos por lei (disponibilizados na ferramenta web):





Regime da avaliação e gestão da qualidade do ar, objetivando evitar, prevenir ou reduzir
as emissões de poluentes atmosféricos (Decreto-Lei n. 102/2010), estabelecido com
base no indicador médio de exposição (IME);
Regime da prevenção e controle das emissões de poluentes para a atmosfera, fixando
os princípios, objetivos e instrumentos apropriados à garantia de proteção do ar
(Decreto-Lei n. 78/2004), com definição de valores limite de concentração de poluentes
na atmosfera;
Prevenção e o controle da poluição atmosférica devido à formação de ozono
troposférico resultante das emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV)
(Decreto-Lei n. 181/2006), fixados valores limite para a emissão de poluentes
atmosféricos cujos efeitos se consideram particularmente nocivos;
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Estabelecimento de limitações às emissões para a atmosfera de poluentes
provenientes de grandes instalações de combustão (Decreto-Lei n. 178/2003),
estabelecendo limites de emissão;
Aprovação do Plano Nacional de Redução das Emissões e respectivo sistema de
monitorização (Despacho conjunto n. 509/2006);
Normas, critérios e objetivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático
(Decreto-Lei n. 236/98); determinando águas piscícolas: considerando-se a presença
de peixes como um indicador para a gestão qualitativa das águas; águas para consumo
humano: estabelece-se um indicador pela presença de microrganismos patogénicos e;
indicadores de poluição: avaliado de acordo com a concentração de pesticidas e metais
pesados.




2.4.3.

Compensação Ambiental

Em caso de não ser possível ou considerada adequada pela Autoridade de AIA a reposição
das condições ambientais anteriores à infração, o proponente é obrigado a executar, segundo
orientação expressa daquela entidade, as medidas necessárias para reduzir ou compensar os
impactos provocados. Caso as medidas não eliminem integralmente os danos causados ao
ambiente, o proponente é obrigado a indenizar o Estado.
A compensação ambiental é cobrada e gerida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Sempre que não for possível mitigar ou recuperar um impacto, deve-se compensar.
Um exemplo de forma de aplicação dos recursos de compensação ou indenização é o apoio a
projetos de conservação de espécies impactadas/ameaçadas, como espécies de aves ou o
lince ibérico.
2.4.4.

Participação Pública

As consultas públicas têm caráter consultivo. As sugestões colhidas podem ou não ser
incorporadas no procedimento da AIA, desde que justificada. O nível de discricionariedade
desta etapa depende da sugestão colhida na audiência que se deve responder. Em geral,
conforme já dito acima, o nível é baixo para todo o sistema português pela quantidade de
normas, padrões, critérios e sistemas que vinculam as decisões. Quando o ato é discricionário
deve estar amparado nos princípios gerais do direito ambiental.
Visando a promoção da participação pública nos processos de licenciamento, existem
princípios fixados na Convenção de Aarhus, reafirmada pelo arcabouço jurídico português.
Esta Convenção determina que o público interessado deva ser informado de forma efetiva,
adequada e em tempo, quer por notícia pública ou individualmente, conforme for mais
conveniente, no início do processo de tomada de decisão, sobre:


A atividade proposta e o pedido sobre o qual será tomada a decisão;



A natureza das decisões possíveis ou o projeto de decisão;



A autoridade pública responsável pela tomada de decisão;



O procedimento previsto, incluindo, como e quando esta informação pode ser fornecida:



O início do procedimento;
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As oportunidades de participação do público;
A data e o local de qualquer consulta pública prevista;
Indicação da autoridade pública que pode fornecer informação relevante e onde se
encontra a informação para consulta do público;
Indicação da autoridade pública competente ou qualquer outro organismo público ao
qual possam ser submetidos às perguntas ou comentários e o prazo de envio das
perguntas ou comentários;
Indicação sobre que informação relevante, relacionada ao de ambiente, para a
atividade proposta se encontra disponível;

O fato da atividade estar subordinada a um processo de impacto ambiental a nível nacional
ou transfronteiriço.

Ao público, deve ser dada a oportunidade efetiva de participar suficientemente cedo nos
processos de tomada de decisão devendo ter, para esse efeito, o direito de apresentar as suas
observações e opiniões, quando estão ainda abertas todas as opções, à autoridade ou
autoridades competentes antes de ser tomada a decisão sobre o pedido de aprovação.
Em relação à obrigatoriedade da consulta pública, o Decreto-Lei n. 151-B/2013 define que no
âmbito do EIA, por iniciativa do proponente ou mediante decisão da Autoridade de AIA, a
Proposta de Definição do Âmbito do EIA pode ser objeto de consulta pública, nos termos
previstos no presente decreto-lei, por um período de 15 dias.
Tendo o EIA sido considerado conforme pela Autoridade de AIA ou pela entidade acreditada,
a Autoridade de AIA promove, no prazo de cinco dias, a publicação e divulgação do
procedimento de AIA, dando início a um período de 20 dias para consulta pública, que, no caso
de projetos sujeitos a licenciamento industrial, é reduzido para 15 dias.
No prazo de sete dias após a conclusão do período de consulta pública, a Autoridade de AIA
envia à Comissão de Avaliação o relatório da consulta pública.
A consulta pública da proposta de definição de âmbito do EIA, do procedimento de AIA e do
RECAPE é publicada com os elementos constantes na legislação.
Compete à autoridade de AIA decidir, em função da natureza e complexidade do projeto, dos
seus impactos ambientais previsíveis, ou do grau de conflitualidade potencial da sua execução,
a forma de concretização adequada da consulta pública que permita uma efetiva audição do
público interessado.
Os resultados da consulta pública devem constar de relatórios elaborados pela Autoridade de
AIA que contêm a descrição dos meios e formas escolhidos para a publicidade do projeto e
participação dos interessados, bem como, a síntese das opiniões predominantemente
expressas e a respectiva representatividade.
Conforme estabelece o Decreto-Lei n. 151-B/2013, a divulgação dos procedimentos de
definição de âmbito de AIA e de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução
é feita através de um anúncio no balcão único eletrônico e no sítio eletrônico da Autoridade de
AIA sem prejuízo da divulgação por outros meios considerados adequados, pela Autoridade de
AIA, em função da natureza, dimensão ou localização do projeto. Durante o período de consulta
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pública, o EIA e o RECAPE e os respetivos Relatório Não Técnico (RNT) devem estar
disponíveis na Autoridade de AIA; nas CCDR da área de localização do projeto e nas câmaras
municipais da área de localização do projeto.
Os documentos a serem divulgados de acordo com o Decreto-Lei n. 151-B/2013 são os
seguintes:


a) A decisão sobre a submissão a AIA na análise de cada caso mencionado no artigo 3.º;



b) A decisão de dispensa de procedimento de AIA;



c) A PDA, nos casos em que a mesma seja objeto de consulta pública;



d) A deliberação sobre a PDA;



e) O EIA e respectivo RNT;



f) A decisão de desconformidade do EIA;



g) Os relatórios da consulta pública;



h) Os pareceres emitidos e estudos realizados no âmbito do procedimento de AIA;



i) A DIA;



j) O RECAPE e respectivo RNT;



k) A decisão sobre a verificação da conformidade ambiental do projeto de execução;



l) A decisão proferida no âmbito do licenciamento ou da autorização;



m) Os relatórios de monitoramento.

A divulgação dos referidos documentos cabe à Autoridade de AIA, à exceção da publicação do
documento mencionado na alínea “m”, que é da responsabilidade da entidade licenciadora ou
competente para a autorização do projeto.
Sem prejuízo da obrigação de divulgação, após o termo dos procedimentos de definição de
âmbito, de AIA e de verificação da conformidade ambiental do projeto de execução, os
documentos estão disponíveis para consulta na Autoridade de AIA.
Após o termo dos respetivos procedimentos, os documentos referidos nas alíneas “c” a “e” e
nas alíneas “g” a “j” estão igualmente disponíveis para consulta nas CCDR e nas câmaras
municipais da área de localização do projeto.
É também obrigatória a prévia publicação da modalidade e período de duração da participação
pública definida para cada procedimento de AIA.
É ainda obrigatória a publicação periódica dos relatórios de monitoramento apresentados pelo
proponente, bem como dos resultados apurados nas auditorias realizadas nos termos do
presente diploma.
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2.4.5.
2.4.5.1.

Aspectos Administrativos
Gestão da Informação e do Conhecimento

As informações sobre os processos de AIA são disponibilizadas para consulta por meio do
Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacto Ambiental (SIAIA) 57. Este sistema compila
os dados existentes nos sistemas anteriores desde o início da aplicação deste instrumento a
nível nacional (1988). A partir de 2008, passaram a serem disponibilizadas mais informações
sobre os processos, sendo que no portal podem constar: o EIA, a PDA, o parecer da Comissão
de Avaliação sobre a PDA, o resumo não técnico, o parecer final da Comissão de Avaliação,
relatório de acompanhamento público, DIA, quando houver, a RECAPE e a decisão sobre a
conformidade ambiental do projeto de execução. No que se refere à pós-avaliação, não há
disponibilização de documentos, apenas são listados os projetos e dados básicos como
localização, licenciador e proponente. Estão disponíveis informações sobre 2828 processos de
AIA no SIAIA58. A Figura 2.4-4 apresenta a página eletrônica do SIAIA com os tipos de
consultas que podem ser realizadas.
Figura 2.4-4 – Portal do Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacto Ambiental

Fonte: http://siaia.apambiente.pt/

Os processos encontram-se divididos no portal e não existe um banco de dados único. Há uma
classificação numérica para os processos de AIA (N.AIA), e outros processos, também
relacionados à avaliação de impacto ambiental possuem uma numeração associada, como por
exemplo o “Nº PDA associada”. Dessa forma, ao consultar um projeto em processo de AIA, o
usuário encontrará informações básicas do projeto e documentos como a Declaração de
Impacto Ambiental (DIA) ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o parecer da Comissão de
Avaliação e o relatório de consulta pública. Mas para acessar outros documentos, como a PDA

57

http://siaia.apambiente.pt/

58

Em 08/05/2015.
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e o RECAPE, é necessário acessar outro banco de dados. Importante destacar que nem todos
os documentos encontram-se disponíveis no portal. A Figura 2.4-5 mostra um exemplo de
consulta de projeto em processo de AIA.
Figura 2.4-5 – Consulta de projeto em processos de AIA

Fonte: http://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=2766

Em conexão com a SIAIA, os projetos também têm sua localização e delimitação das áreas de
estudo nos processos de AIA definida no SNIAmb59, o Sistema nacional de Informação de
Ambiente, conforme mostra a Figura 2.4-6. Esse sistema é gerenciado pelo Departamento de
Tecnologia e Sistemas de Informação da APA, e segue as normas definidas no contexto das
regulamentações da Diretiva INSPIRE60, aplicada a dados geográficos, Neste portal, um
usuário externo pode ver apenas a localização do empreendimento, não estando disponível
todas as informações geográficas dos empreendimentos (como definição de ADA, AID, AII e
localização de edificações). Em Portugal o órgão responsável pela aplicação de Diretiva é a
Direção Geral do Território (DGT).
Portugal tem um sistema de informações para inserção de dados pelos proponentes para casos
de licenciamento ambiental. O Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb)61
permite realizar as ações que anteriormente eram efetuadas essencialmente em papel,
reduzindo assim a burocracia e permitindo prestar um serviço de forma rápida e harmonizado
nacionalmente. O SILiAmb é um instrumento que permitiu a uniformização e aumentou a
agilidade dos processos de licenciamento para as diferentes áreas de competências da APA e
inclui o licenciamento dos recursos hídricos e dois componentes da área de resíduos, o
Movimento Transfronteiriço de Resíduos (MTR) e dos Mapas Integrados de Registros de

59

http://sniamb.apambiente.pt/

60

Como exemplo de aplicação dessa regulamentação, é possível ver detalhes na página de metadados para Estudos de Impacto
Ambiental em http://sniamb.apambiente.pt/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid={399A71F2-F19D-41EA-8C72E9B376B753AD}
61

http://sniamb.apambiente.pt/
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Resíduos (MIRR). Relativamente aos recursos hídricos, o SILiAmb permite afetuar pedidos de
licenciamento; acompanhar o processo de licenciamento e consultar ações e realizar a
comunicação com a autoridade responsável pelo licenciamento. Para obter acesso às
informações, o usuário deve inserir o Número de Identificação Fiscal / Número de Identificação
de Pessoa Coletiva (NIF/NIPC) e a senha escolhida no momento do registro, conforme
apresentado na Figura 2.4-7.
Figura 2.4-6 – Portal do Sistema Nacional de Informação de Ambiente

Fonte: http://sniamb.apambiente.pt/Home/Default.htm

O SILiAmb foi desenvolvido pela APA, e lançado em 23 de outubro de 2012, para substituir um
antigo sistema, o SIRAPA (Sistema Integrado de Registro da Agência Portuguesa do
Ambiente), desativado em janeiro de 2014. Está prevista a futura articulação com outros
sistemas de informação da administração pública, notadamente o sistema de informação
decorrente do “Sistema da Indústria Responsável (SIR)”.
As relações entre SIAIA e SILiAmb não são esclarecidas no site da APA, nem foram
respondidas em questionário enviado por e-mail à APA. Também não foram relatadas
exigências para coleta de dados primários, com regras para padronização prévia e/ou
validação dos dados.
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Figura 2.4-7 – Portal do Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente

Fonte: https://siliamb.apambiente.pt/login.jsp

2.4.5.2.

Indicadores Administrativos e Desempenho

A APA elabora anualmente o Relatório de Atividades que contém informações sobre o número
de processos de avaliação de impacto ambiental conduzidos em Portugal, bem como
informações sobre a tipologia dos projetos. De acordo com o relatório de 200962, a autoridade
de AIA coordenou 107 procedimentos de avaliação de impacto ambiental. Desse total, foram
emitidas 77 Declarações de Impactos Ambiental (DIA) e 13 declarações de desconformidade.
Ainda, seis projetos foram considerados inúteis e 11 foram encerrados a pedido do proponente.
Os 107 processos encontram-se sistematizados por tipologia na Tabela 2.4-1.

Tabela 2.4-1 – Processos de avaliação de impacto ambiental por tipologia em 2009.
Tipologias
Agricultura, silvicultura, aquicultura
Aproveitamentos hidrelétricos
Barragens
Energia
Energia eólica
Indústrias
Indústrias extrativas

N. de projetos

Porcentagem (%)

14
1
2
14
9
3
22

13.1
0.9
1.9
13.1
8.4
2.8
20.6

62

Disponível em http://www.apambiente.pt/index.php?ref=5&subref=637&sub2ref=769&sub3ref=788. Os relatórios dos anos
subsequentes não estão disponíveis no site.
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Portos, aeroportos
Recursos Hídricos, obras costeiras

1
4

0.9
3.7

Resíduos

2

1.9

Tratamento águas residuais

2

1.9

Turismo

3

2.8

Vias de comunicação

11

10.3

Vias ferroviárias

19

17.7

Total

107

100

Fonte: Relatório de Atividades e Autoavaliação do QUAR, abril de 2010.

Destaca-se que os projetos relacionados a indústrias extrativas e vias ferroviárias tiveram maior
representatividade no processo de avaliação de impacto ambiental no período de 2009,
representando respectivamente 20,6% e 17,7% do total de projetos (107) coordenados pela
APA.
2.4.5.3.

Custo da AIA

Segundo o Decreto-Lei n. 147/2008 (Art. 19), os custos das medidas de prevenção e reparação
adotadas em virtude do disposto no presente decreto-lei são arcados pelo proponente. A
autoridade competente exige do proponente, especialmente por meio de garantias sobre bens
imóveis ou de outras garantias adequadas, o pagamento dos custos relacionados às medidas
de prevenção ou reparação adotadas.
Caso o Estado recupere algum dano ambiental provocado pelo proponente, ele poderá buscar
ressarcimento junto ao proponente do valor gasto com o reparo e com as garantias-seguro
assumidas.
A recuperação dos custos prescreve no prazo de cinco anos a contar da data da conclusão
das medidas adotadas, exceto se a identificação dos proponentes ou dos terceiros
responsáveis ocorrer posteriormente, caso em que a contagem do prazo se inicia a partir dessa
data.
A autoridade competente pode decidir não recuperar integralmente os custos referidos
anteriormente quando o custo da recuperação for superior ao montante a recuperar ou quando
o proponente não puder ser identificado.
A parte dos custos das medidas de prevenção e reparação não arcada pelo proponente é
financiada nos termos do artigo 22º do Decreto-Lei n. 147/2008.
Em relação ao custo total do processo, o Quadro 2.4-3 apresenta as informações da Portaria
n. 1102/2007, que determina as taxas a serem cobradas no âmbito do procedimento de AIA,
de acordo com o valor do investimento.

ARCADIS logos 92

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

Quadro 2.4-3 - Taxas para o processo da AIA em Portugal, de acordo com a Portaria n. 1102/2007.
Valor do investimento
Menor ou igual a € 3 000 000
Entre € 3 000 000 e € 5 000 000
Entre € 5 000 000 e € 8 000 000
Entre € 8 000 000 e € 10 000 000
Entre € 10 000 000 e € 15 000 000
Entre € 15 000 000 e € 20 000 000
Entre € 20 000 000 e € 25 000 000
Entre € 25 000 000 e € 30 000 000
Entre € 30 000 000 e € 40 000 000
Entre € 40 000 000 e € 50 000 000
Entre € 50 000 000 e até € 60 000 000
Entre € 60 000 000 e € 80 000 000
Entre € 80 000 000 e até € 100 000 000
Superior a € 100 000 000.

Taxa para AIA
€ 1500
€ 2000
€ 3000
€ 4000
€ 5000
€ 7500
€ 10 000
€ 12 500
€ 15 000
€ 20 000
€ 25 000
€ 30 000
€ 40 000
0,05 % do valor do investimento, com o limite
de € 100 000

Elaboração: ARCADIS logos, 2015

Foi definido também que sempre que for reduzido o prazo do processo de AIA, os valores das
taxas são multiplicados pelo fator 1,5. No caso de projetos que já tenham sido submetidos a
procedimento de AIA e desde que as condições que tenham sido objeto da primeira avaliação
não sejam substancialmente alteradas, os valores das taxas apurados são reduzidos à metade.
Sempre que o processo de AIA tenha como objeto mais de um projeto, especificamente no
caso de projetos integrados de pedreiras, o valor da taxa a cobrar é diferenciado.
A falta de pagamento das taxas, no prazo estabelecido por lei, determina a extinção do
processo de AIA, nos termos gerais do Código do Procedimento Administrativo, devendo a
autoridade de AIA notificar ao proponente e à entidade licenciadora do projeto objeto do
processo.
O valor das taxas é dividido da seguinte forma: 65% para a autoridade de AIA e; 35% dividido
em partes iguais, entre as restantes entidades públicas cujos representantes integram a
comissão de avaliação do respectivo processo de AIA.
2.4.5.4.

Penalidades

As legislações que regem as questões relacionadas a danos ambientais e infrações são os
Decretos-Lei n. 147/2008 (alterado pelos Decretos-Lei n. 245/2009, n. 29-A/2011 e n. 60/2012)
e n. 433/1987.
O regime da responsabilidade, por danos ambientais, transpõe para a ordem jurídica nacional
a Diretiva n. 2004/35/CE, e é estabelecido com base no princípio do poluidor-pagador, da
prevenção e reparação dos danos ambientais.
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Em Portugal, as infrações administrativas em razão dos ilícitos administrativos são chamadas
contraordenações. A contraordenação situa-se entre a infração penal e a infração
administrativa propriamente dita, combinando-se elementos de uma e de outra. A infração é de
natureza administrativa, mas o tratamento a ela conferido se aproxima mais do Direito Penal.
A contraordenação tem por característica a aplicação da multa como sanção, que não pode
ser convertida em pena de privação/restrição de liberdade.
Segundo o Decreto-Lei n. 433/87, a lei determina simultaneamente com a multa, as seguintes
sanções, em função da gravidade da infração e da culpa do agente:


a) Perda de objetos pertencentes ao agente;



b) Interdição do exercício de profissões ou atividades cujo exercício dependa de título
público ou de autorização ou homologação de autoridade pública;



c) Privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidades ou serviços públicos;



d) Privação do direito de participar em feiras ou mercados;



e) Privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos que tenham
por objeto a empreitada ou a concessão de obras públicas, o fornecimento de bens e
serviços, a concessão de serviços públicos e a atribuição de licenças ou alvarás;



f) Encerramento de estabelecimento cujo funcionamento esteja sujeito a autorização ou
licença de autoridade administrativa;



g) Suspensão de autorizações, licenças e alvarás.

As sanções referidas nas alíneas “b” a “g” prescrevem em dois anos, contados a partir da
decisão condenatória definitiva. A lei ainda determina os casos em que deva se dar publicidade
à punição por contraordenação.
2.4.6.

Avaliação Ambiental Estratégica e a Relação da AIA com Outros
Instrumentos

A utilização da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) está prevista na Diretiva 2001/42/CE da
Comunidade Europeia. A Diretiva AAE estabelece que os Estados-Membros podem definir
procedimentos coordenados e conjuntos em situações em que uma obrigação de realização
de avaliações dos efeitos ambientais decorre da Diretiva AAE e de outro ato legislativo
comunitário.
Especificamente em relação a Portugal, a legislação nacional não inclui uma lista de planos e
programas para os quais a AAE é obrigatória, mas contém regras para avaliar de forma
minuciosa quais se enquadram no âmbito de aplicação. A AEE:


Não se aplica a planos e programas financeiros e orçamentais nem aos planos e programas
destinados unicamente à defesa nacional ou à proteção civil.



Só se aplica a planos e programas públicos, isto é, preparados ou executados por uma
autoridade (nacional, regional ou local) e que resultem de exigência legal, regulamentar ou
administrativa.



É obrigatória para planos para os setores de agricultura, florestas, pescas, energia,
indústria, transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo,
ordenamento urbano e rural ou utilização dos solos e que constituam simultaneamente
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enquadramento para a futura aprovação de projetos submetidos pelo regime de Avaliação
de Impacto Ambiental.


É obrigatória para planos e programas que precisam de avaliação no âmbito da legislação
relativa aos Habitats.

As principais orientações que se refere à AAE constam do Guia de Boas Práticas, publicado
pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em 2007. O guia recomenda metodologia que
considere os ciclos de preparação, execução e revisão que caracterizam os processos de
planejamento e de programação, visando influenciar a formulação e discussão de estratégias
de ação e apoiar a decisão sobre as opções de desenvolvimento.
Posteriormente foi realizada avaliação e revisão do Guia Metodológico de 2007, dando lugar
ao “Guia de Melhores Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica” (PARTIDÁRIO, 2012).
Este guia esclarece os conceitos e os procedimentos para a execução da AAE como uma
avaliação de caráter estratégico, promove as técnicas mais frequentemente utilizadas e
apresenta exemplos de como a AAE pode ser um instrumento mais estratégico e que assegura
a conformidade com a legislação europeia e portuguesa.
Realiza-se AAE para planos e programas que possuam projetos que futuramente precisem
passar por aprovação, sendo necessário determinar se são ou não susceptíveis de provocar
impactos significativos no ambiente. Para tal é necessário aplicar, caso a caso, os critérios de
determinação da probabilidade dos impactos significativos, definidos no Anexo do Decreto-Lei
n. 232/2007. Estes critérios atendem tanto às características dos planos e programas, quanto
às características dos impactos e da área com potencial de ser afetada.
Sempre que se trate de alterações não significativas de planos e programas ou sempre que
sejam contempladas pequenas áreas sem interesse estratégico deve-se evitar a aplicação
automática da Avaliação Ambiental Estratégica, sendo necessário justificar a provável ausência
de impactos significativos no ambiente.
As decisões de qualificação ou não de um plano ou programa, fundamentadas com base na
aplicação dos critérios do Anexo ao Decreto-Lei n. 232/2007, são disponibilizadas na internet
pela entidade responsável pela respectiva elaboração.
Na avaliação de Sadler e Jurkeviciute (2011), o sistema português de AAE é considerado de
baixa abrangência, sendo elaborado para poucas categorias de planos e programas.
2.4.7.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

Em Portugal, não foram encontradas avaliações oficiais da qualidade e efetividade da AIA. A
organização mais atuante no debate de fragilidades e soluções nesse tema é a APAI
(Associação Portuguesa de Avaliação de Impactos), uma associação profissional formada em
1995 e filiada à IAIA (International Association for Impact Assessment). As mudanças inseridas
pelo Decreto-Lei n. 69/2000 foram discutidas ao longo dos anos de sua implementação pela
APAI, em parceria com outras instituições, incluindo a APA. Há duas publicações sobre o
assunto, O primeiro intitulado 61 Medidas para melhorar o sistema nacional de Avaliação do
Impacte Ambiental, e o segundo Fundamentos na atribuição de desconformidades de Estudos
de Impacte Ambiental no triénio 2000-2003 (APAI, 2003, 2004).
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Entre as recomendações desses documentos, constam as mudanças na legislação vigente de
AIA, elaboração de guias, e definição de procedimentos, muitos deles implementados pela APA
desde a elaboração do documento.
Canelas et al. (2005) compararam a qualidade de EIA de Portugal e Espanha e concluíram que
em Portugal houve evolução de qualidade, de categorias de baixa qualidade para um
predomínio de estudos medianos (nota C, de A e E). Pinho et al. (2007) avaliaram Estudos de
Impacto Ambiental de pequenas hidrelétricas, e também indicaram que os estudos apresentam
qualidade mediana, com fragilidades na consideração de questões levantadas pelo público, na
definição do escopo e na apresentação de alternativas. Os pontos fortes foram o diagnóstico,
a identificação de impactos e a clareza na apresentação de resultados.
Em 2006, o Conselho Consultivo de AIA (CCAIA) publicou a Recomendação n. 4/2006 onde
sugeriu que um formato normalizado de licença (DIA) com a adoção de procedimentos que
contribuíssem para tornar este documento mais sintético seria benéfico para todos os
intervenientes. Isso porque as licenças emitidas eram extensas e com imposições e/ou
condições com sentido pouco operacional e/ou de difícil aplicação. Uma vez identificado o
problema com a etapa de acompanhamento, a APAI em colaboração com a APA realizou um
seminário para discussão de boas práticas, que resultou na publicação “Critérios de Boa Prática
na Seleção de Medidas de Mitigação e Programas de Monitorização” em 2011 (APAI, 2011).
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Decreto-Lei n. 147, 2008 (alterado pelos Decretos-Lei n. 245/2009, n. 29-A/2011 e n. 60/2012)
Decreto-Lei n. 151-B, 2013
Decreto-Lei n. 169, 2012
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Decreto-Lei n. 232, 2007
Decreto-Lei n. 236, 1998
Decreto-Lei n. 433, 1987
Decreto-Lei n. 69, 2000
Diretiva n. 2001/42/CE
Diretiva n. 2004/35/CE
Lei Federal n. 11, 1987
Lei Federal n. 19, 2014
Lei n. 19, 2014 - Lei de Bases do Ambiente
Lei n. 50, 2006
Lei n. 58, 2005
Portaria n. 1.067, 2009
Portaria n. 1.102, 2007
Portaria n. 330, 2001
Recomendação n. 4/2006/CCAIA
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2.5.

Estados Unidos da América

Os Estados Unidos da América praticam o federalismo dual, ou seja, podem atribuir
competências aos dois níveis - federal e estadual. Assim, dois parâmetros jurídicos são
utilizados, o da União e o dos estados-membros. O sistema Judiciário Federal atua lado-a-lado
com os Judiciários Estaduais.
O federalismo vigente é centrípeto, porém com predomínio para a descentralização, o que
evidencia uma tendência de convergência do poder da União para os Estados, tendo em vista
que os estados possuem competências legislativas, administrativas, jurisdicionais e políticas
extremamente amplas, herdadas da antiga autonomia que tais estados detinham antes da
formação de uma Confederação.
A organização judiciária estabelece uma linha divisória entre a Justiça Federal e as Justiças
Estaduais, através de um esquema piramidal, que tem na base os juizados de primeira
instância, no nível intermediário as cortes de apelação e no topo a Suprema Corte.
Para a gestão ambiental, as leis, decretos, resoluções e outras normas são apresentadas e
descritas no Quadro 2.5-1.
Quadro 2.5-1 - Principais normas de teor ambiental dos Estados Unidos da América.
Leis/Decretos/Resoluções/Outra
s Normas
Lei da Água Limpa - 33 U.S.C.
1251 et seq.

Lei de Energia Atômica

NEPA - Lei Nacional de Política
Ambiental- 42 U.S.C. §4321 et
seq.

Lei do Ar Limpo - 42 U.S.C. §7401
et seq.

Lei das Espécies Ameaçadas- 16
U.S.C. §1531 et seq.

Ano

Ementa/Descrição

1948/ Fixa o controle de poluição sobre atividades que possam
1972 causar impactos sobre as águas

1946

Define a "utilização de energia nuclear para propósitos
pacíficos até ao limite máximo de acordo com a defesa e
segurança comum e com a saúde e segurança pública."
Atualmente, a AIA tem sido feita pela Nuclear Regulatory
Commission e pelo Departamento de Energia.

1969

Fixa a exigência para todas as agências federais de
inserirem o meio ambiente em seus processos de tomada
de decisão com ênfase na avaliação de impactos das
ações propostas e de suas alternativas.

1970

Estabelece a (1) proteção e valorização da qualidade do
ar, da saúde pública, bem-estar e a capacidade produtiva
da população; (2) programa de pesquisa e
desenvolvimento nacional para a prevenção e controle da
poluição do ar; (3) promoção da assistência técnica e
financeira para o Estado e governos locais em conexão
com o desenvolvimento e execução de ações de
prevenções de poluição do ar e programas de controle; e
(4) incentivo e apoio ao desenvolvimento e operação de
programas regionais de prevenção e controle da poluição
do ar.

1973

Promove um programa para a conservação das espécies
ameaçadas, e toma as medidas que possam ser
adequadas para alcançar os propósitos dos tratados e
convenções de proteção a biodiversidade
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Leis/Decretos/Resoluções/Outra
s Normas

Ano

Ementa/Descrição

Lei da Segurança da Água Potável
1974
- 42 U.S.C. §300f et seq.

Objetiva garantir a potabilidade e a qualidade da água.
Essa lei incide sobre as águas com potencial para uso
potável, tanto águas superficiais quanto as subterrâneas.

Lei da Conservação e
Recuperação de Recursos - 42
U.S.C. §6901 et seq.

1976

Promove a proteção do meio ambiente e a conservação
dos recursos materiais e energéticos.

Lei de Controle de Substâncias
Tóxicas - 15 U.S.C. §2601 et seq.

1976

Trata da produção, importação, uso e disposição de
químicos específicos, incluindo bifenilas policloradas,
amianto, radônio e tinta à base de chumbo.

Lei de Responsabilidade
Ambiental, Compensação - 42
U.S.C. §9601 et seq.

1980

Prevê a responsabilidade para a compensação, limpeza e
resposta à emergência de substâncias perigosas
liberadas no ambiente e para eliminação de resíduos
perigosos.

Lei de Planos Emergenciais e
Direito de Conhecimento da
Comunidade- 42 U.S.C. §11001 et
seq.

1986

Designa a ajuda para comunidades locais com vistas a
proteção da saúde e segurança pública e o meio ambiente
aos riscos químicos.

Lei de Prevenção da Poluição - 42
U.S.C. §13101 et seq.

1990

Declara como política nacional que a poluição deve ser
evitada e reduzida na fonte; poluição que não possa ser
prevenida, deve ser reduzida na fonte de uma forma
ambientalmente segura; poluição que não possa ser
prevenida ou reduzida deve ser tratada de uma maneira
ambientalmente segura;

Lei Federal dos Inseticidas,
Fungicidas e Raticidas - 7 U.S.C.
§136 et seq.

1996

Regula a produção, o uso e a comercialização de venenos
e, de outros produtos químicos perigosos para a saúde.

2005

Trata da produção de energia, incluindo: eficiência
energética; energia renovável; óleo e gás; carvão;
questões nucleares e segurança; combustíveis veiculares
e motores, incluindo etanol; hidrogênio; eletricidade; taxas
de incentivo energético; energia hídrica e geotérmica; e
tecnologia de mudança climática.

Lei de Políticas Energéticas - 42
USC §13201 et seq.

Elaboração: ARCADIS Logos, 2015

Nos Estados Unidos, a Lei Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act
of 1969 - NEPA, 42 USC SS 4321-4347) foi assinada em 1970. A NEPA foi a primeira das
várias leis ambientais aprovadas na década de 1970. Esta lei estabeleceu uma política nacional
para proteger o meio ambiente e também criou a Agência de Proteção Ambiental dos EUA
(EPA, Environmental Protection Agency) bem como um Conselho de Qualidade Ambiental
(CEQ, Council on Environmental Quality) vinculado ao Escritório Executivo do Presidente dos
Estados Unidos. O papel do CEQ é coordenar as ações relacionadas aos assuntos ambientais
federais e trabalhar em colaboração com as agências e escritórios da Casa Branca para
desenvolver políticas e iniciativas ambientais.
A EPA, assim como outras agências federais, prepara e analisa os documentos NEPA e, sob
a Seção 309 da Lei do Ar Limpo, é obrigada a analisar e comentar publicamente sobre os
impactos ambientais de grandes ações federais, incluindo as ações que envolvem os estudos
de impacto ambiental.
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A NEPA tem dois objetivos principais. Primeiro, exige que as agências federais considerem os
impactos ambientais de suas ações propostas (empreendimentos) antes de prosseguir com a
implementação ou uma alternativa para esta ação. Segundo, exige que as agências federais
informem ao público interessado e divulguem os potenciais impactos ambientais como parte
de seu processo de tomada de decisão (LUTHER, 2005). Exceto nos casos em que for
estabelecida pelo congresso, esta lei deve ser aplicada para todas as ações/projetos federais,
incluindo aquelas associadas às atividades privadas, projetos que precisam obter licença ou
que buscam um financiamento federal.
Vale ressaltar, que o Código de Regulação Federal (CRF, Code of Federal Regulations) é o
registro oficial de todas as normas criadas pelo governo federal. Ele é dividido em 50 volumes,
cada volume é chamado de "título". Quase todos os regulamentos ambientais aparecem no
título 40.
A NEPA é uma Lei de caráter geral e as agências a utilizam como um modelo para coordenar
ou demonstrar conformidade com os estudos, porém as agências estaduais podem definir
critérios mais restritivos que a NEPA em suas jurisdições.
2.5.1.

Órgãos Envolvidos e Competências

Nos Estados Unidos muitas agências e departamentos podem ser responsáveis por conduzir
processos de AIA de acordo com a NEPA. A Lei obriga as agências do governo federal a avaliar
os impactos ambientais potenciais sempre que proponham realizar, financiar ou autorizar um
empreendimento (GAO, 2014). O papel de uma agência federal no processo de AIA federal
depende de sua relação com o empreendimento/ação proposta e dos temas em que atua.
A agência responsável por realizar, financiar ou autorizar o empreendimento é a agência
principal (Lead Agency), isto é, que conduz o processo de AIA, e no caso de haver mais de
uma agência envolvida na sua implantação, uma delas deve ser designada para supervisionar
o processo e a preparação dos estudos ambientais ou então elas podem atuar de forma
conjunta com ações estaduais, tribais ou locais. Agências que tenham conhecimentos
específicos e de interesse para a avaliação ambiental do projeto podem participar do processo
como agências de cooperação (Cooperating Agency), auxiliando desde o início na definição do
escopo, na elaboração de trechos dos estudos ambientais relacionados à sua área de atuação,
e disponibilizando membros da equipe para o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares.
Por fim, o CEQ pode ser solicitado em casos de desacordos interinstitucionais, situações nas
quais o conselho deve desenvolver conclusões e recomendações63.
A Agência de Proteção Ambiental (EPA), cuja organização está apresentada na Figura 2.5-1,
como outras agências federais, prepara e analisa os estudos ambientais de acordo com a
NEPA. No entanto, a EPA tem responsabilidade única no processo de revisão, que é analisar
e comentar publicamente os impactos ambientais de grandes ações federais, incluindo as
relacionadas à AIA (de acordo com a seção 309 do Clean Air Act). Sendo assim, a EPA deve
se manifestar sobre estudos ambientais desenvolvidos por outras agências.

63

http://www.epa.gov/compliance/basics/nepa.html e a

ARCADIS logos 101

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

Figura 2.5-1 - Organograma da Agencia de Proteção Ambiental Americana, modificado a partir do
disponível em: http://www.columbia.edu/cu/EJ/EPA_EPA.html

O desenvolvimento dos estudos pode ser feito pelas próprias agências governamentais ou,
mediante acordo com o proponente interessado, por consultorias contratadas pelo proponente.
É exigido identificação dos nomes e qualificações das pessoas que são responsáveis por
preparar os estudos ambientais.
Caso e agência não tenha disponibilidade de equipe para elaborar o EIS, pode contratar uma
empresa de consultoria, neste caso, a equipe também deve ser identificada e demonstrada a
qualificação. Como a avaliação NEPA é multidisciplinar por natureza, existem especialistas e
equipe de diversas áreas de atuação. Eles podem desenvolver medidas de mitigação
detalhadas ou agir como uma extensão da equipe da agência federal para ajudar a preparar o
documento que atenda a NEPA e outros documentos de apoio.
No Quadro 2.5-2 apresenta-se uma lista de exemplo de profissionais que inclui técnicos da
agência federal responsável pela elaboração do EIS, assim como a equipe do proponente (a
parte privada buscando conduzir uma ação em terra pública), e contratado terceirizado.
Normalmente, há a nomeação para cada um dos papéis listados no quadro a seguir. O
contratado terceirizado é um consultor que, em nome da agência e para complementar
funcionários da agência, escreve o EIS. Na maioria das vezes, a taxa para o serviço do
contratado terceirizado é paga pelo proponente do projeto, embora a agência federal conduza
o trabalho com o consultor.
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Quadro 2.5-2- Exemplo de equipe envolvida na preparação de um estudo equivalente ao EIA.
Equipe de Preparadores da Agencia Federal Principal
Gerente de Projeto da Agencia Federal
Gerente de Campo
Coordenador Ambiental
Especialista - Relações Públicas
Especialista - Combustíveis
Especialista - Ciliar / Solo / Ar / Várzea
Especialista - Ervas daninhas / Invasoras
Especialista - Faixa / Pastagem / Recursos Vegetação
Especialista - Recursos Culturais / Arqueologia / Paleontologia
Especialista - Vida Selvagem/ Aves Migratórias / Estado Especial da Vida Selvagem e Espécies Vegetais
Especialista - Região Selvagem / Características da Região Selvagem
Especialista - Recreação / Recursos Visuais
Especialista - Terras
Especialista - Materiais Perigosos / Segurança Pública
Coordenador Tribal
Proponentes Preparadores do Projeto
Gerente de Projeto
Assistente do Gerente de Projeto
Gerente de Licenciamento Sênior / Coordenação Local
Especialista em GIS
Engenheiro Sênior
Preparadores da Agencia Cooperadora
Biólogo – Supervisor de Habitat
Gerente de Projeto
Assistente do Gerente de Projeto
Especialista de Recursos
Especialista - Uso da Terra e Acesso a Recursos
Especialista - Recreação / Deserto / Justiça Ambiental / Recursos Visuais
Especialista - Vegetação, Espécie de Status Especial, Ervas Daninhas Nocivas, Cavalos Selvagens
Especialista - Solos
Especialista - Geologia, Mineral e Paleontologia
Especialista - Materiais Perigosos
Especialista - Vida Selvagem, Espécies Ameaçadas, em Perigo de Extinção e Espécies Sensíveis
Especialista - Recursos de Vida Selvagem, Aves Migratórias e Animais Selvagens de Status Especial
Especialista - Qualidade do Ar
Especialista - Água Superficial
Especialista - Água Subterrânea
Especialista - Hidrologia
Especialista - Recursos Naturais, Preocupações Nacionais Americanas
Especialista - Socioeconomia
Especialista - GIS/Projetos
Fonte: Modificado de: Summary of Lead Federal Agency Staff that Typically Support NEPA Compliance,
fornecido no Roteiro de Benchmark USA – Tara Corbett – Senior planner

Segundo o CEQ §1506.5 alíneas (a) (b) e (c), se uma agência exige que o proponente
apresente informações sobre o meio ambiente para uma eventual utilização pela agência na
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elaboração do EIS, a agência deve fornecer ao proponente quais informações são necessárias.
Deve avaliar de forma independente as informações apresentadas e será responsável pela sua
acurácia. Se a agência opta por utilizar a informação apresentada pelo proponente no EIS, seja
diretamente ou como referência, o nome das pessoas responsáveis por esta avaliação
independente deve ser incluído na lista dos preparadores (§1502.17)64.
A intenção é que o trabalho seja aceitável e não precise ser refeito ao ser verificado pela
agência. O papel de especialistas técnicos, portanto, é de auxiliar a agência na produção
eficiente de um documento NEPA defensável. O processo para selecionar os especialistas
técnicos depende do tipo de análise NEPA que será conduzida.
A agência federal principal pode autorizar que o proponente prepare o estudo ambiental,
permitindo que tenham maior autonomia para a contratação de terceiros (consultores). Embora
o proponente ou o terceiro (consultor) elabore o estudo, a agência federal principal ainda é
obrigada a avaliar a informação entregue, e é responsável por sua confiabilidade/acurácia,
sendo também responsável pelo escopo e conteúdo do documento (40 DFR 1506.5(b) e (c).
A agência federal deve assegurar que os consultores sugeridos pelo proponente sejam
aceitáveis, que não tenham interesse financeiro ou outro tipo de interesse como resultado do
empreendimento. Após o início do processo NEPA, o proponente deve seguir os protocolos e
trabalhar por meio da agência federal principal para contratar os consultores, mesmo que estes
já tenham trabalhado em projetos anteriores. Assim que um consultor é escolhido, um atestado
de ausência de conflito de interesses deve ser incluído no Estudo de Impacto Ambiental.
2.5.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

A NEPA é geral e ampla e não prescreve formato ou conteúdo para elaboração da AIA. No
entanto, a Lei garante que cada agência federal estabeleça um método para a realização de
uma avaliação de impacto ambiental. Assim, as agências federais adotaram as suas próprias
diretrizes NEPA e, em alguns casos, desenvolveram manuais e guias que descrevem em
detalhes o nível recomendado de avaliação de impacto exigida pela agência. A Secretaria de
Gestão Territorial (BLM, Bureau of Land Management,) é uma dessas agências que especifica
as diretrizes e desenvolveu um guia que detalha a maneira que os documentos NEPA
preparados pela agência devem ser desenvolvidos e apresentados.
2.5.2.1.

Etapas do Processo (fluxogramas dos procedimentos)

O processo de AIA previsto pela NEPA é apresentado na Figura 2.5-2. Os procedimentos e
exigências da AIA podem ter algumas variações já que as autoridades responsáveis podem
criar regulamentações complementares à NEPA.

64

http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/planning/nepa/webguide/cfr/40_cfr_1506.html
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Figura 2.5-2 - Organograma do processo de avaliação de impacto ambiental nos Estados Unidos,
adaptado de http://www.epa.gov/reg3esd1/nepa/pdf/nepaflowchart.pdf

O CEQ disponibiliza uma relação dos links que descrevem a relação dos procedimentos em
cada agência65, com as regulamentações legais para o processo.
Se o projeto não é isento pela lei do processo de AIA e não é uma emergência, há uma
avaliação na fase de triagem para decidir se o estudo é necessário e qual o nível de detalhe
deve ser apresentado.

65

https://ceq.doe.gov/nepa_contacts/Federal_Agency_NEPA_%20Implementing_Procedures_15July2013.pdf
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Se houver dúvidas acerca dos potenciais impactos serem ou não significativos, deve ser
conduzida uma Avaliação Ambiental (EA, Enviromental Assessment), ou seja, um estudo
ambiental simplificado. Caso o estudo não identifique impactos significativos, a proposta se
qualifica como Nenhum Impacto Significativo Identificado (FONSI, Finding of no Significant
Impact). Uma constatação de ausência de impacto significativo deve ser disponibilizada para
consulta pública em alguns casos particulares66, e dependendo dos resultados da consulta
pública, pode ser considerado inadequado e o processo deverá prosseguir com a elaboração
do EIS.
Ações/projetos classificados como Exclusão Categórica67, ou seja, ações que não geram
impactos significativos individual ou cumulativamente, também dependem da elaboração de
um relatório para comprovar que são elegíveis para este caso, e que não há circunstâncias
extraordinárias (conforme definição em 40CFR, seção 6.204 b, sendo que CFR, Code Federal
Regulation).
Projetos que poderão gerar impactos negativos significativos devem elaborar o EIS
(Environmental Impact Statement, equivalente ao Estudo de Impacto Ambiental no LAF
brasileiro), que é o estudo mais completo do sistema de AIA dos EUA. Após a elaboração do
EIS preliminar (Draft EIS - DEIS), versão para consulta pública do EIS, a agência deve
considerar os comentários de outras agências, de comunidades afetadas ou outras partes
interessadas, e elaborar o EIS Final (Final EIS - FEIS) e anunciar sua Proposta de Ação
(Proposed Action).
O público (incluindo as agências, as partes interessadas e o público em geral) tem o papelchave no processo NEPA, principalmente durante a fase de escopo, fornecendo informações
sobre que questões devem ser abordadas em um EIS e comentando os resultados em
documentos NEPA. Existe um período de notificação e comentário durante um processo de
EIS. Agências, partes interessadas e o público em geral podem fornecer o feedback dizendo
se os estudos são ou não adequados e se os assuntos importantes foram suficientemente
abordados. A agência principal deve então abordar todos os comentários recebidos.
A conclusão da análise do EIS dá origem ao Registro da Decisão (ROD, Record of Decision),
que indica a decisão final da agência sobre como a ação será conduzida (CEQ, 1987).
Acerca dos prazos de execução, não há definições na NEPA abrangentes para todos os
processos de AIA. O CEQ recomenda que mesmo estudos mais complexos sejam concluídos
em até 12 meses. A 40 CFR 1501.8 68, embora apresente prazos gerais inflexíveis para o
processo NEPA, os quais são determinados pelo Conselho, encoraja as agências federais a
definir prazos adequados para ações individuais, consistentes com os intervalos de tempo
exigido por §1506.1069. Os prazos apresentados neste item da CFR estão descritos no item de

De acordo com o documento do CEQ “Forty Most Asked Questions Concerning CEQ's National Environmental Policy Act
Regulations”, questão 37bDisponível em: http://energy.gov/sites/prod/files/G-CEQ-40Questions.pdf
66

67

http://www.epa.gov/oecaerth/nepa/epacompliance/saaptraining/04_categorical-exclusion-03a.html

68

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title40-vol33/pdf/CFR-2011-title40-vol33-sec1501-8.pdf

69

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title40-vol33/pdf/CFR-2011-title40-vol33-sec1506-10.pdf
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tomada de decisão, para as demais etapas do processo não foram encontrados prazos a nível
federal.
2.5.2.2.

Triagem

Os principais critérios para triagem de um empreendimento/projeto são baseados na sua
localização, no seu potencial de causar impacto significativo ou no nível de interesse público
relacionado ao projeto. Se um projeto é proposto em terras federais ou dentro da jurisdição
federal, a NEPA geralmente se aplica. A agência federal principal tem o papel de determinar
qual o nível de análise de NEPA é apropriado para o projeto recebido. Para realizar essa
decisão, no entanto, existem diretrizes especificas desenvolvidas pela agência federal e a
aprovação da proposta não pode resultar em violação da lei federal. De acordo com a análise
realizada, os projetos podem requerer os seguintes procedimentos:


Exclusão Categórica (CATX, CATEX ou CE, Categorical Exclusion): quando a proposta
não requer avaliações de acordo com as exigências da NEPA;



Avaliação Ambiental (EA, Environmental Assessment): é preparada para determinar se a
proposta de ação se qualifica como Nenhum Impacto Significativo Identificado (FONSI,
Finding of no Significant Impact,). Se a proposta de ação se qualifica como FONSI, está
isento da obrigação de preparar um Estudo de Impacto Ambiental;



Estudo de Impacto Ambiental (EIS, Environmental Impact Statement): é o estudo
ambiental mais completo da AIA nos EUA, e deve ser elaborado sempre que o projeto
apresentar potencial de causar impactos significativos.

Os processos de análise NEPA que necessitam de EA ou EIS, podem ser padronizados ou
não. Por exemplo, muitas agências federais desenvolveram protocolos para conduzir
pesquisas para espécies sensíveis específicas que têm potencial de ocorrer em áreas onde a
agência federal administra. Nesses casos, o proponente do projeto pode desenvolver um
protocolo já proposto para conduzir os estudos, o qual é então aprovado pela agência federal
previamente à pesquisa.
No caso da EA, uma agência federal pode incluir um período de consulta pública sobre a
adequação de se aplicar a EA. Existem precedentes para a aplicação de a EA ser contestada
com base no questionamento sobre o projeto (ação proposta), se realmente terá como
resultado Nenhum Impacto Significativo Identificado (FONSI). No caso do EIS, a agência
federal é obrigada a anunciar a Carta de Intenções para preparar o estudo e a agência também
conduz a consulta pública que é obrigatória.
2.5.2.3.

Definição de Escopo

A definição de escopo é um dos primeiros passos e uma etapa obrigatória em um Estudo de
Impacto Ambiental e envolve interação com as agências locais, estaduais e federais e com o
público. Normalmente, esta etapa é usada para definir a ação proposta, identificar agências de
colaboração, confirmar tópicos importantes a considerar e tópicos desnecessários, definir o
cronograma, determinar as exigências dos estudos, coletar informações e dados para o estudo
base (background), identificar exigências regulatórias e permissões. As diversas alternativas
também podem ser determinadas.
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O escopo não se refere apenas ao conteúdo dos estudos na Declaração de Impacto Ambiental,
mas também ao planejamento da ação proposta (projeto) que está sendo considerada e
avaliada. As diretrizes CEQ fornecem informações detalhadas sobre a definição de escopo de
acordo com a NEPA. O escopo deve ser conduzido no estágio de planejamento de um projeto
tendo como principais objetivos (40 CFR 1501.7):


Convidar agências federais, estaduais e locais, tribos, organizações não governamentais,
e outras partes interessadas para ajudar a agência federal principal a identificar assuntos
ambientais e socioeconômicos significativos relacionados com a ação proposta;



Determinar a profundidade da análise e a significância de assuntos a serem conduzidos no
Estudo de Impacto Ambiental;



Identificar como o projeto deveria ou não contribuir para impactos cumulativos na área de
interesse.



Identificar alternativas razoáveis para a ação proposta que podem ser avaliadas no Estudo
de Impacto Ambiental;



Pesquisar entre os participantes sobre informações disponíveis nos recursos analisados;



Determinar as áreas de recursos e assuntos potenciais que não requerem análises
detalhadas durante a revisão do projeto

Os requisitos para a elaboração do EIS são determinados na definição do escopo e muitas
agências têm as suas diretrizes internas para orientar esse processo. Além disso, os planos
específicos de estudo do projeto podem também descrever o plano para coleta de dados e
análise de impactos. Os planos de estudos são analisados e aprovados pela agência federal.
Em última análise, os requisitos para o EIS são definidos pela agência federal principal.
Em um nível mínimo, um Estudo de Impacto Ambiental deve incluir:


Folha de rosto, Sumário e Índice;



Objetivo e necessidade da ação proposta;



Alternativas;



Ambiente afetado;



Consequências ambientais;



Lista dos preparadores;



Lista das entidades a quem as cópias do Estudo de Impacto Ambiental são enviadas;



Índice e Anexos (40 CFR 1502,10).

Ambos, CEQ e agências federais, fornecem orientações sobre como executar o escopo,
definido conforme a NEPA. Agências federais normalmente exigem que o relatório sobre a
definição do escopo (scoping report) seja desenvolvido para descrever como os dados e
informações serão coletados e como os impactos ambientais serão avaliados. A agência
federal revisa e aprova esses relatórios antes de iniciar os estudos de base e a análise de
impactos.
O público tem um papel importante na definição de escopo, fornecendo informações sobre o
que deve ser abordado no EIS, sendo a responsabilidade da participação pública da agência
federal principal, que pode disseminar informação para agências locais, estaduais e federais,
donos de terras, outras partes interessadas que podem ter um interesse no projeto a partir de
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audiências públicas, além de cartas ou anúncios relacionados ao projeto. Em outros casos,
reuniões públicas de escopo podem ser conduzidas pela agência federal principal com uma
variedade de formatos, incluindo seções de reuniões informais, apresentações formais e
workshop. As informações fornecidas pela agência federal principal devem incluir (de acordo
com 40 CFR 1501.7 e 1506.6):


Descrição do projeto proposto;



Proponente do projeto e equipe de estudo;



Lista preliminar de alternativas de projetos;



Lista preliminar dos assuntos e preocupações identificadas;



Prazo proposto para o estudo.

A agência federal principal normalmente exige feedback durante a definição de escopo
relacionado a qualquer preocupação especial, qualquer licença exigida, sugestões para
alternativas adicionais, informações relevantes e dados da área, e contatos da agência.
Fatores econômicos e sociais são parte importante na avaliação NEPA e são frequentemente
abordados em subseções do capitulo de Justiça Socioeconômica. Os fatores sociais avaliados
normalmente incluem efeitos comunitários, demografia populacional, grupos especiais da
população, mudanças no valor do imóvel e serviços comunitários, saúde e segurança pública
e qualidade de vida. Os fatores econômicos tipicamente abordados incluem emprego e renda
associados aos efeitos de construção diretos e de curto prazo; e também diretos de longo prazo
e efeitos econômicos regionais indiretos de curto e longo prazos. Também são frequentemente
avaliados tributos, receitas e despesas associados ao projeto e os valores da terra.
Para o item de Justiça Ambiental a orientação Federal é que cada agência federal apresente a
identificação e endereçamento adequado de efeitos adversos dos programas, políticas e
atividades sobre a saúde humana, sobre o meio ambiente, e sobre populações minoritárias e
de baixa renda, incluindo populações tribais (Ordem Executiva n. 12.898/1994).
A orientação CEQ apresenta seis princípios para análise de justiça ambiental para determinar
quaisquer efeitos desproporcionalmente altos e adversos na saúde e no meio ambiente para
populações de baixa renda, minorias e populações tribais:


Considerar a composição da área afetada para determinar se populações de baixa renda,
minoritárias ou tribais estão presentes na área de interesse e se podem existir efeitos
desproporcionalmente altos e adversos dos programas/projetos na saúde humana e no
meio ambiente;



Considerar dados relevantes de indústrias e saúde pública sobre o potencial para
exposições múltiplas ou cumulativas para perigos à saúde humana ou ambientais, assim
como padrões históricos de exposição a perigos ambientais;



Reconhecer os fatores inter-relacionados culturais, sociais, ocupacionais, históricos e
econômicos que possam amplificar os efeitos naturais e físicos da ação proposta;



Desenvolver estratégias eficazes de participação pública;



Assegurar a representação significativa da comunidade no processo, começando o mais
cedo possível;



Identificar representação tribal no processo.
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O EIS pode ser considerado como um estudo de análise comparativa de alternativas, no qual
são explorados em um mesmo nível de detalhe os efeitos de diferentes alternativas
tecnológicas e de localização para a ação proposta (projeto/atividade).
A análise de alternativas avalia primeiramente o propósito e a necessidade de realização do
projeto. Normalmente, uma gama de alternativas é inicialmente explorada para atender à
necessidade previamente definida. As várias alternativas são triadas de modo a refinar uma
lista com algumas alternativas a serem avaliadas no EIS. A agência federal principal é
responsável por garantir que um número adequado de alternativas seja considerado no escopo
e é obrigada, sob a NEPA, a avaliar todas as alternativas.
Além disso, a agência federal é obrigada a identificar quais as questões potenciais e os
impactos a serem avaliados em detalhes. A agência federal tem a capacidade de determinar
quais assuntos são substanciais, mas também é obrigada a documentar quais assuntos não
serão avaliados em detalhes e o motivo de não avaliá-los.
A análise de impactos cumulativos é obrigatória em todos os documentos preparados sob a
NEPA. Agências fornecem orientação para avaliar os impactos cumulativos, incluindo quais
tipos de impacto devem ser considerados na análise e as considerações práticas. O CEQ
publicou em 1997 um guia para consideração de impactos cumulativos.
Segundo Tara Corbett70, embora a avaliação dos impactos cumulativos seja obrigatória, os
documentos NEPA frequentemente não os avaliam devido à dificuldade de compreensão da
complexidade de tais impactos, a falta de informações disponíveis das suas consequências e
a necessidade prática de limitar o escopo da análise ambiental. Por outro lado, Canter e Ross
(2010) avaliam que EUA e Canadá, são países em que a análise de impactos cumulativos tem
sido aplicada de forma mais ampla e crescente ao longo das duas últimas décadas,
especialmente após 2000.
Os documentos NEPA frequentemente incluem avaliação de risco para tópicos como risco
ecológico e riscos à saúde humana. Visto que essas análises podem ser altamente técnicas,
são frequentemente preparadas em relatórios independentes e estão incluídas como
apêndices do documento NEPA. No entanto, os resultados destas avaliações de risco são
apresentados resumidamente no corpo principal do documento NEPA.
O uso de modelos numéricos nos relatórios inclui uma validação, seja utilizando algum modelo
pré-aprovado ou exigido pela agência ou o uso de um novo modelo. E qualquer mudança no
tipo de modelo numérico ou quaisquer alterações de pressupostos utilizados como padrão para
o modelo deve ser discutida e aprovada pela agência federal.
2.5.2.4.

Elaboração de Estudos Ambientais

Nos Estados Unidos, a EPA disponibiliza uma série de guias técnicos para orientar o
desenvolvimento de análises ou métodos apresentados no EIS71, e também guias de
procedimentos. A EPA também disponibiliza um guia com as 40 questões mais frequentes

70

Tara Colbertt, sênior planner – conforme consultor que respondeu o roteiro da USA

71

Guias da EPA (EUA) disponíveis em: http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/nepa/index.html
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sobre o processo NEPA72, para o qual oferece respostas breves tanto para questões técnicas
quanto administrativas, incluindo questões sobre o estudo de alternativas, medidas mitigadoras
e até sobre a lista de profissionais envolvidos no estudo. Dentre os guias publicados, é possível
encontrar o “Guia do Cidadão para NEPA: ter sua voz ouvida”; “Colaboração na NEPA: um
manual para profissionais”, e “Considerando os efeitos cumulativos sob a NEPA”. Todas as
regulações, guias, diretrizes e outros documentos NEPA estão disponíveis na internet.
Além da NEPA e do processo federal de EIS, muitos estados têm suas próprias leis e seus
processos de AIA. Por exemplo, a Califórnia tem a Lei de Qualidade Ambiental da Califórnia,
Montana tem a Lei de Política Ambiental de Montana, e Nova Iorque tem o Ato de Avaliação
da Qualidade Ambiental do estado de Nova Iorque. Estados com leis e processos de AIA
próprios também publicam diretrizes orientando como devem ser implementados e
coordenados esses processos.
Sob a NEPA, o processo de AIA é um processo aberto. Sendo assim, qualquer agência
governamental federal, estadual, local ou tribal que tiver interesse na análise pode participar
enviando comentários em minutas públicas.
O CEQ e as agências federais contratam consultores para atuar como extensão da equipe para
auxiliar na condução das avaliações de impacto ambiental. Além disso, as agências e os
proponentes não governamentais podem contratar consultores para conduzir a avaliação de
impacto ambiental. Os consultores podem conduzir totalmente ou a maioria da avaliação de
impacto ambiental, ou auxiliar partes do processo, como levantamentos de campo, preparar o
documento preliminar ou ajudar com reuniões públicas. O papel do consultor é definido pela
agência de acordo com o caso.
Além disso, agências públicas que têm expertise relacionada às questões ou jurisdições
ambientais pode, por lei, participar do processo NEPA como uma agência colaboradora.
Não existe um processo específico de acreditação para as empresas de consultoria que
desenvolvem estudos ambientais. As empresas de consultoria que atuam na preparação de
documentos e os serviços para atendimento da NEPA normalmente têm uma equipe composta
por especialistas. Algumas agências mantêm uma lista de consultores qualificados NEPA73.
Para entrar na lista de potenciais licitantes de futuras oportunidades, a consultoria deve
providenciar informações relevantes da sua equipe e experiências em projetos para se “préqualificar” e ser incluída na lista.
As agências devem solicitar proposta para empresas de consultoria, incluindo aqueles da lista
de consultores pré-qualificados NEPA e os consultores recomendados pelo proponente, que
demonstrem qualificações aceitáveis para a agência federal.

72

http://energy.gov/sites/prod/files/G-CEQ-40Questions.pdf
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Consultor EUA Tara Colbertt – Senior Planner
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2.5.2.5.

Análise Técnica dos Estudos Ambientais

A EPA adota um sistema de classificação para fazer recomendações à agência responsável
pela AIA para melhoria do projeto ou do estudo de impacto ambiental74, que é o EIS
(Environmental Impact Statement, equivalente ao Estudo de Impacto Ambiental). Essa
classificação está apresentada no Quadro 2.5-3.
Quadro 2.5-3 – Classificações da EPA para o impacto ambiental da ação proposta apresentada
em um EIS, e para a adequação do EIS75.
Classificação do IMPACTO AMBIENTAL do PROJETO (ação)
1. LO (Lack of Objections - Ausência de objeções): não se identificou impactos ambientais potenciais significativos para
a alternativa escolhida. Na análise podem ter sido identificadas oportunidades para aplicação de medidas de mitigação
que podem ser realizadas com pequenas alterações para na ação proposta.
2. EC (Environmental Concerns - Preocupações Ambientais): identificam-se impactos ambientais que devem ser
evitados, para se proteger o meio ambiente. Medidas corretivas podem exigir alterações na alternativa escolhida ou a
aplicação de medidas de mitigação para reduzir o impacto ambiental.
3. EO (Environmental Objections - Objeções Ambientais): identificou-se impactos ambientais significativos que devem
ser evitados, para proteger o meio ambiente. Medidas corretivas podem exigir mudanças significativas na alternativa
escolhida ou deve-se considerar outra alternativa (incluindo nenhuma alternativa ou uma nova alternativa). As
objeções podem incluir situações:
a) Em que uma ação pode violar ou ser incompatível com o padrão nacional de meio ambiente ou sua manutenção;
b) Se a entidade Federal violar suas próprias exigências ambientais que se relacionam com as competências ou
conhecimentos da EPA;
c) Em caso de violação de uma declaração política EPA;
d) Quando não existem normas aplicáveis ou se as normas aplicáveis não são violadas, mas há potencial para
degradação ambiental significativa que poderia ser corrigida com a modificação do projeto ou outras alternativas
viáveis; ou
e) Se prosseguir com a ação proposta abriria um precedente para futuras ações que coletivamente podem resultar
em impactos ambientais significativos.
4. EU (Environmentally Unsatisfactoy – Ambientalmente Insatisfatório): identificou-se impactos ambientais adversos que
são de magnitude suficiente para a EPA acreditar que a proposta não deve prosseguir. A base para a determinação
de insatisfação consiste na identificação de impactos ambientalmente questionáveis como definido para o caso de
objeções ambientais e uma ou mais das seguintes condições:
a) A possível violação ou incompatibilidade com a norma ambiental nacional é significativa e/ou irá ocorrer em
longo prazo;
b) Não existem normas aplicáveis, mas a severidade, duração, ou espacialidade dos impactos associados à ação
requerem atenção especial; ou
c) Os potenciais impactos ambientais resultantes da ação proposta são de importância nacional por causa da
ameaça aos recursos ambientais nacionais ou políticas ambientais.
Classificação da ADEQUAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIS)
1. Adequado: O EIS preliminar apresenta adequadamente os impactos ambientais da alternativa escolhida e das demais
alternativas. Nenhuma análise de dados ou coleta de dados a mais será necessária, mas o revisor pode sugerir a
adição de esclarecimentos ou informações.
2.
Informações insuficientes: O EIS preliminar não contém informações suficientes para avaliar plenamente os
impactos ambientais que devem ser evitados, ou o revisor identificou novas alternativas razoavelmente disponíveis
que estão dentro do espectro de alternativas analisadas no EIS, as quais poderiam reduzir os impactos ambientais. A
identificação de informações adicionais, dados, análises, ou a discussão deve ser incluída no EIS final.
3. Inadequada: O EIS preliminar não avalia adequadamente os impactos ambientais potencialmente significativos, ou o
revisor identificou novas alternativas razoavelmente disponíveis que estão fora do espectro de alternativas analisadas,
e que devem ser avaliadas para reduzir os impactos ambientais potencialmente significativos. A identificação de falta
de informações adicionais, dados, análises, discussões são de tal magnitude que devam ter análise pública completa
na fase preliminar. Esta classificação indica que a EPA não entende que o Draft do EIS atenda a NEPA e/ou a análise
da Seção 309, e, portanto, deve ser formalmente analisado e disponibilizado para consulta pública tendo em vista a
complementação ou a revisão do EIS Preliminar.

74

http://www.epa.gov/compliance/nepa/comments/ratings.html
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Disponível em: http://www.epa.gov/Compliance/nepa/comments/ratings.html
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Se EPA determina que a ação é ambientalmente insatisfatória, o processo é encaminhado para
a avaliação do CEQ.
A EPA analisa apenas os EIS, sendo que as Avaliações Ambientais(EA) não requerem parecer
da EPA. A análise técnica da EPA sobre os EIS tem como principais elementos76:


Comentários na adequação da análise e nos impactos ambientais da ação proposta.



Questões relacionadas com "deveres e responsabilidades”, que incluem todos os
componentes estudados, metodologias relacionadas à avaliação dos impactos dos
componentes, e áreas relacionadas às suas responsabilidades regulatórias.



Potencial de violação ou inconsistência com os padrões ambientais nacionais e
determinação se as informações adequadas foram fornecidas para avaliar os potenciais
impactos ambientais da ação proposta.



Grau em que EPA se envolve na tentativa de modificar um projeto proposto depende do
nível dos impactos ambientais, da capacidade e vontade da agência federal em propor
mitigações para esses impactos, e se EPA é responsável por regular o tipo de impacto em
questão.



Jurisdição e responsabilidade do escritório regional da EPA para a realização da revisão
da Seção 309 CAA (Clean Air Act, Lei de qualidade do ar) e trabalho da agência federal
principal para resolver qualquer problema. Se a ação da agência federal proposta é
legislativa ou regulamentar, geralmente, a revisão da Seção 309 CAA será conduzida
diretamente pela Sede da EPA.



Para projetos Federais, a Sede da EPA é envolvida, e se a EPA Regional verificar medidas
propostas "ambientalmente insatisfatórias”, ou se o EIS preliminar é “inadequado” na
avaliação dos impactos ambientais potencialmente significativos das ações propostas.
Além disso, a Sede da EPA trabalha com a EPA Regional informando as partes
interessadas e ajudará em reunião com a agência Federal principal, a resolver os
problemas. O CEQ sempre é notificado sobre um EIS preliminar que foi classificado como
"insatisfatório" ou "inadequado" pela EPA.



Se uma EPA Regional considera que a última versão subsequente do EIS ainda é
"insatisfatória", a EPA Regional recomenda ao Administrador que a questão seja submetida
ao CEQ para resolução. Neste momento, a sede da EPA será envolvida na determinação
e julgamento sobre o EIS.



Se o processo é realizado garantindo a independência da revisão das responsabilidades
da EPA e coordena a consulta com a agência principal e informa as partes interessadas
das ações e preocupações da EPA.

2.5.2.6.

Processo de Tomada de Decisão

A conclusão da análise do EIS dá origem ao Registro da Decisão (Record of Decision, ROD),
que documenta a decisão final sobre como ou se a ação proposta será conduzida
(ECCLESTON, 1999). Esse documento contém os termos e condições sob os quais o projeto
deve ser operado e emitido pela agência federal principal. De acordo com uma das agências,
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a Comissão Federal Regulatória de Energia - 2004 (FERC, Federal Energy Regulatory
Commission), para o caso das hidrelétricas o documento contém o seguinte escopo:


Descrição do projeto licenciado;



Descrição da operação do projeto;



Discussão e conclusões sobre as questões levantadas no processo;



Termo de licença;



Condições ambientais;



Condições de engenharia;



Condições de conformidade administrativa.

A agência notifica o público sobre a decisão através do Registro Federal e de publicação nos
jornais locais sobre a publicação da decisão.
O público poderá contestar a decisão por um processo de recurso administrativo ou por meio
de tribunais. O papel dos tribunais é garantir que a agência considerou adequadamente e
divulgou os impactos ambientais de suas ações. Se uma decisão federal for questionada
tecnicamente e julgada inadequada, o tribunal pode obrigar a agência federal a atender a
questão, podendo interromper um projeto e exigir a coleta de dados adicionais e a reavaliação
dos impactos que utilizaram esses dados. Consequentemente, dependendo do resultado de
todos os questionamentos processuais ou legais, o processo de avaliação de impacto
ambiental NEPA pode ser reaberto.
Alguns prazos devem ser observados nesse processo (de acordo com 40 CFR 1.506,10):


A Agência de Proteção Ambiental publica toda semana no Diário Oficial (Federal Register)
as Declarações de Impacto Ambiental apresentada durante a semana anterior, tanto o EIS
preliminar quanto o EIS final. Os prazos mínimos estabelecidos nesta seção serão
calculados a partir da data de publicação.



Quando um EIS Preliminar é apresentado, a EPA publica a nota no Diário Oficial (Federal
Register). Nenhuma decisão sobre a ação proposta deve ser feita antes de 90 dias da
publicação do anúncio para um EIS Preliminar.



Quando um EIS Final é protocolado, a EPA publica uma nota no Diário Oficial (Federal
Register). Nenhuma decisão na ação proposta deve ser feita até 30 dias depois da
publicação do anúncio para um EIS Final.



Algumas agências tem um processo que permite que outras agências ou o público
contestem a decisão após a publicação do EIS final. Nestes casos, onde existe a
possibilidade de alterar a decisão final, a contestação da decisão e o período de 30 dias
descrito acima são coincidentes. Nestes casos, o EIS deve explicar o tempo e os direitos
para contestação, uma agência sob a Lei de Processos Administrativos (Administrative
Procedure Act) ou outro estatuto com a finalidade de proteger a saúde e a segurança
pública pode dispensar o período de 30 dias e publicar a decisão juntamente com a
publicação do EIS no diário oficial.

ARCADIS logos 114

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

Como parte do cronograma de tomada de decisão, a agência federal principal pode estender
os períodos prescritos. Em circunstâncias especiais, períodos de tempo mínimo podem ser
dispensados ou prorrogados, se necessário e com aprovação da EPA.
2.5.2.7.

Acompanhamento e Monitoramento

As agências federais, estaduais e locais diferem em suas necessidades de mitigação e
monitoramento, sendo que nem todas exigem monitoramento (CEQ, 2003). As agências de
gestão territorial federal, como a Secretaria de Gestão Territorial (BLM, Bureau of Land
Management), Departamento de Parques Nacionais (National Park Service), Serviço Florestal
dos Estados Unidos (U.S. Forest Service), do Exército dos EUA (U.S. Army), e da Força Aérea
dos EUA (U.S. Air Force) tendem a ter processos mais desenvolvidos para abordar a mitigação
e o monitoramento. Já agências que não gerenciam os territórios diretamente, apresentam um
menor número de processos de controle para mitigação e monitoramento.
Nos estados com leis mais rigorosas, como na Califórnia, as agências também tendem a ser
mais criteriosas com a mitigação e monitoramento. É certo dizer que os requisitos de mitigação
e monitoramento variam muito, de acordo com o empreendimento e entre as agências, e os
tomadores de decisão tem considerável autonomia nesse processo, porém, toda a legislação
deve ser atendida.
Para o monitoramento e fiscalização ambiental as agências frequentemente requerem uma
combinação de profissionais. As qualificações exigidas para realizar o monitoramento ou as
inspeções variam de acordo com as agências envolvidas. Por exemplo, a Federal Energy
Regulatory Commission (FERC) realiza treinamentos periódicos para monitoramento ambiental
e os inspetores que trabalham em projetos regulamentados pela FERC durante a
implantação/construção, têm de ser certificado pela FERC. Essa comissão requer atuação de
consultores terceirizados para monitorar e comunicá-los diretamente (FERC, 2004).
A BLM e o Serviço Florestal dos Estados Unidos (U.S. Forest Service) muitas vezes permitem
que o proponente do projeto supervisione o monitoramento e apresente os relatórios
periódicos.
Os planos/programas e relatórios de monitoramento e a mitigação são conduzidos pelos
proponentes do projeto e por terceiros (consultores) ou ambos, dependendo da agência
envolvida. Alguns proponentes que constroem projetos com frequência, como as empresas de
gasodutos, têm funcionários ou contratados em “stand by” para monitoramento, porém muitos
não mantem uma equipe constante, tendem a contratar conforme demanda.
Os requisitos para relatórios de monitoramento dependem das licenças e das agências que
estão envolvidas. Alguns programas de monitoramento, como de qualidade do ar e da água,
têm exigências específicas para os relatórios, que incluem formato do relatório, conteúdo
mínimo e prazos (mensal, trimestral, anual). Outros são menos restritivos e permitem relatórios
resumidos que podem ser submetidos anualmente. Independentemente dos requisitos e
formato, os relatórios têm que ser arquivados na agência que emitiu a licença para atender às
exigências.
Os relatórios de monitoramento, na maioria dos casos, podem ser analisados pelo público.
Algumas agências têm relatórios disponíveis na Internet. Em alguns casos, a agência poderá
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exigir que o proponente do projeto mantenha cópias da licença e dos relatórios do
empreendimento no site para análise, como em casos de projeto de mineração.
Considerando o monitoramento continuo, em que existe preocupação relacionada com
impactos ambientais, o proponente do projeto pode ser obrigado a contratar supervisor
ambientais para realização de monitoramento em tempo integral. Estes supervisores são
responsáveis pela confirmação de que todas as medidas desenvolvidas para evitar, minimizar
e mitigar os potenciais impactos ambientais estejam sendo implementadas. Os supervisores
ambientais mantem registros diários de campo para documentar a conformidade e a agência
federal também podem realizar inspeções ambientais a seu critério.
Além disso, outras entidades com jurisdição sobre os recursos potencialmente afetados por um
empreendimento também podem ter seus próprios requisitos de monitoramento ambiental e
realizar inspeções a seu critério. Por exemplo, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA
(U.S. Army Corps of Engineers) tem jurisdição sobre as águas do EUA e zonas úmidas e pode
exigir um acompanhamento para confirmar que todas as condições de licenciamento estão
sendo cumpridas durante a construção/instalação do empreendimento.
Desde 1997, o estudo do “The National Environmental Policy Act: A Study of its Effectiveness
After Twentyfive Years” indicou que a AIA não tinha a capacidade de abranger mudanças
ambientais inesperadas, havia muitos erros na previsão de impactos e na condução das
avaliações contínuas de componentes ambientais relevantes (CEQ, 1997; 2003). A partir dessa
conclusão, o CEQ desenvolveu um modelo de gestão adaptativa, que foi adotado por algumas
agências (CEQ, 2003), mas não foi ainda inserido no texto legal da NEPA.
Para a realização da gestão adaptativa, várias abordagens são usadas para monitoramento77:


Auto monitoramento, relatórios e manutenção de registros pelo proponente do projeto;



Monitoramento pelos cidadãos e geração de relatórios na forma de reclamações;



Fiscalização do governo;



Auditoria de terceiros.

Programas de mitigação e de monitoramento que demonstraram ser eficazes podem se tornar
programas padrão, sendo adotados como exigência da agência reguladora para a autorização
de emissão de licença. Indústrias como petróleo e gás, mineração, energia eólica tem
identificado as melhores práticas de gerenciamento padrão (BMP, Best Management
Practices). Algumas agências, como a BLM, desenvolveram BMP padrão associados à
emissão de licenças ou concessões. O BLM gerencia a exploração de petróleo e gás em terras
públicas, e tem uma política de boas práticas que orienta todos os escritórios BLM no país a
adotá-las em suas licenças78.
O documento NEPA precisa descrever em detalhes qualquer medida proposta para mitigar ou
compensar impactos ambientais. Normalmente, essas medidas são descritas em um método

77

http://inece.org/conference/9/proceedings/57_Wasserman.pdf

78

http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/energy/oil_and_gas/best_management_practices/technical_information.html;
e
http://www.blm.gov/pgdata/etc/medialib/blm/wo/MINERALS__REALTY__AND_RESOURCE_PROTECTION_/energy/renewable_
references.Par.1568.File.dat/RenewableEnergyVisualImpacts_BMPs.pdf e http://www.blm.gov/style/medialib/blm/wo/MINERALS
__REALTY__AND_RESOURCE_PROTECTION_/energy/oil_and_gas.Par.1132.File.dat/CoalBedMethane_WGA_2006.pdf
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quantitativo para ajudar a demonstrar que são adequadas para mitigar/compensar os impactos
potenciais.
O custo estimado é normalmente definido, pois o proponente do projeto pode ser obrigado a
estabelecer alguma forma de seguro financeiro, como vínculo para pagar o programa de
mitigação. O cálculo dos custos de mitigação também pode ser importante para confirmar que
o proponente do projeto tem os recursos financeiros para implementar todos os aspectos de
um programa de mitigação.
Se a mitigação for realizada em outro local (off-site79), a parte que vai receber o crédito, bem
como a forma como vai usá-lo, precisa ser descrita no documento NEPA.
As Agências irão exigir que o proponente do projeto desenvolva um programa de
monitoramento para confirmar que a mitigação está funcionando. Em outros casos, o
proponente do projeto (com especialistas técnicos) pode desenvolver o programa de
monitoramento, o qual é então revisado e aprovado pela agência federal. Em alguns casos, as
agências possuem programas detalhados que devem ser seguidos, como ocorre por exemplo
para atividades de mineração de carvão.
Para projetos exclusivamente sob jurisdição da agência federal principal, a agência tem a
responsabilidade de garantir que os programas de monitoramento e mitigação estejam
ocorrendo adequadamente. Em outros casos, onde o projeto tem o potencial de afetar algum
recurso que seja protegido por outras agências, a agência federal principal pode trabalhar em
conjunto com a agência responsável por este recurso ou submeter à garantia que programas
de monitoramento e de mitigação adequados estejam ocorrendo.
Para a análise de indicadores ambientais, deve-se observar a legislação federal, como a lei de
qualidade da água (Clean Air Act) regulamenta a emissão de poluentes atmosféricos
perigosos80 a partir de fontes fixas e móveis. Dentre outras atribuições, essa lei autoriza a EPA
a estabelecer Padrões Ambientais Nacionais de Qualidade do Ar (NAAQS – National Ambient
Air Quality Standards). Para a água, o Water Quality Standards Handbook estabelece os
Padrões de Qualidade da Água81 (WQS – Water Quality Standards) e com base no código
federal Clean Water Act utiliza critérios limites para a presença de substâncias tóxicas (Cádmio,
Cromo, Mercúrio etc.) na água considerando riscos carcinogênicos e entre outros. Portanto os
empreendimentos em processo de licenciamento devem atender nos programas de
monitoramentos os limites exigidos nas leis federais.
2.5.3.

Compensação Ambiental

A Compensação ambiental pode ser estabelecida por lei ou ser voluntária, quando voluntária,
a compensação é negociada entre a agência que emite a licença e o proponente.
Nos EUA existem bancos de mitigação a com objetivo de proteger determinados recursos. Um
banco de mitigação pode ser criado quando uma agência governamental, corporação,

79

No Brasil a mitigação fora da área de ocorrência do impacto é considerada uma medida de compensação.

80

http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act

81

http://water.epa.gov/scitech/swguidance/standards/handbook/index.cfm
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Organização Não Governamental (ONG) ou outra entidade que se compromete por meio de
um acordo formal com a agência reguladora.
Para as áreas úmidas, por exemplo, o banco é constituído pela zona úmida que foi restaurada,
melhorada ou preservada com a finalidade de proporcionar uma compensação por impactos
inevitáveis. O banco tem 4 componentes distintos:


O local do banco – área restaurada



Instrumento do banco: acordo formado entre o banco e os reguladores, estabelecendo as
responsabilidades, padrões de desempenho, gestão e monitoramento necessários, e os
termos de aprovação de crédito bancário.



A equipe de avaliação interinstitucional (IRT, Interagency Review Team): a equipe que
elabora as revisões regulamentares, aprovações e supervisão do banco; e



Área de serviço: a área geográfica de ocorrência dos impactos que podem ser
compensados por um determinado banco.

Os bancos possuem “créditos de mitigação compensatórios”, eles identificam o número de
créditos disponíveis para venda, as avaliações ecológicas para certificar que esses créditos
correspondam a funções ecológicas efetivas. Os bancos são uma forma de mitigação
compensatória em que a responsabilidade pela implementação de mitigação e a eficiência
destas sejam assumidas por outra parte que não o proponente. O uso de bancos de
conservação é comum – o proponente do projeto e a agência negociam o valor do recurso pela
quantidade de créditos que o proponente irá comprar no banco, uma vez que a transação for
concluída, as exigências do projeto são atendidas por completo.
As vantagens do banco de mitigação de zona úmida é garantir a mitigação compensatória para
os impactos do projeto; conseguir aplicação dos recursos financeiros, planejamento e
competência científica; reduzir o tempo do processo de licença e custo-benefício por
proporcionar mais oportunidade de mitigação; permitir a utilização eficiente dos recursos
limitados da agência para monitoramento e avaliação da conformidade do projeto quanto à
mitigação.
Além do banco de mitigação para zonas úmidas, existem os bancos de mitigação para
conservação. Os bancos para conservação são terras protegidas que contêm recursos naturais
valorados. Essas terras são conservadas e geridas de forma permanente para as espécies
ameaçadas de extinção ou em perigo. A função deste banco é compensar os impactos
adversos para estas espécies, que muitas vezes estão em outros locais. Assim como para o
banco de zonas úmidas, os proponentes que apresentarem projetos com impactos adversos e
precisem de compensação podem comprar créditos do banco para mitigá-los82.
A forma de implementação da compensação varia de acordo com a agência. Em alguns casos,
a compensação (tais como comprar títulos ou créditos de banco) é requerida antes que os
impactos associados com o projeto/empreendimento possam acontecer. Ou seja, os fundos
devem ser transferidos antes que o projeto se inicie83.

82

http://www.fws.gov/endangered/landowners/conservation-banking.html

83

Consultor EUA Tara Colbertt – Senior Planner
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Mesmo considerando a possível negociação de compensação entre o proponente e as
agências, quando voluntária, todas as decisões sobre compensação ambiental são definidas
por leis federais, estaduais e locais, portanto há baixa discricionariedade no processo. Apenas
em casos específicos em que a compensação não estiver definida especificamente por leis e
regulações, os tomadores de decisão da agência muitas vezes têm substancial
discricionariedade.
2.5.4.

Participação Pública

A NEPA obriga as agências a considerar os impactos ambientais dos empreendimentos
propostos e exige que as agências informem o público que eles (a agência) consideraram as
preocupações ambientais no processo de tomada de decisão. Assim, a NEPA se tornou o
principal mecanismo para participação pública no processo federal de tomada de decisão (CEQ
2007).
Comumente, um Plano de Participação Pública é elaborado para definir as agências,
stakeholders e outras partes interessadas de modo que a agência federal possa direcionar
comunicações públicas adequadamente. As listas de contatos (mala direta) são desenvolvidas
para que as partes interessadas e as agências públicas chave possam ser notificadas sobre
futuras reuniões, possam receber boletins, e possam ser avisadas quando os documentos
NEPA estarão disponíveis para consulta pública. Os Planos de Participação Pública também
servem para determinar quando as reuniões públicas são mais úteis.
Na NEPA existem oportunidades para as agências e para o público comentar a ação proposta:


Durante o processo público de escopo, o qual ocorre antes da preparação do EIS, a
agência federal principal pode receber os comentários relacionados com assunto ou o
escopo e o conteúdo dos estudos.



Durante reuniões de plano de estudos, os quais podem ocorrer antes da preparação do
EIS.



Em resposta a notificação das agências federais principais que o projeto está pronto para
a análise ambiental.



Após a emissão do EIS Preliminar (Draft EIS), geralmente durante 45 dias.

A participação do público também ajuda a estabelecer a credibilidade, a identificar e
potencialmente resolver conflitos no início do processo NEPA (CEQ, 2007). As Agências são
obrigadas a estimular o envolvimento público no seu processo NEPA e devem fornecer
informação sobre o empreendimento no Registro Federal; devem informar o público que uma
ação/projeto foi proposto e que haverá um processo NEPA; que documentos específicos estão
disponíveis e as determinações preliminares foram feitas sobre os efeitos ambientais da
proposta; que o EIS Preliminar está disponível para revisão, que o EIS Final foi concluído e
publicada no Registro de Decisão.
As sedes da EPA regionais e escritórios de campo podem utilizar o Contrato feito com o Conflict
Prevention and Resolution Center para obter serviços especializados em gestão de conflitos
ou questões de avaliação, atividades de participação pública e envolvimento das partes
interessadas, construção de consenso, processos colaborativos e procedimentos alternativos
de resolução de litígios.
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Uma grande variedade modalidades de consulta pública pode ser adotada nos processos
NEPA. Em alguns casos, agências federais especificam ou exigem que uma consulta pública
ocorra para informar o público sobre o projeto proposto. Em outros casos a consulta pública
pode ser voluntária ou não ser exigida. Informações do projeto podem também ser divulgadas
em boletins informativos, sites dos projetos, mala direta, cobertura dos jornais e circulação de
flyers.
Muitas vezes uma consulta pública é realizada ao invés de um encontro menos formal. Muitas
agências preferem o formato informal pela vantagem da possibilidade de um período longo de
atendimento; uma oportunidade informal para o público para revisar o design/planta e desenho
do empreendimento; os resultados ambientais e outras informações do empreendimento
oferecendo oportunidade para interações com os membros da equipe da agência federal para
fazer perguntas específicas; e não proporciona oportunidade para exibicionismo ou
apresentação de informações incorretas.
A maioria dos empreendimentos complexos que desenvolvem a NEPA realiza uma audiência
de escopo, em que o público é convidado a participar, e também uma audiência em que o
público tem a oportunidade de obter informações e realizar comentários sobre o EIS preliminar.
Após uma apresentação geral do projeto pelo proponente, há oportunidade para o público fazer
perguntas ou comentar o empreendimento e, um escrivão da justiça84 documenta o que foi
discutido durante a reunião pública.
Já na etapa de definição do escopo, as reuniões são consultivas. Muitas agências federais têm
as suas próprias diretrizes para a condução das reuniões de escopo e as audiências públicas.
Requisitos específicos sob a NEPA incluem os seguintes elementos:


Realizar esforços para envolver o público na preparação e execução dos procedimentos
NEPA.



Fornecer edital de audiências relacionadas à NEPA, reuniões públicas, bem como a
disponibilidade de documentos ambientais, a fim de informar as pessoas e agências
interessadas ou afetadas.



Em todos os casos, a agência deve enviar notificação para aqueles que tenham solicitado
uma ação individual.



No caso de uma ação com efeitos de interesse nacional, a notificação deve incluir a
publicação no Registro Federal e notificação por correio para organizações nacionais
relacionadas ao assunto.



No caso de uma ação com efeitos principalmente de interesse local, o aviso pode incluir:






84

Comunicado ao Estado e Câmara de Compensação Responsável;
Anúncio às tribos indígenas quando os efeitos podem ocorrer em Reservas, seguindo
os procedimentos de anúncio Estatal do público afetado para ações similares;
Publicação nos jornais locais de grande circulação;
Anúncio por outros meios de comunicação locais;

Do inglês, court reporter
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Aviso para organizações comunitárias potencialmente interessadas, incluindo as
associações de pequenos negócios;
Publicação de boletins informativos que alcancem pessoas potencialmente
interessadas;
Mala-direta aos proprietários e ocupantes de imóveis nas proximidades ou afetados.

Os critérios para balizar a decisão sobre a realização de audiências públicas são:


Exigências estatuárias aplicáveis à agência;



Controvérsia ambiental substancial sobre a ação proposta ou interesse significativo na
realização da audiência;



Pedido de audiência por outra agência.
2.5.5.

2.5.5.1.

Aspectos Administrativos
Gestão da Informação

Informações acerca dos processos NEPA são reunidas no portal EIS Database85 e no EIS
Mapper86, mantidos pela EPA.
No EIS Database constam informações sobre os estudos preparados por agências federais,
bem como os comentários da EPA sobre os documentos. Os registros disponíveis reúnem os
processos desde 2004 e incluem título, informações da agência e de contato, e datas de
emissão e período de análise e comentários. Os estudos de impacto ambiental e outros
documentos do processo estão disponíveis para download apenas em alguns casos, enquanto
os comentários da EPA sobre os estudos são sempre disponibilizados87. A solicitação de cópia
do EIS pode ser realizada diretamente na agência que preparou o estudo, e há também
indicação de outras fontes onde os estudos podem ser encontrados88.
Esse portal oferece informações para a consulta pública, sendo que o documento
disponibilizado é o EIS preliminar. Após avaliação e consideração dos comentários, a agência
responsável deve disponibilzar também o EIS Final, versão final do estudo ambiental.
Algumas agências mantêm bancos de dados próprios, como a BLM que também oferece
informações básicas dos processos concluídos e em andamento e disponibiliza estudos para
download89.
O EIS Mapper, mostra as informações do EIS Database espacializadas e são compiladas por
estado, conforme apresenta a Figura 2.5-3. Essa ferramenta permite interação com o usuário
para a criação de mapas de EIS analisados pela EPA desde 2004, com EIS inseridos no

85

http://www.epa.gov/compliance/nepa/eisdata.html

86

http://www2.epa.gov/nepa/eis-mapper

87

http://uiuc.libguides.com/content.php?pid=277415&sid=2286082

88

http://www.epa.gov/compliance/nepa/obtaineis/index.html

89

https://www.blm.gov/epl-front-office/eplanning/nepa/nepa_register.do
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Sistema nos últimos sete dias, EIS abertos para comentários públicos ou em período de espera,
e os pareces da EPA (EPA comment letters). Ao clicar com o mouse no estado de interesse
(exemplo: Florida), o usuário encontrará uma lista com todos os EIS disponíveis naquele
estado. Essa lista apresenta informações básicas como data, agência, tipo de documento e
título e também um link (URL) que disponibiliza todos os docmentos de EIS para download.
Importante ressaltar que os EIS de âmbito nacional ou pertencentes a vários estados não são
exibidos no mapa e no entanto, para visualizá-los é necessário clicar na caixa "Multi-State EIS"
no canto inferior direito do mapa.
Figura 2.5-3– Página eletrônica EIS Mapper

Fonte: http://nepassisttool.epa.gov/nepassist/eismapper/index.html

Os documentos geralmente são produzidos em versão impressa e em formato eletrônico. Um
Memorando de Acordo entre EPA e CEQ, delega para EPA a realização das tarefas
operacionais associadas aos aspectos administrativos do processo de arquivamento dos EIS.
O Escritório de Atividades Federais na EPA foi designado como destinatário oficial de todos os
EIS preparados pelas agências federais. De acordo com informações do site da EPA, desde
outubro de 2012, os documentos devem ser submetidos à EPA exclusivamente pelo portal
cdx.epa.gov, conhecido como a Central de Intercâmbio de Dados (CDX, Data Exchange
Central).
O CDX permite apresentação dos dados ambientais de forma rápida, eficiente e mais precisa
a partir de governos estaduais e locais, indústria e tribos para a EPA e escritórios do programa
participantes. O CDX fornece às partes interessadas a capacidade de:


Enviar dados através de um ponto centralizado de acesso;



Preencher um único formulário eletrônico que pode ser apresentado instantaneamente em
vez de enviar vários formulários em cópia física;



Receber a confirmação da Agência quando alguma submissão for feita;



Apresentar/Receber os dados em diferentes formatos;
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Trocar de dados com sistemas, utilizando serviços da internet;



Reduzir os custos associados com as submissões e o processamento de dados;



Utilizar serviços de publicação para compartilhar informações coletadas pela EPA com
outras partes interessadas, incluindo os estados e tribos.90

Documentos da AIA (exclusão categórica, avaliação ambiental e declaração de impacto
ambiental) são produzidos em cópia impressa e em formato eletrônico. A agência responsável
pela AIA deve publicar uma notificação pública sobre a disponibilidade de estudos. O edital
indica onde o público pode acessar tanto a versão impressa ou a cópia eletrônica.
Dependendo da complexidade do projeto e objeções públicas, as agências responsáveis
podem desenvolver um site para disponibilizar informações sobre o projeto e documentos para
download. Exemplos de sites de projeto:


Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (USACE, U.S. Army Corps of Engineers)
Projeto Donlin Gold - Estudo de Impacto Ambiental (EIS) (disponível em:
http://donlingoldeis.com/)



Administração Federal de Rodovias (Federal Highways Administration) Projeto Corredor
Leste 1-70 - EIS (encontrado em: http://www.i-70east.com/project-overview.html)



Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA (U.S. Fish and Wildlife Service) Projeto de
energia
eólica
Buckeye
EIS
(disponível
em:
http://www.fws.gov/Midwest/endangered/permits/hcp/buckeyewind/index.html)



Serviço Florestal dos EUA (U.S. Forest Service) Projeto Eldora – Resort e estação de esqui
- EIS (disponível em: http://www.eldoraeis.com/).

O nível de padronização da coleta de dados depende do que está sendo coletado. Por exemplo,
o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (USACE, U.S. Army Corps of Engineers) tem
protocolo padrão para a coleta de dados de zonas úmidas. Levantamento para espécies
ameaçadas normalmente têm um protocolo geral, sendo que a agência responsável por dados
de animais silvestres e peixes tem protocolos de pesquisa mais específicos. Por essa razão,
antes do início da coleta de dados, o proponente do projeto muitas vezes consulta a agência
reguladora (federal e estadual) para determinar e confirmar os protocolos de coleta / pesquisa.
Em teoria, os dados coletados são uniformizados, de modo que possa ser usado para outros
fins. Estes são entregues à agência federal responsável pela AIA, sendo o contratante, o
proponente, e a agência responsáveis pelo armazenamento dos dados.
2.5.5.2.

Indicadores Administrativos e Desempenho

Desde o início da década de 1970, mais de 20.000 EIS foram preparados de acordo com o
CEQ, sendo que o número de EA tem aumentado enquanto o de EIS tem diminuído. O número
anual de EIS (considerando as versões preliminares, revisado, suplementar e final) diminuiu
de aproximadamente 2.000 em 1973 para 608 em 1995, com média de 508 por ano entre 1990
e 1995. Em 1993, uma pesquisa CEQ das agências federais indicou que cerca de 50.000 EA
estavam sendo preparados anualmente. Essa pesquisa também identificou que, em 1998, mais
de 80% dos EA foram produzidos por cinco agências federais – o Departamento de Florestas
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dos EUA (U.S. Forest Service), a Secretaria de Gestão Territorial (Bureau of Land
Management), o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Department of
Housing and Urban Development), o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (U.S. Army
Corps of Engineers), e a Administração Rodoviária Federal (Federal Highway Administration).
A estimativa do CEQ é que as análises NEPA conduzidas nos últimos anos são classificadas
como 95% Exclusão Categórica (CE), 5% Avaliação Ambiental (EA) e apenas 1% Estudo de
Impacto Ambiental (EIS) (GAO, 2014). O Informações mais recentes do site da EPA indicam
que em 2014 foram elaborados 350 pareceres sobre Draft/Final EIS (comment letters),
incluindo 15 sobre projetos de energia renovável, 9 sobre exploração/extração de petróleo e
gás; 19 para mineração e 10 para linhas de transmissão. A conclusão da avaliação do
desempenho da EPA em 2014 é de que seus objetivos foram cumpridos, uma vez que 76%
dos impactos significativos identificados em pareceres da EPA para EIS Preliminar foram
evitados, minimizados, ou compensados pelas agências nos EIS Final.
Quadro 2.5-4- NO Quadro 2.5-4 mostra a média do número de análises de conformidades
NEPA anual que o CEQ estima para ocorrer anualmente (ECCLESTON, 2008).
Informações mais recentes do site da EPA indicam que em 2014 foram elaborados 350
pareceres sobre Draft/Final EIS (comment letters), incluindo 15 sobre projetos de energia
renovável, 9 sobre exploração/extração de petróleo e gás; 19 para mineração e 10 para linhas
de transmissão91. A conclusão da avaliação do desempenho da EPA em 2014 é de que seus
objetivos foram cumpridos, uma vez que 76% dos impactos significativos identificados em
pareceres da EPA para EIS Preliminar foram evitados, minimizados, ou compensados pelas
agências nos EIS Final.
Quadro 2.5-4- Números estimados de Documentos NEPA preparados por ano (2008) 92.
Documentos NEPA
Declaração de Impacto Ambiental Programática (equivalente à Avaliação
Ambiental Estratégica) / Programmatic Environmental Impact Statements (PEIS)
Estudo de Impacto Ambiental / Environmental Impact Statements (EIS)
Avaliação Ambiental / Environmental Assessments (AE)
Exclusão Categórica / Categorical Exclusions (CE)

Número de
Documentos/Ano
30-50
250-450
30-50.000
Desconhecido

Fonte: GAO, 2014

2.5.5.3.

Custo da AIA

Quanto aos custos da Licença, o valor pode variar significantemente e pode ou não estar
relacionado com o custo total do empreendimento. Por exemplo, uma agência federal poderá
propor a construção de um novo centro de visitantes de milhões de dólares para substituir um
centro de visitantes antigo; no entanto, os custos para cumprir a NEPA para esse projeto podem
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ser relativamente baixos se os novos impactos potenciais forem limitados, visto que o
empreendimento será construído em uma área que já foi perturbada.
O custo para completar os documentos NEPA pode variar muito, dependendo dos impactos
ambientais potenciais e do nível de interesse público. São apresentados os intervalos gerais
de custos potenciais93:


Exclusão categórica - $500 a $2.500 dólares



Avaliação Ambiental – $10.000 a $200.000 dólares



Declaração de Impacto Ambiental - $75.000 a $10.000.000 dólares

2.5.5.4.

Penalidades

Em caso de não atendimento ou de desconformidade no desenvolvimento dos estudos e no
cumprimento das condicionantes das licenças, de acordo com a alternativa que for aprovada
pela agência, (incluindo o proposto plano de desenvolvimento, bem como toda prevenção,
minimização, mitigação/compensação, e ações de monitoramento) a agência federal principal
tem a competência de parar um projeto. A implantação/construção pode também ser
interrompida por outras entidades se o projeto violar qualquer outra lei ambiental aplicável.
A EPA inicia a maioria das principais ações para garantir o cumprimento dos requerimentos
ambientais, pois possui jurisdição sobre a maior parte das águas, do espaço aéreo, resíduos e
programa de substâncias perigosas, e, quando cabível, assume a aplicação de ações civis ou
criminais por meio do Escritório de Garantia de Aplicação e Conformidade (EPA’s Office of
Enforcement and Compliance Assurance). Outras agências têm jurisdições sobre certos
recursos e também tem a autoridade de aplicar as leis ambientais e as respectivas sanções.
Como exemplo pode-se registrar a competência do Departamento dos Peixes e dos Animais
Selvagens dos EUA (U.S. Fish and Wildlife Service) – que aplica leis para fauna nativa,
incluindo a Lei de Espécies Ameaçadas (ESA, Endangered Species Act), a Lei de Proteção da
Águia-Americana (BGEPA, Bald and Golden Eagle Protection Act), e o Tratado das Aves
Migratórias (Migratory Bird Treaty Act).
2.5.5.5.

Prazos e validade das licenças

O CEQ não exige um cronograma específico para o processo global NEPA, porém tem
diretrizes que indicam que as agências devem reduzir o atraso no desenvolvimento dos estudos
estabelecendo limites de tempo. O CEQ orienta as agências que o processo NEPA deve durar
cerca de 12 meses para a conclusão do processo de EIS e não mais que 3 meses para o
processo de Avaliação Ambiental (EA). Na realidade, EIS complexos podem durar de 1,5 a 2
anos e até 7 a 10 anos para completar e algumas EA podem demorar de seis meses a um ano
para serem concluídas. Durante o processo de escopo, a agência federal principal é solicitada
para indicar uma relação entre o tempo de preparação da análise ambiental e o cronograma
de planejamento e tomada de decisão provisória da agência, que pode ser modificado se
necessário.
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Em geral, não existem sistemas de gerenciamento ou processos de certificação que possam
agilizar o processo NEPA; no entanto, pode-se esperar que o proponente demonstre que o
projeto tem os sistemas apropriados de gerenciamento e que irá obter certificação aplicável.
Existem algumas exceções, por exemplo, o Corpo dos Engenheiros do Exército (U.S. Army
Corps of Engineers) tem um processo simplificado para projetos que são de rotina e menores.
Essas licenças gerais, chamadas Licenças Nacionais (NWP, Nationwide Permits), cobrem
atividades específicas de construção tais como a instalação de bueiros pelo cruzamento de
uma pequena estrada, ou para estrutura de contenção para estabilizar a margem e prevenir
erosão.
Até certo ponto, os proponentes dos projetos podem simplificar os processos de licenciamento
da seguinte forma:


Demonstrando que das alternativas do projeto avaliadas, a ação proposta (projeto
proposto) é a alternativa que melhor se adequa ao propósito, à necessidade e aos objetivos
para o projeto e que de forma geral evita e minimiza os impactos potenciais de forma mais
eficiente;



Documentando que o projeto proposto está em conformidade com as políticas das
agências federais, diretrizes e regulações;



Demonstrando que o projeto proposto incorporou as melhores práticas;



Demonstrando que o projeto proposto irá evitar e minimizar os impactos ambientais
potenciais e somente mitigar os impactos que não possam ser de nenhuma forma,
evitados.

Os projetos com financiamento público e projetos com financiamento privado são obrigados a
obter as mesmas licenças ambientais e estar em conformidade com as mesmas leis.
Algumas licenças, como licenças de exploração mineral, são para uma atividade distinta e
assim que essa atividade for concluída a licença não poderá ser renovada. Em outros casos,
uma licença é tipicamente emitida para um período específico. Se existir uma mudança de
operação durante esse período, será necessário que o processo NEPA seja complementado
para avaliar os impactos associados com a mudança proposta e auxiliar a decisão da agência
se deve ou não emitir licença de alteração. No fim do período limite, se o proponente quiser
estender ou renovar a licença, essa exigência normalmente desencadeia a necessidade de
conduzir uma nova revisão da NEPA para avaliar os impactos potenciais associados com a
renovação da licença.
2.5.6.

Avaliação Ambiental Estratégica e a Relação da AIA com Outros
Instrumentos

As agências federais, como a BLM, o Departamento de Floresta Nacional e o Departamento
de Parques Nacionais são submetidas ao planejamento nacional sob o qual se desenvolvem
políticas e diretrizes a serem implementadas no âmbito nacional, estadual e distrital. Essas
diretrizes de uso dos recursos naturais e ocupação do território se relacionam com as leis de
proteção ambiental e com a avaliação de impactos ambientais quando requerida para
aprovação de projetos. As agências também observam processos de planejamento de gestão
territorial no nível local.
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Assim, por exemplo, cada Escritório da BLM (BLM Field Office), Floresta Nacional (National
Forest) e Parque Nacional (National Park) têm seus próprios planos de gerenciamento que são
atualizados periodicamente. Estes planos ajudam a definir como as terras incluídas dentro do
campo da BLM, Floresta Nacional, ou Parque Nacional serão administradas, qual o tipo de
desenvolvimento e onde pode ser autorizado, além de requisitos de proteção dos recursos
ambientais locais (incluindo as bacias hidrográficas, as espécies sensíveis, locais históricos,
etc.). Mais recentemente, algumas agências vêm adotando diversas escalas de paisagem para
gerir os recursos, tais como as bacias hidrográficas.
Outro exemplo, envolvendo o uso de recursos culturais, é quando a agência federal principal
pode substituir o processo NEPA pela consulta exigida nos termos do Artigo 106 da Lei
Nacional de Preservação Histórica, por meio de Consulta ao Escritório Estadual de
Preservação Histórica (SHPO, State Historic Preservation Office).
As Avaliações Ambientais Estratégicas nos EUA são denominadas Estudos de Impacto
Ambientais Programáticos (Programmatic Environmental Impact Statement) e apesar ser estar
prevista na NEPA, sua aplicação ainda é bastante incipiente. Em 2006 a EPA identificou que
apenas 75 AAE tinham sido elaboradas desde 1987. O CEQ reconhece suas vantagens e
benefícios e faz ações para que as agências utilizem a AAE e em 2013 organizou a Força
Tarefa para Modernização da NEPA e recomendou que as agências federais aplicassem mais
a AAE, mas identificou que o conceito para a AAE e sua aplicação ainda era muito divergentes
para os diferentes técnicos envolvidos na AIA, com dificuldade de se definir escopo, além do
fato do sistema americano ser descentralizado dificultando a aplicação da AAE. Mesmo com
essas dificuldades o CEQ considera que o AAE poderia auxiliar nos processos de tomada de
decisão (SANDLER, et al, 2011).
Exemplos de aplicação de AAE referem-se às agências que contemplam muitos dos escritórios
distritais e são um reflexo das políticas e ações de programas mais amplos, geralmente são
gerenciados pela da sede nacional como a BLM, em oposição à maioria das declarações de
impacto ambiental individual, que avaliam projetos distintos, e são endereçadas ao nível de
escritório do distrito.
2.5.7.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

O US Government Accountability Office (GAO) realizou um estudo sobre a efetividade da
NEPA, focado em questões relacionadas aos custos do processo, prazos e litígios (GAO,
2014). Os resultados foram investigados para os processos conduzidos pelos Departamentos
de Defesa, de Energia, do Interior e de Transporte, de Agricultura e o Serviço Florestal.
A análise mostra que há pouca informação sobre o custo-benefício da realização dos processos
de avaliação previstos na NEPA (EIS, EA e CE). Geralmente as agências não têm mecanismos
para avaliar os custos do processo todo. Funcionários do Departamento de Energia, em
entrevista ao GAO, estimaram que o custo médio para contratação de um EIS entre 2003 a
2012 foi de US$ 1,4 milhão. Uma estimativa de 2003 da CEQ avaliou que o processo variava
de $ 250.000 para $ 2 milhões. Quanto aos benefícios, a avaliação é em grande parte
qualitativa, e de acordo com estudos revisados e entrevistas com funcionários de agências, o
estímulo à participação da sociedade e as alterações em concepção do projeto têm aumentado.
O GAO destaca que é difícil avaliar o cumprimento da NEPA de forma isolada, já que está
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muito associada a outras leis federais, estaduais e locais. Por fim, sobre os litígios, o relatório
conclui que a maioria dos processos não resulta em disputas dessa natureza. De 2001 a 2008,
129 casos foram arquivados por ano, e em 2011 esse número caiu para 94 casos segundo o
CEQ (GAO, 2014).
No relatório “Modernizing NEPA Implementation”, o grupo de trabalho realizou estudo sobre
vários pontos da prática da NEPA (CEQ, 2003) e concluiu que existem três recomendações
transversais gerais para a ação do CEQ que irá facilitar os esforços para tornar o processo
NEPA mais eficaz e eficiente. Acredita-se que a implementação dessas recomendações gerais
também iria melhorar as respostas às recomendações específicas e, portanto, eles devem ser
aplicados o mais rapidamente possível. O grupo de trabalho recomenda que o CEQ:
 Estabeleça um membro adicional, ou membros, para prestar assistência técnica à consulta
do processo NEPA e coordenar melhor o aconselhamento e orientação para as agências sobre
a melhoria da execução da NEPA e análise ambiental.
 Conduza Fóruns Anuais da NEPA para discutir desenvolvimentos legais importantes;
recomendar e discutir qualquer orientação CEQ que talvez precise ser esclarecida como
resultado desta jurisprudência; discutir as questões de grande interesse para a comunidade
NEPA; e facilitar o consenso no tratamento de temas jurídicos, sempre que possível.
 Desenvolva um manual de desenvolvimento CEQ que forneça orientações existentes
identificadas por áreas temáticas e que sejam completados conforme a emissão de uma nova
orientação. Este guia deve ser publicado na internet, com atualizações publicadas
periodicamente em cópia física.
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2.6.

Canadá

O Canadá constitui uma federação de dez províncias e três territórios, com democracia
parlamentar e monarquia constitucional, tendo a monarca inglesa como chefe de Estado, sendo
o primeiro-ministro representante do governo.
O governo federal é composto por departamentos, organizações e agências94. A estrutura
canadense reparte as responsabilidades de governo entre o governo federal e os governos das
dez províncias. As legislaturas provinciais são unicamerais e operam de maneira parlamentar
semelhante à da Câmara dos Comuns. Os três territórios do Canadá também têm legislaturas,
mas estas não são soberanas e possuem menos responsabilidades constitucionais do que as
províncias.
A Constituição de 1867 afirmava a governança com base no precedente parlamentar
"semelhante ao do Reino Unido", posteriormente, o Estatuto de Westminster concedeu a plena
autonomia canadense em 1931, e a Lei Constitucional de 1982, adicionou a Carta Canadense
dos Direitos e das Liberdades, que garante os direitos e liberdades básicos95.
O sistema judiciário do Canadá desempenha um papel importante na interpretação das leis e
tem o poder de derrubar leis que violam a Constituição. A Suprema Corte do Canadá é a mais
alta corte e o árbitro final, tendo seus membros nomeados pelo governador-geral sob o
conselho do Primeiro-Ministro e do Ministro da Justiça.
O direito penal é uma responsabilidade exclusivamente federal e é uniforme em todo o Canadá.
A aplicação da lei é uma responsabilidade provincial, mas nas áreas rurais de todas as
províncias, exceto Ontário e Quebec, o policiamento é realizado pela Real Polícia Montada do
Canadá96. Em termos do ordenamento ambiental a evolução da sua implementação, sob forma
de leis, decretos, resoluções e outras normas, é descrita no Quadro 2.6-197.
Quadro 2.6-1. Principais normas de teor ambiental do Canadá.
Leis/Decretos/Resoluções/Outras
Normas
Ano

Ementa/Descrição

Lei do Departamento de Meio
Ambiente - R.S.C., 1985, c. E-10

Estabelece o Departamento de Meio Ambiente do Canadá
vinculado ao ministro do Meio Ambiente, responsável pela
1985
preservação e melhoria da qualidade do ambiente natural, e
coordenação de políticas e programas ambientais.

Lei das Águas CanadensesR.S.C., 1985, c. C-11

Estabelece o gerenciamento de recursos hídricos do
Canadá, incluindo pesquisa e o planejamento e
1985
implementação dos programas relacionados a conservação,
desenvolvimento e utilização de recursos hídricos.

94

http://www.parl.gc.ca/ParlInfo/pages/federalgovernment.aspx?Menu=Federal

95

Mais
informações
sobre
a
organização
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=16254939-1
96
97

política

do

Canadá

disponíveis

em:

encontradas

em:

Do inglês, Royal Canadian Mounted Police (RCMP),

Mais
informações
sobre
a
legislação
www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=E826924C-1

ambiental

canadense

podem

ser
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Leis/Decretos/Resoluções/Outras
Normas
Ano

Ementa/Descrição

Lei de Melhorias dos Rios
Internacionais - R.S.C., 1985, c. I20

Baixa diretrizes para construção, operação e manutenção de
1985 melhorias fluviais internacionais, voltadas à navegação e
usos múltiplos

Lei de Informação de Mudanças
Climáticas - R.S.C., 1985, c. W-5

1985

Fixa o direito à informação a respeito de atividades
modificadores do clima.

Lei de Prevenção da Poluição das
Águas do Ártico - R.S.C., 1985, c.
A-12

1985

Previne a poluição de áreas de águas árticas adjacentes ao
continente e ilhas do Ártico canadense

Lei de Proteção Ambiental
Canadense - S.C. 1999, c. 33

Estabelece a prevenção da poluição e proteção do meio
1999 ambiente e saúde humana a fim de contribuir para o
desenvolvimento sustentável.

Lei das Espécies em Risco - S.C.
2002, c. 29

Baixa a prevenção das espécies indígenas canadenses
subespécies e populações distintas de animais selvagens
2002 protegendo aquelas ameaçadas ou em extinção e o
gerenciamento de outras espécies para evitar que se tornem
ameaçadas.

Lei de Proteção ao Meio Ambiente
Antártico - AEPA - S.C. 2003, c. 20

2003

Lei Federal de Desenvolvimento
Sustentável - S.C. 2008, c. 33

Exige o desenvolvimento e implementação de uma
2008 Estratégia Federal de Desenvolvimento Sustentável e a
fixação de metas e objetivos

Trata da implementação do Protocolo sobre Proteção
Ambiental para o Tratado da Antártida.

Lei de Avaliação Ambiental
Fixa a AIA de para determinadas atividades e a prevenção
2012
Canadense - S.C. 2012, c. 19, s. 52
de efeitos adversos significantes ao meio ambiente.

Lei de Aplicação das Leis
Ambientais Canadenses, 2009, C16

Trata da execução de leis ambientais e altera atos existentes
para assegurar a aplicação mais eficaz das leis que
protegem parques nacionais, ar, terra, água e a vida
selvagem. Ela também cria a Lei de Penalidades Monetárias
2009
Administrativas para Violações Ambientais (EVAMPA,
Environmental Violations Administrative Monetary Penalties
Act) que estabelece um sistema de sanções administrativas
para violações ambientais.

Elaboração: ARCADIS Logos, 2015

O Governo Federal do Canadá, por meio do departamento de meio ambiente, chamado apenas
de Environment Canada98, e da Agência de Avaliação Ambiental Canadense (CEAA, Canadian
Environmental Assessment Agency)99, administra várias Leis do Parlamento, as quais
abrangem uma ampla gama de questões ambientais. Neste capítulo seção, será dado enfoque
para os processos conduzidos pela CEAA, que seguem praticamente os mesmos requisitos de
processos conduzidos por um Painel de Revisão.

98

http://ec.gc.ca/default.asp?lang=en&n=FD9B0E51-1

99

Como a sigla da lei e da agência canadenses são iguais (CEAA), sempre que se tratar da lei o texto nesta seção fará referência
à “CEAA 2012”, enquanto apenas “CEAA” será adotado sempre para fazer referência à agência.
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Cada província/território canadense possui sua própria legislação de proteção ambiental
(dentro da sua jurisdição) e a divisão de poderes entre os níveis federal e provincial/territorial
é estipulada pela própria Constituição Canadense.
2.6.1.

Órgãos Envolvidos e Competências

Há mais de um órgão/organização responsável por conduzir processos de AIA no Canadá no
âmbito do governo federal. No caso de um processo classificado como avaliação ambiental por
uma autoridade governamental (processo descrito no item 2.6.2), pode ser conduzido por três
diferentes órgãos100:


Conselho Nacional de Energia, para regulados por este conselho, como projetos
internacionais ou interprovinciais de linhas de transmissão e gasodutos;



Comissão de Segurança Nuclear Canadense, para projetos nucleares; e



CEAA, para todos os outros casos.

No caso de processo do tipo avaliação ambiental por um Painel de Revisão101, o processo é
conduzido por um grupo de indivíduos designados pelo Ministro do Meio Ambiente e apoiados
pela CEAA. No caso de processos conduzidos pela CEAA ou Painel de Decisão, a decisão
final é do Ministro do Meio Ambiente, de forma que o Departamento de Meio Ambiente ocupa
uma posição central nesses processos. Um tipo de Painel, é o Painel Conjunto de Revisão
(Joint Review Panel), formado por representantes de mais de um estado/território, que é
formado quando o processo for indicado para atender aos requisitos legais de AIA tanto de
nível federal quando de nível do estado/território.
A seguir é apresentado o organograma do Departamento do Meio Ambiente canadense (Figura
2.6-1)102. Quanto à CEAA, essa agência é composta pelo ministro do meio ambiente, pelo
presidente e vice-presidente da Agência, por um diretor geral de serviços legais, por um diretor
dos painéis de revisão, por um diretor geral de operações regionais, cinco diretores regionais,
um diretor geral coorporativo, três diretores do corporativo e gerenciador de serviços de
informação103.

100

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=16254939-1

101

Na aplicação do conceito deve ser entendido como uma comissão de avaliação independente. Traduzido do inglês Review
Panel.
102

A lista de todos os cargos pode ser vista em www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=65D4D436-1

103

A estrutura organizacional da CEAA pode ser vista em https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=8541A4D1-1. Não
foi encontrado o organograma no site da CEAA.
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Figura 2.6-1 Organograma do Departamento de Meio Ambiente Canadense, disponível em:
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2006-2007/inst/eaa/eaa04-eng.asp

O Departamento do Meio Ambiente do Canadá é o principal responsável pela regulamentação
das questões ambientais em nível federal, porém existem outras agências, por exemplo:
Departamento de Meio Ambiente do Canadá, Agência de Avaliação Ambiental Canadense CEAA, Comissão de Segurança Nuclear Canadense, Departamento de Pesca e Oceanos,
Departamento de Assuntos Indígenas/Aborígenes e Desenvolvimento do Norte Canadense,
Parques do Canadá, Saúde do Canadá, Transporte do Canadá e Conselho Nacional de
Energia.
2.6.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

No Canada existe uma lista de projetos que são obrigados a fazer uma avaliação ambiental104,
e para projetos que não estão inclusos nesta lista, o Ministro do Meio Ambiente pode determinar
a realização ou não desta avaliação.
A elaboração do estudo ambiental é de responsabilidade do proponente, não havendo distinção
entre projetos do setor privado ou público, portanto, tanto a empresa privada ou o órgão do
governo devem seguir as mesmas normas para realização de processos de AIA.
O ministro pode prorrogar os prazos do processo de AIA por até três meses, a fim de facilitar a
cooperação com outra jurisdição ou para considerar outras circunstâncias específicas para o
projeto. O proponente de projeto que estiver preparado para fornecer toda a documentação
necessária, pode receber suas licenças mais rapidamente, não devido à simplificação do
processo de licenciamento, mas sim pelo fato de ter sido mais eficiente no fornecimento das
informações necessárias para o licenciamento ambiental.

104

Lista de projetos sujeitos a AIA http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-147/page-3.html#h-1
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2.6.2.1.

Etapas do Processo

Como mencionado, há dois tipos de avaliações ambientais no sistema federal canadense:
conduzida por uma agência governamental ou por Painel de Revisão. A Figura 3-12 mostra
mais informações sobre o processo de AIA nessas duas modalidades.
O processo se inicia com a submissão de informações do projeto pelo proponente (PD, Project
Description) para a agência. Posteriormente a agência tem 45 dias para definir se uma
avaliação será necessária. Caso seja, é publicada uma Nota de Determinação (Notice of
Determination). Após essa etapa deve haver a definição de quem conduzirá o processo – se a
CEAA ou se um Painel de Revisão. Definido o responsável, CEAA ou Painel elaboram um
documento para orientar a elaboração do estudo (EIS Guidelines), este documento é
disponibilizado para consulta pública. Após a submissão do estudo pelo proponente, e
consultas públicas, CEAA ou Painel elaboram um relatório sobre a ação, e uma nova rodada
de comentários públicos é realizada. Após a consolidação dos comentários no relatório e a
decisão do Gabinete federal (federal Cabinet)105 sobre os impactos significativos serem
justificáveis, o relatório é encaminhado para a decisão do Ministro (Decision Statement).
Uma avaliação ambiental realizada pela CEAA deve ser concluída no prazo de 365 dias,
contado a partir da notificação sobre o início da avaliação ambiental e termina quando o
Ministro do Meio Ambiente decide se o projeto poderá causar efeitos ambientais adversos
significativos ou não.
O ministro do Meio Ambiente pode submeter um projeto ao procedimento do Painel de Revisão
no prazo de 60 dias, a contar do anúncio de início de uma avaliação ambiental. Isso pode
ocorrer se houver grande interesse público no projeto, e por isso, o ministro deve considerar
(1) o potencial para o projeto de causar efeitos ambientais adversos significativos; (2)
preocupações do público sobre esses efeitos; e (3) oportunidades de cooperação com outra
jurisdição. Um painel de avaliação é composto por um especialista, ou um grupo de peritos
designados pelo Ministro do Meio Ambiente, e selecionados com base em seu conhecimento,
experiência e conhecimentos relevantes para efeitos ambientais previstos.
Uma avaliação ambiental por um Painel de Revisão deve ser concluída no prazo de 24 meses.
Este prazo começa quando o projeto proposto é designado a um Painel de Revisão e termina
quando o Ministro do Meio Ambiente emite a decisão de avaliação ambiental. Todos os projetos
que requerem uma avaliação ambiental federal devem seguir os mesmos procedimentos,
conforme a Lei da CEAA, não existindo processos simplificados. Porém, as agências
ambientais podem adaptar prazos e fases para projetos específicos.

105

Em busca de informações sobre o Cabinet (Gabinete), várias fontes foram consultadas: The Cabinet Directive on the
Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals, Privicy Act, Canadian Environmental Assessment
Act, Department of the Environment Act e sites da CEAA e do Ministério do Meio Ambiente. Não ficou claro se a composição
do Cabinet é fixa e composta por todos os ministros (conforme informação do site do Governo canadense) ou se no caso da AIA
a composição depende do projeto analisado, e se depender, como seria formado esse grupo.

ARCADIS logos 136

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

Figura 2.6-2 Fluxograma do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental no Canadá, modificado
de
https://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/1/6/2/16254939-1C3C-48A4-B99D-77E34A5DF1EE/EA_
processes-Processus.pdf

2.6.2.2.

Triagem

O processo de AIA é conduzido pela CEAA quando uma proposta pode levar a potenciais
efeitos ambientais adversos em temas que estão sob jurisdição federal, que incluem:
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Peixes e seus habitats;



Outras espécies aquáticas;



Aves migratórias;



Territórios federais;



Efeitos que ultrapassem as fronteiras provinciais e internacionais;



Efeitos que têm impacto sobre os povos indígenas, tais como o uso de terras e recursos
para fins tradicionais;



Mudanças no ambiente que estão diretamente ligados a ou necessariamente incidentes a
quaisquer decisões federais sobre um projeto.

Como as províncias e territórios também possuem exigências para realização de processos de
AIA, alguns projetos podem se enquadrar nas exigências de ambos, federal e
provincial/territorial. Geralmente, o proponente desse tipo de projeto faz um acordo com os dois
níveis de governo, afim de permitir que seja realizado um processo de avaliação ambiental
harmônico, incorporando elementos relevantes de ambos, sem duplicação de trabalho.
Por meio do CEAA 2012, o governo federal pode isentar um projeto de ser submetido às
exigências dessa lei desde que a província/território realize uma avaliação ambiental
equivalente à do processo federal. Essa substituição e equivalência das disposições não se
aplicam a projetos avaliados pela Comissão de Segurança Nuclear Canadense e pelo
Conselho Nacional de Energia ou a projetos encaminhados para o painel de revisão.
De acordo com a seção 8 da CEAA 2012, para triagem no processo de AIA o proponente deve
apresentar à CEAA uma descrição do projeto (PD, Project Description), para a qual há um guia
disponibilizado no site da CEAA106.
A CEAA analisa o PD e caso as informações sejam satisfatórias, o processo continua, caso
não sejam satisfatórias, a CEAA deverá solicitar informações complementares, sendo o
período de análise de 10 dias. Quando as informações são consideradas adequadas, a CEAA,
de acordo com o parágrafo 9, deverá disponibilizar na Internet um sumário da descrição do
projeto, uma indicação de onde a cópia de descrição completa pode ser obtida, e uma nota
indicando que o projeto está sujeito a um processo de triagem, incluindo um convite ao público
para comentar o projeto. O público terá 20 dias para comentar o projeto.
Após o recebimento de um PD, a CEAA deve:


Determinar se existe informação suficiente para recomendar a necessidade, ou não, de
AIA para o Ministro;



Procurar por mais informações, se necessário – o Ministro tem autoridade para requerer
tais informações como prevista na subseção 14 (3);



Solicitar conselho dos departamentos federais ou autoridade potencialmente responsável
(se não for a CEAA), se necessário;

106

Guide to Preparing a Description of a Designated Project under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, disponível
em https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=3CA9CEE5-1
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Consultar províncias, outras jurisdições e grupos aborígenes potencialmente impactados,
se necessário;



Buscar maiores contribuições do proponente para avaliar se a informação disponível
sugere a realização de uma avaliação ambiental.

No desenvolvimento de uma recomendação para o Ministro, após análise do PD, a CEAA,
conforme o caso, deve levar em conta uma série de questões, incluindo:


Se existe potencial para efeitos ambientais adversos dentro de jurisdição federal, como
previsto na seção 5 do CEAA 2012, e a natureza e extensão esperada destes efeitos;



Se existem preocupações do público sobre os efeitos ambientais adversos;



Se existem potenciais impactos para os povos aborígenes e para direitos estabelecidos/
potenciais para aborígenes e indígenas;



Se o projeto está perto do limiar estabelecido na Lista de Projetos;



Se características de projeto padrão e de mitigação abordam os efeitos adversos
esperados;



Se o projeto envolve uso de novas tecnologias ou é um novo tipo de atividade;



Se os efeitos adversos potenciais podem ser geridos adequadamente através de outros
mecanismos legais ou regulamentares existentes;



Se uma avaliação dos efeitos ambientais poderia ser realizada por outra jurisdição;



Se o projeto pode causar efeitos ambientais adversos, devido à sua localização e
características do ambiente;



Se há propostas para atividades múltiplas dentro da mesma região que podem ser uma
fonte de efeitos cumulativos.

Os processos de avaliação ambiental passam por uma triagem de acordo com o tipo de
atividade e capacidade de produção ou extensão física (ex. número de hectares ou
comprimento linear). A lista de atividades que obrigatoriamente devem apresentar EIS é
apresentada em uma regulamentação da CEAA 2012107. Para projetos que não estão nesta
lista o ministro do meio ambiente poderá decidir por realizar a avaliação ambiental dependendo
dos efeitos ambientais adversos ou das preocupações públicas sobre tais efeitos.
As decisões de triagem são divulgadas ao público pela internet no Registro Canadense de
Avaliação Ambiental (CEAR, Canadian Environmental Assessment Registry – Registry item
2.6.5.1). Dessa forma, todos os interessados têm a oportunidade de apresentar suas dúvidas
e preocupações relacionadas ao resultado da triagem e, formalmente, submeter seus
questionamentos à agência licenciadora ou ao Departamento e/ou encaminhar uma solicitação
para “elevar” o nível de avaliação do projeto em questão. O tempo limite para esse tipo de
solicitação é de 450 dias108.

107

Regulations Designating Physical Activities, http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-147/page-3.html#h-1 (link
para versão mais recente com emenda de 31/12/2014, verificar se novas emendas foram publicadas em consultas futuras).
108

https://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/1/6/2/16254939-1C3C-48A4-B99D-77E34A5DF1EE/EA_processes-Processus.pdf
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A discricionariedade no processo de triagem é reduzida, pois os critérios de seleção e diretrizes
são claramente definidos e encontram-se disponíveis para todos os participantes.
2.6.2.3.

Definição do Escopo

Os documentos para orientação da elaboração dos estudos ambientais são chamados EIS
Guidelines. Os fatores a serem considerados nos estudos ambientais tem seu conteúdo mínimo
exigido na CEAA 2012, item 19 (Quadro 2.6-2), sem que sejam mencionados temas dos meios
físico, biótico ou social, mas apenas indicando análises.
Quadro 2.6-2 Fatores a serem considerados em EIS, de acordo com a CEAA 2012.
19. (1) A avaliação ambiental de um determinado projeto deve levar em conta os seguintes fatores:
(a) os efeitos ambientais do projeto, incluindo os efeitos ambientais de mau funcionamento ou
acidentes que possam ocorrer em conexão com um projeto e qualquer efeito ambiental
cumulativo que são susceptíveis a ocorrer devido ao projeto, em combinação com outras
atividades que tenham sido ou venham a ser realizada;
(b) a importância dos efeitos referidos no parágrafo (a);
(c) comentários públicos — ou, com respeito a um projeto que requer que um certificado seja
emitido de acordo com uma ordem feita sob a seção 54 da Lei do Conselho Nacional de Energia
(National Energy Board Act), qualquer parte interessada — que são recebidos de acordo com
esta Lei;
(d) medidas de mitigação que sejam técnica e economicamente viáveis e que atenuem os efeitos
ambientais adversos significativos do projeto;
(e) os requisitos do programa de acompanhamento em relação ao projeto;
(f) o propósito do projeto;
(g) outras alternativas de realização do projeto que sejam técnica e economicamente viáveis e
os efeitos ambientais de tais alternativas;
(h) qualquer alteração do projeto que possa ser causado pelo ambiente;
(i) os resultados de todos os estudos pertinentes realizados pela comissão criada sob a seção
73 ou 74;
(j) qualquer outro tema relevante para a avaliação do impacto ambiental que a autoridade
responsável, ou - se a avaliação ambiental é referida em um Painel de Revisão – o Ministro,
julgue necessário de ser levado em conta.
(2) A abrangência dos fatores a serem levados em conta nos termos dos parágrafos n. (1) (a), (b),
(d), (e), (g), (h) e (j) é determinado por:
(a) autoridade responsável; ou
(b) o Ministro, se a avaliação ambiental é referida em um Painel de Revisão.
(3) A avaliação ambiental de um projeto deve levar em conta os conhecimentos da comunidade e o
conhecimento tradicional aborígene.
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Os EIS Guidelines contemplam um escopo mínimo, de forma que o proponente deva
desenvolver escopo apropriado com base na evolução das análises baseadas na interação
ambiente-projeto e seus possíveis efeitos (BERNARD, 2014)109.
Dependendo dos parâmetros a serem modelados, a agência de licenciamento pode exigir o
uso de modelos específicos. Em Ontário, por exemplo, a modelagem para ruídos advindos do
tráfego é definida pela agência responsável por conduzir o processo. No entanto, as agências
licenciadoras recomendam fortemente que os proponentes consultem a agência aprovadora
(similar ao INMETRO) no início do processo de AIA e se orientem sobre a avaliação e uso de
modelos reconhecidos e aprovados e sobre a substituição de modelos alternativos usados por
outras jurisdições, dentro de condições similares (BERNARD, 2014).
Todas as avaliações ambientais federais, e algumas provinciais/territoriais, devem incluir a
avaliação de impactos cumulativos. A abordagem e o nível de esforço aplicado para avaliar os
efeitos cumulativos ambientais de um projeto são estabelecidos caso a caso, e há guias
disponíveis para o desenvolvimento das análises (link na seção “elaboração de estudos
ambientais”). As medidas mitigadoras para reduzir ou eliminar os efeitos adversos potenciais
também devem ser consideradas, sendo que em alguns casos, a compensação é exigida pela
CEAA ou Painel.
As questões sociais, socioeconômicas e da saúde humana são consideradas como parte das
avaliações ambientais no Canadá.
A CEAA 2012 prevê que seja apresentada análise de alternativas. Todavia, não está
especificado que é obrigatório apresentar alternativas de localização, sendo que, ao detalhar o
tema, a CEAA afirma que “os meios alternativos para realização do projeto incluem opções
para locais, métodos de implementação/ desenvolvimento, rotas, projetos, tecnologias,
medidas de mitigação, etc. Meios alternativos podem se relacionar com a construção,
operação, ampliação, descomissionamento e abandono de um trabalho físico” 110.
2.6.2.4.

Elaboração de Estudos Ambientais

A CEAA disponibiliza uma série de guias e diretrizes para o desenvolvimento de EIS,
detalhando elementos nos EIS Guidelines. Entre esses guias, está:


Guia para avaliação de impactos cumulativos111;



Guia para definição de objetivo/propósito e alternativas112;



Guia técnico para avaliar impactos sobre o patrimônio cultural e arqueológico113;

109

De acordo com informações do consultor Frederick D. Bernard, M.A., B.A, Especialista Ambiental Senior Arcadis Canada Inc.
em 09/10/14.
110

Traduzido de https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=1B095C22-1

111

Operational Policy Statement: Assessing Cumulative Environmental Effects under the Canadian Environmental Assessment
Act, 2012, disponível em https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=1DA9E048-1
Operational Policy Statement: Addressing “Purpose of” and “Alternative Means” under the Canadian Environmental Assessment
Act, 2012, disponível em https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=1B095C22-1
112

113

Technical Guidance for Assessing Physical and Cultural Heritage or any Structure, Site or Thing that is of Historical,
Archeological, Paleontological or Architectural Significance under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, disponível
em : https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=en&n=536A4CFE-1
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Diretrizes para consideração de conhecimentos tradicionais de comunidades
aborígenes114.

Os guias ficam todos disponibilizados na página do CEAA115, incluindo guias elaborados para
versões anteriores da lei de AIA canadense.
Os documentos de referência são desenvolvidos e atualizados por meio de um processo de
consulta pública e das partes interessadas. Não existe uma frequência estipulada para a
revisão e atualização dos documentos de referência/orientação, elas ocorrem quando julgar
necessário.
2.6.2.5.

Análise Técnica dos Estudos Ambientais

A análise técnica dos estudos ambientais é conduzida pela CEAA ou pelo Painel (a depender
de quem foi indicado para conduzir o processo na etapa de triagem). O relatório deve conter
as conclusões da agência sobre os potenciais efeitos ambientais do projeto, as medidas de
mitigação e a importância dos efeitos ambientais adversos residuais, bem como requisitos e
sugestões para a etapa de acompanhamento. A CEAA e Painel usualmente enviam os
pareceres técnicos e o EIS para especialistas de outros órgãos do governo, solicitando
comentários de revisão dentro de um prazo específico, que geralmente varia de quatro a seis
semanas. Os comentários não são obrigatórios, mas são considerados na análise do estudo.
Algumas províncias solicitam que o proponente avalie vantagens (efeitos ambientais positivos
residuais) e desvantagens (efeitos ambientais negativos residuais) do projeto proposto. O
proponente deve apresentar uma conclusão geral, indicando se os efeitos ambientais negativos
residuais são aceitáveis. Ao mesmo tempo, os proponentes devem demonstrar a conformidade
com os requisitos legais e limites especificados, os quais são muito importantes para os
processos de AIA federal e provincial/territorial. Isso remete especialmente os estudos técnicos
relativos a emissões atmosféricas, ruído, vibrações, descargas líquidas, etc.
Alguns estudos técnicos, como o Resumo de Emissão e o Relatório de Modelagem/Dispersão
são padronizados e contam com a aprovação de conformidade ambiental. Tanto no processo
federal como no provincial/territorial, é de responsabilidade do proponente do projeto a
utilização das melhores práticas para a realização de estudos relevantes. Na fase de análise,
algumas agências contam com suas próprias unidades técnicas, que são responsáveis pela
revisão de aspectos técnicos como ruído, qualidade do ar, qualidade da água, entre outros.
Quando necessário, o órgão licenciador pode recorrer aos serviços de especialistas de outras
agências do governo ou de um terceirizado.
2.6.2.6.

Processo de Tomada Decisão

No final da avaliação ambiental, o Ministro do Meio Ambiente determina se o projeto tem
potencial de causar efeitos ambientais adversos significativos, levando em conta as medidas

114

Considering Aboriginal Traditional Knowledge in Environmental Assessments Conducted under the Canadian Environmental
Assessment Act, 2012, disponível em https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=en&n=C3C7E0D3-1
115

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=F1F30EEF-1
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de mitigação que são identificadas durante a avaliação ambiental. Se for determinado que um
projeto tem potencial de causar efeitos ambientais adversos significativos, o Gabinete federal
(federal Cabinet) decidirá se esses efeitos são justificáveis perante as circunstâncias. O
ministro, então, emite a Declaração de Decisão estabelecendo a decisão final sobre a
aprovação do empreendimento e as condicionantes as quais o proponente deve obedecer116
(Figura 2.6-1).
A tomada de decisão é baseada nas informações contidas nos relatórios de avaliação
ambiental e nos comentários públicos, levando-se em consideração a implementação das
medidas de mitigação adequadas. A Declaração de Decisão sobre a Avaliação Ambiental
(Decision Statement), informa ao proponente que o projeto:


É potencial causador de efeitos ambientais adversos significativos, ou;



Não é potencial causador de efeitos ambientais adversos significativos, ou;



É potencial causador de efeitos ambientais adversos significativos e que estes efeitos
são justificados de acordo com as circunstâncias.

Ao decidir que determinado projeto deve prosseguir, a autoridade responsável precisa
estabelecer as condições que o proponente necessita atender, sendo essas obrigatórias.
Já nos casos de avaliação ambiental provincial/territorial, a decisão de conceder a aprovação
cabe ao Ministro do Meio Ambiente da província ou do território. O ministro provincial/territorial
deve analisar os relatórios de avaliação ambiental, levando em consideração as
opiniões/comentários públicos. O Ministro encaminha um documento por escrito (comunicado)
ao proponente sobre sua decisão e descreve os motivos pelos quais ela foi tomada. Tal como
no processo federal, as aprovações do processo provincial/territorial são concedidas sob
algumas condições obrigatórias (que o proponente deve atender) e as licenças podem ser
revogadas caso as condicionantes não sejam atendidas.
2.6.2.7.

Acompanhamento e Monitoramento

Programas de acompanhamento (follow-up programs) são obrigatórios após todas as
avaliações ambientais. Estes programas devem verificar a precisão da avaliação ambiental e
determinar a eficácia das medidas para mitigar os efeitos ambientais adversos. As diretrizes
para
o
monitoramento,
acompanhamento
e
supervisão
das
medidas
mitigadoras/compensatórias necessárias são frequentemente elaboradas pela CEAA, com
prazos definidos nesta Lei, sendo o proponente do projeto responsável por realizar o
monitoramento. Em alguns casos, pode ser exigido que o proponente contrate serviços de
terceiros para realizar o monitoramento. Esses consultores independentes precisam ter uma
certificação profissional117 para a realização do trabalho.
Como parte dos requisitos para elaboração do EIS, as medidas mitigatórias são
frequentemente incorporadas no design geral da instalação (nas medidas de concepção). A
viabilidade da implantação das medidas ainda na etapa de concepção do projeto é comprovada

116

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=16254939-1

117

http://www.cecab.org/public/roster.aspx
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a partir de comparação com tecnologias utilizadas em instalações similares. Alguns exemplos
são: um sistema de redução catalítica seletiva para reduzir as emissões de NOx a partir da
exaustão do gás e o uso de separadores de óleo e areia no sistema de drenagem de águas
pluviais. Estimativas de custo para as medidas mitigadoras normalmente não são fornecidas,
nem exigidas pela agência de licenciamento118.
Os relatórios são analisados pela CEAA com o objetivo de certificar que os procedimentos
estipulados foram seguidos corretamente e assegurar que os resultados do monitoramento
estão em conformidade com os limites legais. O proponente pode ser obrigado a documentar
os resultados do monitoramento/acompanhamento em um relatório técnico ou em um
memorando para a CEAA.
A agência de licenciamento tem poderes discricionários no que diz respeito ao
monitoramento/acompanhamento. Baseada nos resultados iniciais do monitoramento, a
agência pode ajustar/adequar a frequência, o local, os parâmetros monitorados, a forma de
realização dos relatos, etc.
Nos casos necessários, a CEAA estipulará solicitações de licença específicas para
monitoramentos contínuos. Essas solicitações devem especificar quais são os parâmetros que
devem ser monitorados, onde e com qual frequência o monitoramento deve ocorrer e quais
relatórios devem ser gerados.
Normalmente os relatórios de monitoramento não são publicados em sites do governo, porém
as cópias são disponibilizadas ao público, mediante solicitação.
A agência de licenciamento que emite a autorização ou licença não é responsável pelo
funcionamento do empreendimento. O proprietário do empreendimento é que deve assegurar
que o mesmo seja instalado e opere de acordo com as condições da licença ou autorização.
No caso de outra autoridade responsável conduzir o processo de AIA que não a CEAA, a
definição do responsável pelo controle/implantação da proposta deve ser feita pelo Ministro do
Meio Ambiente (CEAA 2012, parágrafo 84 (c)).
Indicadores específicos requeridos em processos de AIA não foram relatados. Quanto aos
parâmetros legais definidos em legislação, é possível encontrar valores de referência e padrões
definidos para qualidade do ar119 (material particulado, ozônio troposférico, óxidos de enxofre,
óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, níveis de exposição humana a
substâncias nocivas), qualidade da água120 e meio biológico121.

118

De acordo com informações do consultor Frederick D. Bernard, M.A., B.A, Especialista Ambiental Senior Arcadis Canada Inc.
em 09/10/14.
119

http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=En&n=59820E45-1
indicators/default.asp?lang=en&n=7DCC2250-1
120

e

www.ec.gc.ca/indicateurs-

https://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=En&n=13307B2E-1
http://www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/calculators.html
121

e

https://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=En&n=DC4B459E-1
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2.6.3.

Compensação Ambiental

No Canadá, em geral, a compensação não é um requisito em termos de legislação, entretanto
ela pode ser necessária sob as seguintes condições:


Pela desapropriação (quando uma propriedade deve ser desapropriada por uma
agência governamental que tenha o poder de desapropriação). Nesse caso, a agência
governamental compensa o proprietário do imóvel, pagando o valor de mercado. Isto
pode aplicar-se às terras, habitações e empresas.



Pela perda de espécimes de peixes e/ou habitat de peixes. A legislação atual permite
a compensação, no entanto um método para calcular o montante da indenização ainda
está para ser desenvolvido.



Pela destruição de espécies vegetais ameaçadas de extinção.

Os proponentes muitas vezes usam a compensação como forma de mitigação. Por exemplo,
um proponente irá compensar a perda de árvores por inundações pela revegetação da mesma
quantidade de árvores ou mais, em outro local. Mas não existe nenhuma exigência para
compensar os impactos não-mensuráveis.
Quando ocorre compensação monetária, o valor da compensação é negociado com cada
indivíduo a ser compensado. A parte afetada recebe a compensação diretamente da Agência,
responsável pela distribuição dos valores estipulados.
2.6.4.

Participação Pública

A participação pública é exigida por lei para avaliação ambiental, garante um processo aberto
e reforça a qualidade e a credibilidade da avaliação de um projeto. O conhecimento local e
tradicional sobre o local que será inserido o projeto pode ajudar a identificar e tratar potenciais
efeitos ambientais na fase inicial de uma avaliação ambiental. Existem diretrizes para orientar
quais informações devem ser apresentadas e as pessoas que devem ser contatadas e
convidadas para participar do processo. Também há diretrizes para a realização de um
programa de consulta pública e para o engajamento dos povos indígenas que são fornecidas
pelo Governo Federal e pelas agências das províncias e territórios.
Independentemente do tipo de processo de avaliação ambiental, há pontos obrigatórios, onde
o proponente deve consultar o público e quais comunicados devem ser elaborados e
divulgados.
A participação pode ocorrer durante várias etapas do processo de AIA, incluindo triagem,
definição do escopo, seleção de alternativas, revisão do EIS, e na decisão final. Para triagem
foi encontrado um guia122, da Lei CEAA anterior a de 2012 e portanto desatualizado, com
definição da participação pública nas diferentes fases do processo de triagem. Eventos de
consulta pública normalmente incluem123:

122

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=46425CAF-1&offset=5&toc=show

123

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=46425CAF-1&toc=hide&offset=9
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Reunião pública com apresentação formal e tempo definido para perguntas e
respostas, sempre abertas ao público;



Website do projeto;



Redes sociais – facebook, twitter;



Reuniões na mesa da cozinha - kitchen table meetings124;



Mala direta do projeto;



Representante da comunidade local e escritório de extensão;



Visitas ao local;



Anúncios de rádio;



Comunicados de imprensa e anúncios publicados no jornal local;



Atendimento do proponente em eventos da comunidade, a fim de discutir o projeto e
responder a perguntas;



Linha de atendimento de informações gratuito;



Oficinas (Workshops);



Pesquisa de opinião pública.

Todas as informações necessárias para a participação do público são disponibilizadas por meio
do portal Registro Canadense de Avaliação Ambiental (CEAR, Canadian Environmental
Assessment Registry), conforme previsto na CEAA 2012. Mais detalhes sobre esse portal são
descritos na seção “Gestão da Informação”.
Normalmente, a fase de comentários do público tem duração de 20 dias. Os documentos não
são retirados do site quando o período de consulta acaba; eles permanecem disponíveis ao
público durante todo o processo de avaliação ambiental, inclusive após a tomada de decisão125.
A estrutura da reunião pública fica a critério do proponente do projeto, sendo as reuniões
realizadas em um dia de semana, no período da noite (quando a maioria das pessoas tem
disponibilidade para participar) e são programadas para durar entre duas a três horas. A
apresentação formal é seguida por um momento de perguntas, que são respondidas pelos
representantes do proponente e seus técnicos.
As audiências realizadas pelo Painel de Revisão também devem ser públicas e estão sujeitas
aos processos formais estabelecidos pelo Painel126. Elas podem ocorrer ao longo de várias
semanas e normalmente são realizadas nas comunidades mais próximas do projeto proposto.
O público é convidado a apresentar declarações por escrito e também a falar sobre suas
preocupações ou apoio ao projeto proposto. Os comentários e preocupações por parte do
público devem ser respondidas e documentadas.

Uma “kitchen table discussion group” é um pequeno grupo de pessoas que se encontram na casa de alguém para falar, ouvir
e compartilhar ideias sobre um assunto de interesse mútuo. O dono da casa inicia lembrando a todos que não existe certo ou
errado, e que a contribuição de todos é valiosa. O dono da casa também encoraja as pessoas a ouvirem, questionarem, evitarem
discussões e interrupções.
124

125

De acordo com informações do consultor Frederick D. Bernard, M.A., B.A, Especialista Ambiental Senior Arcadis Canada Inc.
em 09/10/14.
126

De acordo com informações do consultor Frederick D. Bernard, M.A., B.A, Especialista Ambiental Senior Arcadis Canada Inc.
em 09/10/14.
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Mudanças na concepção do projeto podem ocorrer em função do resultado dos comentários e
da opinião pública. Nesse processo participativo é muito comum o público apresentar
contrapontos ao projeto, com estudos próprios que desafiem ou que contradizem os estudos
conduzidos pelo proponente. Deste modo, os comentários do público devem ser considerados
pela agência de licenciamento, juntamente com as respostas oferecidas pelo proponente, afim
de avaliar se todos os interesses foram suficientemente abordados. Em resposta aos
comentários, por exemplo, o proponente pode considerar novas medidas de mitigação para
reduzir os efeitos de ruído e/ou pó da construção ou redirecionar as ações do projeto proposto.
Um ponto importante da participação pública no Canadá é a participação das comunidades
aborígenes, prevista também na CEAA 2012. A Seção 35 da Lei de Constituição de 1982
dispõe sobre os direitos indígenas existentes; define os "Povos aborígenes do Canadá"
incluindo os indígenas, Inuit e Métis como povos do Canadá; e estabelece os direitos
relacionados à esses povos que já existem por meio de acordos de reivindicações de terra ou
podem ser adquiridos.
Outro respaldo das comunidades indígenas é a Lei Indígena (Indian Act) de 1985. Em seu
artigo 81 (1) (g) estabelece que um conselho de um grupo indígena pode estabelecer estatutos,
desde que compatíveis com a legislação canadense, que regulem uma possível divisão da
reserva onde vivem ou uma parte dela em zonas e à proibição de construção ou manutenção
de qualquer classe de edifícios ou o exercício de qualquer classe de negócios, empreendimento
ou comércio no local.
A cooperação e comunicação com povos aborígenes é prevista na CEAA 2012, com foco nos
efeitos ambientais sobre esses povos, incluindo alterações à saúde e condições sócioeconômicas; herança física e cultural; uso atual da terra e dos recursos para fins tradicionais;
ou estruturas, locais ou elementos que tenham importância histórica, arqueológica,
paleontológica ou arquitetônica127.
A CEAA administra um Programa de Financiamento de Participantes, que presta assistência
financeira a indivíduos, organizações sem fins lucrativos e grupos aborígines e tem como
objetivo auxiliar a participação em processos de AIA conduzidos pela CEAA ou Painéis de
Revisão. Os recursos podem ser usados para contratação de consultoria especializada para
elaboração de estudos complementares aos apresentados no EIS, despesas de viagem,
despesas com elaboração de relatórios, entre outros. O objetivo não é cobrir todas as despesas
do processo de participação, mas auxiliar em algumas atividades. O valor máximo para casos
conduzidos pela CEAA é de USD10.500, e USD20.000 para processos conduzidos por um
Painel de Revisão. Orientações para solicitar recursos e mais informações sobre o programa
são disponibilizadas no site da CEAA128.

127

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=16254939-1

128

https://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/9/7/7/9772442E-9A6B-4302-968E-3946E19700D0/PFPNational_Program_Guidelines.pdf e https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=A677ACBF-1
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2.6.5.
2.6.5.1.

Aspectos Administrativos
Gestão da Informação e do Conhecimento

O processo de AIA no Canadá é público e os documentos fornecidos como parte deste
processo estão disponíveis publicamente. Se for adequado, os dados de um estudo já
elaborado podem ser referenciados em outros estudos posteriores.
O proponente do projeto, sendo do setor público ou privado, é responsável pela coleta dos
seus dados primários, de forma que não há exigências formais para padronização prévia e/ou
validação de dados. As agências responsáveis não mantêm os dados como forma de banco
de dados para acesso ao público, sendo a consulta através dos relatórios disponíveis em cópia
física e eletrônica129.
O site do Registro Canadense de Avaliação Ambiental130 (CEAR, Canadian Environmental
Assessment Registry) foi criado com o propósito de facilitar o acesso aos documentos
relacionados ao processo federal de avaliação ambiental. Dessa forma, o público tem acesso
à informação disponível, subsidiando, assim, a participação pública. Nos casos em que uma
audiência pública é convocada, todas as notificações relevantes, comunicados de imprensa,
pedidos de informação, apresentações públicas e relatórios são publicados no Registro. Os
documentos são disponibilizados em PDF e as consultas são realizadas por palavras-chave,
localização do projeto ou número de registro, conforme demonstra a Figura 2.6-3. Registros
similares também são mantidos em agências provinciais/territoriais. As agências ambientais
em todo o Canada utilizam sistemas de informações gerenciais para a AIA e para os processos
de licenciamento ambiental.
Após a busca e identificação de determinado projeto, o usuário encontrará diversas
informações como número da referência, autoridade federal responsável, nome do proponente,
data de início da avaliação ambiental, tipo de avaliação ambiental, status do processo, data da
última atualização dos dados, um pequeno descritivo do projeto, e os links para download dos
documentos disponíveis. Há também um link para sites internos e dados para contato em caso
de dúvidas ou informações.
Os registros eletrônicos do site administrado pela CEAA facilitam o acesso às informações e
registros. Ele contém informações sobre projetos sob a CEAA/2012, incluindo informações
sobre avaliações ambientais que iniciaram sob a antiga Lei e continuam após a transição para
a CEAA.

129

De acordo com informações do consultor Frederick D. Bernard, M.A., B.A, Especialista Ambiental Senior Arcadis Canada Inc.
em 09/10/14.
130

A URL do site do CEAR é uma URL padrão, da página inicial do site da CEAA. Para encontrar o CEAR, é preciso efetuar a
busca por “Canadian Environmental Assessment Registry” em https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/index-eng.cfm
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Figura 2.6-3 – Página eletrônica do Registro Canadense de Avaliação Ambiental

Fonte: http://www.ceaa.gc.ca/050/index-eng.cfm

Autoridades responsáveis mantêm informações e publicam registros específicos dos projetos
sob sua responsabilidade. O site do Registry também pode incluir informações e registros
adicionais que possam informar de uma melhor forma o público sobre o projeto e seus efeitos
ambientais, incluindo informações de contato através do qual, estes podem obter mais
informações. As informações publicadas no site são mantidas pela Agência quando é
determinado se é necessária uma avaliação ambiental de um determinado projeto e pela
autoridade responsável a partir do início de uma avaliação ambiental até que seja tomada uma
decisão sobre o processo.
O Arquivo de Projetos (The Project File) corresponde a todos os registros produzidos com a
finalidade de determinar se uma avaliação ambiental é necessária e realizar a avaliação
ambiental a menos que a divulgação da informação possa ser de outra forma proibida pela Lei
de Acesso à Informação e pela Lei de Privacidade. Cópias dos registros inclusas no Arquivo
de Projetos são disponibilizadas aos membros do público quando solicitadas.
Algumas agências mantêm as informações do status do projeto em seus sites. Essas
informações, incluindo relatórios e outras comunicações relevantes, são atualizadas durante
todo o ciclo do projeto. Dessa forma, os interessados podem acompanhar de forma on-line o
desenvolvimento dos projetos, bem como fazer suas considerações.
2.6.5.2.

Indicadores Administrativos e Desempenho

Um dos principais indicadores de medida de desempenho administrativo é a revisão do
cronograma previsto para o processo de AIA. Outra medida indicadora de um bom
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desempenho é baseada no fato dos processos de AIA serem ou não concluídos dentro do
prazo legislativo estimado131.
Conforme o Relatório de Performance Departamental132 (Departmental Performance Report
2013-2014) da CEAA, existem dois programas de resultados estratégicos em andamento: o
Programa Político de Avaliação Ambiental (EAPP, Environmental Assessment Policy Program)
e o Programa de Entrega de Avaliação Ambiental (EADP, Environmental Assessment Delivery
Program).
O primeiro desenvolve e promove políticas robustas e práticas de alta qualidade dos estudos
ambientais, de acordo com o CEAA 2012. O segundo programa busca garantir que os estudos
ambientais de grandes projetos de alta qualidade sejam conduzidos e concluídos de uma forma
oportuna e previsível, apoiando o crescimento econômico, evitando ou reduzindo os efeitos
ambientais adversos.
Para o EAPP, a meta estabelecida para o ano do relatório era buscar a alta qualidade dos
estudos ambientais por meio de pesquisa, análise e monitoramento para produzir instrumentos
efetivos da política da CEAA. Seu indicador de performance era relacionado a porcentagem de
usuários de instrumentos da política da Agência que tenha indicado moderada a alta satisfação
com estes instrumentos. A porcentagem de usuários esperada era 75%, mas o valor
mensurado foi considerado pouco expressivo e não foi divulgado no relatório, que também não
apresentou os resultados para este indicador.
Com relação ao EADP, os objetivos e resultados foram:


Atendimento total da meta de entrega de 100% dos estudos ambientais dentro dos
prazos estabelecidos na CEAA 2012 para a Agência;



Sobre a participação de grupos aborígenes em processos de alto ou médio potencial
destes serem afetados/impactado, o indicador para mensuração era a porcentagem de
grupos que submetem comentários sobre estudos relacionados à AIA. A meta era 90%
de participação, e o valor alcançado no período foi 75%;



Outras duas metas foram relacionadas a qualidade dos documentos. Como indicadores
foi estabelecido que nos relatórios de acompanhamento/monitoramento fossem
relatadas que as medidas mitigadoras aprovadas na AIA eram satisfatórias para
mitigação dos impactos em 90% dos casos; e também que em 90% dos casos em que
medidas de gestão adaptativa foram adotadas, essas medidas foram efetivas. O
relatório não apresentou resultados para esses indicadores sob a justificativa de não
haver projetos nessa fase no ano do relatório.

Os resultados relativos ao Resumo Estatístico de Avaliações Ambientais do Canadá para o ano
fiscal 2013-2014 podem ser vistos no Quadro 2.6-3. Os processos anotados como “Transitório”
são referentes aos processos geridos de acordo com as provisões da CEAA 2012 para os
processos já andamento na época da promulgação da lei. As referências a substituição são
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De acordo com informações do consultor Frederick D. Bernard, M.A., B.A, Especialista Ambiental Senior Arcadis Canada Inc.
em 09/10/14.
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para os casos em que as províncias solicitam a condução do processo e o ministro procede
com a concessão.
Quadro 2.6-3. Processo Resumo Estatístico de Avaliações Ambientais do Canadá para o ano
fiscal 2013-2014.
Quantidade e tipo de estudo ambiental

N. Estudos
Ambientais

Decisões

Tipo de Estudo

Em curso

Iniciado

Completo

Rescindido

Em curso

Triagem Transitória

16

0

6

0

10

Estudo de Viabilidade Transitório
Painel de Substituição
Transitório

35

0

6

2

27

1

0

1

0

0

Conduzido pela Agencia

15

9

0

3

21

Conduzido por Painel de Revisão

8

1

2

0

7

Substituído
0
6
0
0
Adaptado de http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=1A09C820-1&offset=1&toc=off.

2.6.5.3.

6

Custo da AIA

A lei prevê o ressarcimento de custos para que o proponente restitua à Agência alguns dos
custos incorridos durante o processo de avaliação ambiental. Estes regulamentos estabelecem
os serviços que podem ser cobrados (viagens, publicação/impressão de materiais,
telecomunicação e divulgação, e custos de reuniões, incluindo tradução e transcrição) e valores
a serem pagos a funcionários da Agência (com base no salário recebido, por dia) e ao
presidente e aos membros de um Painel de Revisão ($650 e $500 por dia, respectivamente)133.
Segundo o Artigo 59 da CEAA 2012, para a CEAA para cobrir os seus custos em relação à
avaliação do impacto ambiental de um projeto, o proponente do projeto deve pagar à CEAA:


Se a avaliação ambiental é conduzida pela Agência - quaisquer custos que a Agência
tenha para serviços previstos fornecidas por terceiros durante a avaliação ambiental e
de quaisquer valores que estejam relacionados com o exercício das suas
responsabilidades em relação à avaliação ambiental;



Se a avaliação ambiental é conduzida por um Painel de Revisão - todos os custos que
o Painel de Revisão e a Agência necessitarem para serviços previstos fornecidas por
terceiros no decorrer da avaliação ambiental e de quaisquer valores que estejam
relacionados com o exercício das suas responsabilidades ou daqueles de entre os
membros do Painel, em relação à avaliação ambiental.

Por exemplo, para projetos nucleares, a agência licenciadora (a Comissão de Segurança
Nuclear Canadense) recupera do proponente alguns custos, tais como custos dos trabalhos de

133

Disponível em http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2012-146/FullText.html
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análise das solicitações, documentos de avaliação ambiental, salário dos membros do Comitê
de Análise.
Com respeito ao processo de licenciamento, o proponente deve pagar taxa pela análise da
aplicação de licença e pelos documentos associados de apoio.
2.6.5.4.

Penalidades

As multas por não cumprimento das exigências da CEAA 2012 podem resultar em multas que
variam de $100,000 a $400,000134. As licenças podem ser revogadas em determinadas
circunstâncias, incluindo se a empresa:


Operar uma instalação fora dos limites (referente à taxa de produção, descargas, horas
diárias de produção, etc.) estipulados na licença;



Não pagar as multas aplicadas contra ela;



Não implementar as medidas de mitigação necessárias para a resolução de um
problema de poluição; e



Não obedecer às condicionantes emitidas pela agência reguladora.

Se uma empresa for considerada culpada por causar danos ao meio ambiente, ela estará
sujeita às advertências e multas que são aplicáveis ao delito específico. Um veredito de culpa
que resulte em advertências ou multas não resulta necessariamente na revogação de uma
licença. Em geral, uma vez que a empresa faça a reparação/restituição estipulada, incluindo a
implementação de todas as medidas de mitigação necessárias, ela está autorizada a operar
sob sua licença existente.
O proponente não é ressarcido se uma licença for anulada, exceto se mover uma ação legal
contra a agência de licenciamento e demonstrar que a revogação da licença não estava dentro
dos limites da atribuição da agência.
A Lei de Execução Ambiental (EEA, Environmental Enforcement Act) altera nove atos
existentes para assegurar a aplicação mais eficaz das leis que protegem parques nacionais,
ar, terra, água e a vida selvagem do Canadá. Ela também cria a Lei de Penalidades Monetárias
Administrativas para Violações Ambientais (EVAMPA, Environmental Violations Administrative
Monetary Penalties Act) que estabelece um sistema de sanções administrativas destinadas a
dar uma resposta eficaz às violações ambientais. O EEA possuiu uma relação com a Lei de
Crimes Ambientais brasileiros, a qual dispõe, entre outras providências, sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
Entre as leis alteradas pela EEA estão: Lei de Proteção Ambiental Antártico, Lei Nacional de
Áreas de Conservação Marinhas Canadense, Lei Nacional de Parques Canadenses, Lei sobre
Vida Selvagem Canadense, Lei de Proteção Ambiental do Canadá, Lei Internacional de
Melhorias dos Rios, Lei da Convenção de Aves Migratórias, Lei do Parque Marinho Saguenay-
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St. Lawrence e Lei de Proteção de Espécies de Animais e Plantas Selvagens e Regulamento
do Comércio Internacional e Interprovincial.
2.6.6.

Avaliação Ambiental Estratégica e a Relação da AIA com Outros
Instrumentos

A documento Diretiva do Gabinete sobre a Avaliação Ambiental de Políticas, Planos e
Programas135 estabelece as expectativas dos ministros e do Gabinete sobre quando uma
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) deve ser realizado e o que deve considerar. Esse
documento foi publicado em 2010 e representa a política oficial em relação à aplicação de AAE,
de forma que as Agências e departamentos do governo canadense são obrigados a cumprir as
exigências apresentadas nessa Diretiva.
De acordo com esse documento, a AAE deve ser totalmente integrada ao processo de
desenvolvimento de propostas de políticas, planos e programas, que sejam submetidos à
aprovação de um ministro ou do Gabinete, ou quando a implementação da proposta apresentar
potencial de resultar em efeitos ambientais importantes, tanto positivos quanto negativos.
Quando uma avaliação detalhada dos efeitos ambientais for realizada através de uma AAE, os
departamentos e agências devem emitir uma declaração pública sobre os efeitos ambientais
da proposta136.
Embora o Canada tenha sido o primeiro país a introduzir um sistema formal de AAE separado
dos processos de avaliação ambiental e ter uma diretiva específica para este tema, a avaliação
estratégica tem sido pouco aplicada e não contribui para tomada de decisão (SADLER, 2011).
2.6.7.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

No Canadá, o Gabinete do Auditor Geral do Canadá (OAG, Office of the Auditor General of
Canada), que conduz auditorias e estudos independentes para fornecer informações ao
Parlamento e outros membros do governo canadense. Em 2014, o OAG apresentou uma
avaliação sobre a CEAA 2012, destacando que devido a lei ser ainda muito recente, a avaliação
está focada apenas em alguns aspectos fundamentais nesse estágio, que são os processos
de triagem e processos para participação da sociedade e de comunidades aborígenes (OAG,
2014).
Quanto à triagem, o relatório aponta que as ações da Agência não são claras, isso tanto em
relação a definição de regras gerais sobre quais empreendimentos devem ser submetidos à
AIA, nas designações feitas nas avaliações caso-a-caso, e também na determinação de quais
empreendimentos serão submetidos à avaliação. Destacam que essas decisões não são
tornadas públicas, e que esse seria um ponto muito relevante para a CEAA 2012, que busca
ter foco apenas em projetos com maior potencial de causar impactos ambientais significativos
e adversos. A recomendação é que a CEAA defina os critérios para propor alterações aos

The Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals – Guidelines, disponível em:
http://www.ceaa.gc.ca/Content/B/3/1/B3186435-E3D0-4671-8F232042A82D3F8F/Cabinet_Directive_on_Environmental_Assessment_of_Policy_Plan_and_Program_Proposals.pdf
135
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http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=En&n=A4C57835-1
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regulamentos, e que torne públicos os critérios e processos relacionados às decisões sobre
triagem, bem como os documentos adotados para embasar a decisão.
Sobre a participação da sociedade, afirmam que mecanismos como orientação, processos, e
alguns programas de financiamento estão em andamento para dar assistência a participação
pública nos processos de avaliação ambiental. Todavia, identificaram que os guias de
participação da CEAA sobre Painéis de Revisão não detalham a participação de partes
interessadas, há incompatibilidade entre as orientações da CEAA e da Lei do Conselho
Nacional de Energia (National Energy Board Act), e há ausência de regras de participação para
operações offshore. Grupos aborígenes e outros grupos foram entrevistados, e manifestaram
preocupações sobre sua capacidade de participar de uma forma significativa, o que é
explicitamente previsto na lei.
Acerca das avaliações que envolvem mais de uma jurisdição, destacam que todos os entes
estão atuando na elaboração de guias técnicos para a Avaliação de Impactos Cumulativos. A
CEAA 2012 traz disposições para a realização de estudos regionais, que poderão auxiliar na
compreensão dos efeitos de múltiplos projetos (existentes e futuros) em uma determinada
região. A CEAA está atualmente discutindo o potencial e formato desses estudos regionais.
Pesquisadores da área de AIA no Canadá manifestaram preocupações com as consequências
da CEAA 2012, que teria retrocedido em alguns pontos em relação à lei de 1992. Gibson (2012)
afirma que a Lei de Avaliação Ambiental do Canadá de 2012, que entrou em vigor em 6 de
Julho de 2012, praticamente elimina o núcleo de avaliação ambiental em nível federal no
Canadá. Sob a nova lei, as avaliações ambientais federais serão em número reduzido,
fragmentadas, incoerentes e tardias. As oportunidades de participação foram reduzidas, e os
prazos para cada etapa também são reduzidos, o que pode ser uma barreira para um processo
participativo efetivo.
As decisões com base nesse novo procedimento serão discricionárias e, consequentemente,
imprevisível, e envolta em sigilo. A efetividade da AIA, na visão do autor, vai passar a depender
dos requisitos de outras legislações federais, provinciais, territoriais e aborígenes.
Para o autor, a ideia da nova lei canadense foi iniciada e vendida como um exercício de
racionalização, eliminando atrasos desnecessários e duplicações, quando o resultado final foi,
na opinião do autor, um grave comprometimento de sua eficácia. Na reforma da lei de avaliação
ambiental em todos os lugares, uma questão fundamental será a forma de projetar processos
que são mais eficientes na entrega de decisões mais esclarecidas, apesar interesses focados
apenas em mais rápido e mais barato.
Algumas fragilidades já eram identificadas na lei anterior. Wood (2002) destaca que na vigência
da Lei de Avaliação Ambiental de 1992 havia limitações na definição de quais casos a Agência
federal deveria assumir, por razões interjurisdicionais; limitações no tratamento dos relatórios
de triagem; falta de meios para assegurar que a AIA influenciaria de fato as decisões; não havia
mecanismos eficazes de controle para garantir a conformidade com os requisitos de mitigação
e monitoramento; não havia requisito formal de AAE, e ainda apontou deficiências
relacionadas, a alternativas, e a abrangência de temas socioeconômicos.
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2.7.

Austrália

A Austrália é uma monarquia constitucional. O país tem um sistema de governo
parlamentarista, aos moldes do Reino Unido. Os poderes executivos competentes são
exercidos por representantes do Reino Unido, o Governador-Geral (federal) e os governadores
(estadual).
O governo federal divide-se em: Executivo, formado pelo o Conselho Executivo Federal,
representado pelo governador-geral aconselhado pelo Primeiro-Ministro e os Ministros de
Estado; o Legislativo, formado pelo Parlamento bicameral, composto pela monarquia
(representada pelo Governador-Geral), o Senado e a Câmara dos Representantes, e por
último, o Judiciário, representado pela Suprema Corte da Austrália e outros tribunais federais.
A Austrália é formada por seis estados e dois territórios, os quais possuem legislação e
parlamento próprios. Os Estados são soberanos, embora sujeitos a certas competências
superiores, conforme definido pela Constituição. Em cada estado, o chefe do governo é o
Primeiro-Ministro e em cada território, o Ministro-Chefe.
Em termos do ordenamento ambiental, a evolução da sua implementação sob forma de leis,
decretos, resoluções e outras normas, é descrita no Quadro 2.7-1. A Austrália adotou legislação
federal sobre AIA em 1974. Os Estados, subsequentemente, adotaram suas próprias
legislações e em 1999 a legislação federal sobre AIA foi modificada, reduzindo seu alcance a
matérias consideradas de importância nacional.
Quadro 2.7-1 - Principais normas de teor ambiental da Austrália.
Leis/Decretos/Resoluções/Outras
Normas

Ano

Patrimônio Aborígene/Indígena - Act n 79 1984

Leis de Proteção do Ozônio e de Gases
de Efeito Estufa

Ementa/Descrição
Preserva e protege lugares, áreas e objetos de
significância particular para os Aborígenes, e
indígenas

Objetiva a redução das emissões de Substâncias
Destruidoras do Ozônio (ODS, Ozone Depleting
Início Substances) e Gases de Efeito Estufa Sintéticos
(SGG, Synthetic Greenhouse Gas). Controla a
em
1989 fabricação, a importação, exportação e uso final de
ODS e SGGS e produtos que contenham esses
gases.

Gestão de Recursos Naturais-Assistência
1992
Financeira

Dá concessão e apoio financeiro no âmbito de
projetos relacionados com a gestão dos recursos
naturais, que estabelece um fundo Conta de Gestão
de Recursos Naturais, e um Conselho Landcare.

Conselho Nacional de Proteção ao Meio
Ambiente - n. 126,

1994

Prevê a criação de um Conselho Nacional de
Defesa do Meio Ambiente.

Ato de Confiança do Patrimônio Natural
da Austrália – n. 76

1997

Estabelece a proteção ao patrimônio cultural.

Medidas Nacionais de Proteção ao Meio
Ambiente-Implementação - n. 129

1998

Lei que prevê a aplicação de medidas nacionais de
proteção ambiental em relação a certas atividades
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Leis/Decretos/Resoluções/Outras
Normas

Ano

Ementa/Descrição
exercidas por ou em nome das autoridades da
Commonwealth137

Lei de Proteção do Meio Ambiente e
Conservação da Biodiversidade (EPBC,
Environment Protection and Biodiversity
Conservation) - n. 91

1999

A EPBC proporciona um quadro jurídico para
proteger e gerenciar nacional e internacionalmente
a flora, fauna, comunidades ecológicas e sítios do
património definido na Lei, como assuntos de
importância ambiental nacional. Também aborda as
questões relativas a AIA no país.

Leis de Energia Renovável

2000

Conjunto de Leis que tratam sobre as diferentes
formas de energias renováveis.

Lei do Conselho do Patrimônio
Australiano - n. 85

2003

Estabelece o Conselho do Patrimônio Australiano.

Lei da Comissão Nacional da Água – n.
156

2004

Estabelece a Comissão Nacional de Águas.

Lei de Normas e Etiquetas de Eficiência
de Água – n. 4

2005

Lei que prevê a rotulagem da eficiência hídrica e a
elaboração de padrões de eficiência de água, e para
fins relacionados.

Lei Nacional do Efeito Estufa e de
Energia - n. 175

2007

Fornece base para a comunicação e divulgação de
informações relacionadas com as emissões de
gases de efeito estufa, projetos de gás de efeito
estufa, produção de energia e consumo de energia,
e para outros fins.

Lei da Água – n.137

2007

Providências para a gestão dos recursos hídricos da
bacia do Murray-Darling, prevê a informação sobre
água,

Lei de Créditos Carbono - Iniciativa
Agricultura Carbono - n. 101

2011

Lei sobre projetos para remover dióxido de carbono
da atmosfera e projetos para evitar emissões de
gases do efeito estufa, e para outros propósitos.

Leis de Gerenciamento de Produtos – n.
76

2011

Fornece um quadro para a redução dos impactos
ambientais e outros por produtos.

Elaboração: ARCADIS Logos, 2015

A legislação ambiental federal na Austrália é aplicada por meio do Departamento do Meio
Ambiente do Governo Australiano (Australian Government Department of the Environment),
que administra a Lei de Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Biodiversidade (EPBC,
Environment Protection and Biodiversity Conservation), de 1999. Esta lei define aspectos legais
para proteger e gerenciar componentes da flora, fauna, comunidades ecológicas e patrimônios,
de importância nacional e internacional. O capítulo 4 dessa lei aborda em detalhes as
exigências para a AIA em áreas da Commonwealth, ou seja, do governo federal.
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A expressão Commonwealth Britânica não se enquadra na forma de Estado propriamente dita, sendo considerada uma
“formação sui generis”, e abrange, além do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, mais de sessenta unidades diferentes,
os domínios, colônias autônomas, dependências da Coroa, protetorados e territórios sob tutela, cada qual com seu sistema
legislativo e administrativo. O instituto não possui personalidade internacional. Os seus membros são conhecidos como “domínios”,
que são verdadeiros Estados soberanos e conservam o direito de secessão da Commonwealth, bem como de se manterem neutros
em tempos de guerra. O Canadá e a Austrália são exemplos importantes da Commonwealth of Nations. http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12240&revista_caderno=16
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A lei EPBC conta ainda com uma série de regulamentações que são chamadas “Environment
Protection and Biodiversity Conservation Regulations 2000”138.
O ponto central da Lei EPBC é sua aplicação restrita à proteção de "temas de importância
nacional", definidos na própria lei. A maior parte das atividades de avaliação de impacto
ambiental, assim como os processos equivalentes ao licenciamento ambiental, são exercidas
pelos estados e territórios.
2.7.1.

Órgãos Envolvidos e Competências

As obrigações da Lei EPBC da Austrália são atualmente cumpridas pelo Departamento de Meio
Ambiente. A seguir é apresentado o organograma do Departamento do Meio Ambiente139:

Figura 2.7-1 - Organograma do Ministério do Meio Ambiente da Austrália, modificado a partir do
disponível
em:
http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/archive/publications-archive/bettergovernance

No topo da estrutura está o secretário do departamento, o qual responde ao ministro do meio
ambiente, responsável pela tomada de decisão do processo de AIA. O secretário é quem
gerencia a assembleia de Gestão Executiva, a qual é organizada quinzenalmente com a
participação do secretário, deputados, chefes das divisões coorporativas estratégicas e
coordenadores das divisões políticas. Há uma mesa redonda executiva semanalmente que
também inclui chefes de todas as divisões e das agências. O Executivo tem a responsabilidade

138

Disponíveis em http://www.comlaw.gov.au/Series/F2000B00190/Compilations

139

Ainda que na fonte oficial consultada o nome do Ministério seja diferente do atual, a resposta do órgão ambiental confirmou que
essa disposição corresponde ao organograma atual.
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de gerir diversas funções e programas de negócios, além de gerenciar as funções corporativas,
tais como Finanças, Sistemas de Informação e Gestão de Recursos Humanos140.
A divisão de competências entre os níveis federal, estadual e municipal é descrita no
“Memorando de Entendimento” (Heads of Agreement) e na Lei EPBC.
Segundo a Lei EPBC, o governo federal pode celebrar acordos bilaterais com os estados e
territórios que detalhem os procedimentos de gestão, processos, sistemas e abordagem com
o objetivo de racionalizar processos, reduzir a duplicação de esforços e assegurar em tempo
hábil uma avaliação eficaz e reconhecida. Portanto, em muitos casos, o governo federal se
fundamenta nos processos estaduais ou territoriais para emitir autorizações relacionadas a
projetos que possam afetar matéria s de relevância ambiental nacional. O sistema de AIA
evoluiu de forma bastante diferente nos estados australianos, territórios e nível federal, sendo
que somente após a publicação da Lei EPBC que houve uma elevação nas exigências em todo
o país (WOOD, 2003).
Ressalta-se que o governo federal só pode tomar decisões em relação a questões ambientais
de importância nacional, e não pode intervir nas decisões dos governos estaduais ou locais.
No âmbito do governo federal, o licenciamento é exigido por lei, e essencialmente tratado em
nível departamental ou através da agência designada, dependendo do tipo de licença, da
localização, e da sua relevância para uma área específica de importância ambiental nacional.
Há uma série de agências nas áreas de Meio Ambiente, Patrimônio e Água. As principais
agências que formam o Departamento de Meio Ambiente estão sob responsabilidade do
Escritório de Ciência Ambiental e Economia, Mudança Climática e Proteção Ambiental e da
Água. As principais instituições vinculadas ao Departamento de Meio Ambiente são: Serviço
de Meteorologia (Bureau of Meteorology), Diretor de Parques Nacionais, Autoridade do Parque
Marinho de Grande Barreira de Corais (Great Barrier Reef Marine Park Authority), Autoridade
da Bacia Murray-Darling (Murray-Darling Basin Authority), Comissão Nacional da Água
(National Water Commission), Fundação da Federação do Porto de Sydney (Sydney Harbour
Federation Trust)141, embora existam outros órgãos relacionados que também têm
competência para atuar em nível federal.
Em nível estadual/territorial, o licenciamento é tratado no âmbito do Ministério do Estado, ou
através de órgãos designados em cada Estado, como as autoridades de conservação ou de
recursos naturais. Licenças municipais são tratadas por departamentos municipais de cada
cidade ou distrito.
Para aspectos que não estão em uma área de relevância ambiental nacional, o órgão ambiental
estadual competente é o principal ponto de contato. Também existem Autoridades de Proteção
Ambiental (EPA, Environmental Protection Agency) em nível estadual que trabalham com
departamentos governamentais e têm a autoridade para agir em questões ambientais.
Cada agência de licenciamento é responsável por supervisionar as atividades que estão
sujeitas à sua jurisdição e é responsável pela emissão de multas e advertências nos termos
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http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/archive/publications-archive/better-governance

141

É uma agência governamental australiana, criada em 2001 para preservar e reabilitar uma série de defesa e outras terras da
Commonwealth dentro e ao redor do Porto de Sydney.
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das leis. A Polícia Federal Australiana também pode ser envolvida na investigação de crime
ambiental, se o descumprimento for em área de relevância ambiental nacional. Em nível
federal, os órgãos envolvidos na investigação e na aplicação de multas e advertências pelo
não cumprimento das leis são:


Polícia Federal Australiana (Australian Federal Police);



Secretaria do Meio Ambiente, Água, Patrimônio e Artes (Department of the Environment,
Water, Heritage and the Arts);



Serviços de Alfândega Australiano (Australian Customs Service);



Autoridade Australiana de Gestão de Pesca (Australian Fisheries Management Authority);



Autoridade Australiana de Segurança Marítima (Australian Maritime Safety Authority);



Serviço Australiano de Inspeção e Quarentena (Australian Quarantine and Inspection
Service);



Outras agências governamentais do Estado relevantes (onde as questões não estão
relacionadas à legislação da Comunidade das Nações ou não são assuntos ambientais de
relevância nacional).
2.7.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

Há uma série de atividades que, segundo a legislação, necessitam de permissão, licença,
certificado, ou autorização de diferentes esferas do governo. Como exemplo, importação ou
exportação de plantas e animais selvagens ou produtos derivados dos mesmos, atividades que
afetarão qualquer espécie ou comunidade ecológica dentro de uma área da Commonwealth.
Além disso, podem ser necessárias licenças operacionais específicas em nível federal,
estadual ou municipal dependendo das atividades planejadas. Ressalta-se que as licenças e
aprovações relacionadas à qualidade do ar, ruído, odor, e comodidade geral da vida selvagem
não listadas como ameaçadas ou em perigo são de responsabilidade de cada estado.
2.7.2.1.

Etapas do Processo (fluxogramas dos procedimentos)

O fluxograma do processo Federal de AIA e sua descrição estão apresentadas na Figura 2.72.
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Figura 2.7-2 - Organograma do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental na Austrália, modificado a partir do disponível em:
http://www.environment.gov.au/system/files/resources/38fc57cd-c744-4727-8fa0-51ecbd6e879b/files/flow-chart.pdf
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O processo de licenciamento é o mesmo para todos os tipos de empreendimento e segundo a
legislação não existe distinção entre projetos propostos pelo setor privado e pelo setor público.
Ambos devem seguir os mesmos processos de avaliação e/ou de licenciamento ambiental.
Exceções somente são aplicáveis, caso o Ministro Federal do Meio Ambiente determine que
algum projeto, seja ele do setor público ou do setor privado, seja de interesse nacional e
elegível a determinadas isenções.
Na Austrália, muitas empresas relacionadas com projetos ambientais, incluindo consultorias
ambientais, optam por obter a certificação ISO 14001, que embora não seja uma exigência
legal, agiliza o processo de licenciamento e favorece a entrega das documentações em
conformidade com o exigido.
No âmbito federal, o critério final sobre a decisão permanece com o Ministro do Meio Ambiente
e se baseia tanto nas questões de importância ambiental nacional, quanto nos impactos sociais
e econômicos do projeto.
O Ministro do Meio Ambiente não pode intervir em uma proposta se não houver impacto sobre
um dos nove temas de relevância ambiental nacional definidos na Lei EPBC. Caso haja, há
uma classificação da ação em três categorias: não controlada, não controlada caso específico,
e controlada. O processo segue para elaboração de um estudo se for do tipo “ação controlada”.
Para esses casos, a coordenação do processo pode ser feita por mais de um órgão, em
acordos bilaterais, ou se será um processo acreditado do governo da Austrália.
Seis níveis de detalhamento dos estudos são previstos na Lei EPBC. Após a realização do
estudo, o Ministro de Meio Ambiente toma a decisão sobre a aprovação ou não do
empreendimento.
A aprovação do projeto poderá conter condicionantes, requerendo ações de pós-aprovação.
Estas condicionantes incluem obrigações, títulos e auditorias ambientais, monitoramento e
requisitos de conformidade.
2.7.2.2.

Triagem

A primeira etapa na AIA Australiana é determinar se a ação proposta necessitará de avaliação
formal e aprovação nos termos da Lei EPBC. Sua referência será a principal base para a
decisão do Ministro quanto à possibilidade de aprovação e, em caso afirmativo, define-se o tipo
de avaliação a ser adotada. Para que os projetos sejam conduzidos pelo Departamento de
Meio Ambiente, é preciso que os projetos interfiram em ao menos um dos nove temas previstos
na Lei EPBC142:


Sítios (áreas) de Patrimônio Mundial;



Sítios (áreas) de Patrimônio Nacional;



Zonas úmidas de importância internacional (Convenção sobre zonas úmidas de Ramsar);



Espécies ameaçadas e comunidades ecológicas;



Espécies migratórias;

142

http://www.environment.gov.au/epbc/publications/factsheet-epbc-act-frequently-asked-questions
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Ambiente marinho Commonwealth;



Parque Marinho da Barreira de Corais;



Ações Nucleares (incluindo minas de urânio);



Patrimônio Nacional.

Além da definição a partir desses nove temas, a condução do processo a partir das exigências
da EPBC também pode ocorrer quando uma ação ocorre em áreas da Commonwealth,
interferem nessas áreas, ou são conduzidas por agências da Commonwealth. A AIA é
conduzida pelo Departamento de Meio Ambiente.
Em caso positivo, o proponente terá de encaminhar informações acerca da proposta, em um
processo chamado “referral”. Nesse processo deve ser identificado o proponente, uma breve
descrição da proposta, a localização do projeto, a natureza e extensão dos impactos potenciais
e as medidas de mitigação propostas. Em caso negativo, não é necessária a aprovação do
Ministro e o caso deverá ser avaliado a partir das exigências dos estados ou territórios.
O Ministro tem 20 dias úteis para decidir se a ação proposta requer uma avaliação formal e
aprovação. Dentro destes 20 dias úteis, a Lei EPBC fornece um período de 10 dias úteis para
comentários públicos (sem extensões). Ao final dos 20 dias, será fornecida notificação por
escrito sobre a decisão. O Ministro pode tomar uma das três decisões:





Ação não controlada: não é necessária aprovação se a ação for tomada em
conformidade com a triagem e se for sujeita a quaisquer exigências do governo
estadual ou municipal.
Ação não controlada “caso específico”: se a ação proposta não tem potencial de ser
significativa, se realizada de forma atípica, não é necessária aprovação.
Ação controlada: a ação proposta pode ter um impacto significativo, o qual exigirá
aprovação e estará sujeito ao processo de avaliação e aprovação formal. Neste
momento já é decidido o tipo de avaliação (abordagem).

Ações controladas devem apresentar estudos ambientais, e a próxima fase na etapa de triagem
é a decisão sobre a abordagem ou nível de profundidade de avaliação. São previstas seis
formas na Lei EPBC143:



Avaliação acreditada (ex. acordos bilaterais): a Commonwealth ou um governo
estadual tem um processo legal que permite a investigação efetiva de temas de
interesse sobre a Lei EPBC. O tomador de decisão concorda que este processo irá
avaliar satisfatoriamente os temas. Enquanto o método de avaliação é discricionário,
definido pelo tomador de decisão, este método será aplicado se:


As diretrizes estaduais/termos de referência ainda não foram finalizadas e há a
oportunidade para o tomador de decisão se envolver;

143

http://www.environment.gov.au/system/files/resources/0b0cfb1e-6e28-4b23-9a97-fdadda0f111c/files/environmentassessment-manual.pdf
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O governo estadual solicita acreditação e a ação não irá atravessar jurisdição
(projetos lineares, como gasodutos e ferrovias, que atravessam as divisas não
podem avaliados por um processo de avaliação acreditada);



A abordagem de avaliação de estado é proposta para ser acreditado sob um
acordo bilateral;



O processo permitirá que os temas de interesse da Commonwealth sejam
adequadamente tratados.

Avaliação com base em informações fornecidas (avaliação realizada com base em
informações fornecidas no formulário de encaminhamento): antes de iniciar este
processo de avaliação deve ocorrer uma discussão com o diretor, este método é
utilizado em situações limitadas. As informações fornecidas pelo proponente da ação
são utilizadas para preparar um relatório de recomendação preliminar (Draft). O
público, estado ou território relevantes, ministros da Commonwealth e o proponente
tem oportunidade de comentar. Os comentários recebidos são considerados no
relatório final de recomendação. Uma cópia dos comentários públicos é disponibilizada
para o tomador de decisão. Como dito na avaliação anterior, o tomador de decisão é
quem decide qual método será utilizado, sendo este método aplicado se:


Nenhuma informação adicional for necessária para conduzir a avaliação, além das
informações já fornecidas na fase de entrega da documentação,



A escala potencial e a natureza dos impactos podem ser previstas com certo grau
de confiança, os impactos relevantes deverão ser de curto prazo, facilmente
reversíveis ou de pequena escala,



Informações adequadas em relação aos impactos relevantes em temas de
proteção estão disponíveis,



Um número pequeno de temas, (incluindo elementos de temas de proteção
relevantes) são suscetíveis de serem significativamente impactados pela ação,



O proponente tem um registro satisfatório da gestão ambiental e do cumprimento
das leis ambientais,



O grau de preocupação pública associada a ação é relativamente baixo ou passível
de ser relativamente baixo,



Caso precise de mais informações sobre impactos diretos da ação para fazer uma
recomendação este método de avaliação não deverá ser utilizado.

Avaliação de documentação preliminar (formulário de encaminhamento e qualquer
outro material relevante identificado pelo ministro como sendo necessário para avaliar
adequadamente uma ação proposta), quando solicitado, o proponente será obrigado a
fornecer informações adicionais para responder as lacunas ou problemas identificados
pelo departamento. Uma vez que o tomador de decisão tem a informação necessária
para realizar a avaliação do projeto, as informações são publicadas para comentários,
de acordo com as regulamentações. O público tem oportunidade de comentar e o
proponente é obrigado a rever os comentários e considera-los na revisão. O avaliador
considera a informação e elabora um relatório de recomendação para o tomador de
decisão. O tomador de decisão irá considerar este método se:


O número e a complexidade dos impactos relevantes são baixos e localizados;



As medidas mitigadoras para os impactos podem ser previstas com um certo grau
de confiabilidade;
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As informações fornecidas forem boas; e



Os impactos relevantes foram ou estão sendo adequadamente avaliados no
âmbito da Commonwealth ou da legislação estadual, isso é, um relatório ambiental
ou algum outro similar existe ou está sendo preparado.

Avaliação por Relatório Ambiental Público (PER, Public Environment Report):
diretrizes específicas (termos de referência) podem ser desenvolvidas, conforme
necessário, para investigar determinados assuntos, podendo considerar se o
proponente, público e outras partes interessadas devem ter a oportunidade para
comentar a fase preliminar (de Draft). O proponente prepara um PER preliminar (Draft)
com as orientações e disponibiliza para comentários públicos, podendo o proponente
revê-lo após o recebimento dos comentários. O avaliador do estudo considera o
documento e elabora um relatório de recomendações para o tomador e decisão. Este
método de avaliação será utilizado se:


A avaliação dos impactos relevantes concentra-se em um número relativamente
pequeno de questões-chave;



Uma avaliação adequada destas questões necessitará de coleta de novas
informações ou numa análise mais aprofundada dos dados existentes;



Há um nível moderado a alto de interesse público.

Avaliação por Estudo de Impacto Ambiental (EIS, Environmental Impact
Statement): assim como na avaliação por PER, as diretrizes podem ser desenvolvidas
para assuntos específicos, podendo considerar se o proponente, público e outras
partes interessadas devem ter a oportunidade para comentar a fase preliminar (de
Draft), porém para avaliação por EIS as diretrizes podem ser mais abrangentes. O
proponente prepara um EIS atendendo às diretrizes. O público deve ter a oportunidade
de comentar e então o proponente pode rever o estudo. O avaliador do estudo
considera o EIS e elabora um relatório de recomendação. Este método de avaliação é
aplicado se:


A avaliação dos impactos relevantes compreende um grande número de questões
complexas,



Uma avaliação adequada destas questões exige coleta de novas informações ou
uma análise mais aprofundada dos dados existentes,



Há um alto nível de interesse público ou controvérsias.

Avaliação por consulta pública: o ministro atribui um ou mais avaliador (chamado
comissário) para investigar o tema. O avaliador determina o processo que irá utilizar,
geralmente considerando comentários públicos. O avaliador prepara um relatório para
o ministro. Este método pode ser aplicado se:


Os impactos relevantes são complexos;



Os impactos relevantes ou a gestão destes impactos, estão fora do controle de um
único proponente;



Se é necessário ou desejável ter envolvimento do público no processo de
avaliação.
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As decisões de triagem são baseadas em análise caso a caso levando em conta diretrizes e
guias de orientação publicados pelo Departamento de Meio Ambiente144. O processo de
triagem inicia-se com uma autoavaliação por parte do proponente. Caso essa autoavaliação
conclua que o projeto tem a possibilidade de causar impacto significativo sobre um assunto de
importância nacional, o proponente deve referir o projeto ao Departamento de Meio Ambiente,
o qual, com base na informação apresentada, decidirá pela necessidade de uma avaliação de
impacto ambiental e qual o tipo. Note-se que um projeto que não necessite aprovação do
governo federal pode ser enquadrado no processo estadual correspondente de avaliação de
impacto ambiental
As legislações ambientais estaduais/territoriais preveem diferentes níveis e profundidades de
análise baseadas no tipo, porte e localização do projeto
Decisões federais de triagem são divulgadas ao público por meio de um edital público. O
público tem a oportunidade de levantar preocupações relacionadas ao resultado da triagem e
formalmente submeter as preocupações à agência licenciadora ou ao Ministério.
2.7.2.3.

Definição de Escopo

Para os casos em que a etapa de triagem leva à avaliação por EIS, um estudo ambiental amplo
deve ser realizado de acordo com a Divisão 6 da Lei EBPC. O Ministro deve fornecer
orientações para a elaboração do estudo, em um documento chamado EIS Guidelines (Termos
de referência). Esses documentos podem conter diretrizes padrão (standard guidelines) ou
adaptadas (tailored guidelines)145.
O conteúdo dessas diretrizes é definido no pacote de regulamentações da EPBC (Environment
Protection and Biodiversity Conservation Regulations 2000), e inclui o conteúdo conforme
apresentado no Quadro 2.7-2.
Quadro 2.7-2 – Temas para o PER e EIS baseado na EPBC/2000.
1. Informações gerais
1.01 O contexto da ação, incluindo:
(a) Título.
(b) Nome completo e endereço do proponente.
(c) Objetivo claro da ação.
(d) Localização da ação.
(e) Fundo para o desenvolvimento da ação.
(f) Como a ação se relaciona com outras ações (das quais o proponente deve estar ciente) que foram, ou
serão, tomadas ou aprovadas na mesma região que será afetada.
(g) Estado atual da ação.
(h) Consequências de não prosseguir a ação.
2. Descrição
2.01 Descrição da ação, incluindo:
(a) Todos os componentes da ação.
(b) A localização exata dos trabalhos, das estruturas a serem construídas ou elementos da ação que pode
ter impactos relevantes.
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http://www.environment.gov.au/system/files/resources/42f84df4-720b-4dcf-b262-48679a3aba58/files/nes-guidelines_1.pdf

http://www.environment.gov.au/system/files/resources/a0af2153-29dc-453c-8f04-3de35bca5264/files/commonwealthguidelines_1.pdf
145

De acordo com as seções 101B e 102 da Lei EPBC.
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(c) A forma como as obras irão ser realizadas e o design das estruturas que podem causar impactos
relevantes.
(d) Os impactos relevantes da ação.
(e) Proposição de medidas de prevenção e mitigação para os impactos relevantes.
(f) Quaisquer outros requisitos ou condições para aprovação que o proponente considera que possa ser
incorporado para a ação proposta.
(g) Quando aplicável, alternativas para a ação, incluindo:
 Se for o caso, não dar continuidade a ação
 Uma descrição comparativa dos impactos de cada alternativa sobre os temas tratados no estudo e provisão
de ações de controle.
 Detalhe suficiente para deixar claro por que uma alternativa é preferível a outra.
(h) Qualquer consulta sobre a ação, considerando:
 Locais das consultas realizadas
 Consultas sobre os impactos relevantes
 Se existiu consulta sobre a ação – documentos, resultados da consulta
(i) A identificação das partes afetadas, incluindo uma declaração mencionando quaisquer comunidades
que podem ser afetadas e descrevendo seus pontos de vista
3. Impactos relevantes
3.01 Informações apresentadas no parágrafo 2.01 (d) deve incluir:
(a) Uma descrição dos impactos relevantes da ação.
(b) Uma avaliação detalhada da natureza e duração dos impactos relevantes em curto e longo prazo.
(c) Uma declaração se os impactos relevantes podem ser desconhecidos, imprevisíveis ou irreversíveis.
(d) Análise da importância dos impactos relevantes.
(e) Quaisquer dados técnicos e outras informações utilizadas ou necessárias para fazer uma avaliação
detalhada dos impactos relevantes.
4. Medidas de prevenção e mitigação
4.01 As informações fornecidas nos termos do parágrafo 2.01(e) deve incluir:
(a) Uma descrição e uma avaliação da eficácia esperada ou prevista das medidas de mitigação.
(b) Qualquer base legal ou política para as medidas de mitigação.
(c) O custo das medidas de mitigação.
(d) Um esboço de um plano de gestão ambiental que estabelece o quadro para continuidade de gestão,
mitigação e acompanhamento dos programas para os impactos relevantes, incluindo eventuais
disposições para a auditoria ambiental independente.
(e) O nome da agência responsável para endossar ou aprovar cada medida de mitigação ou programa de
monitoramento.
(f) Uma lista consolidada de medidas de mitigação propostas para serem realizadas para prevenir,
minimizar ou compensar os impactos relevantes, incluindo medidas de mitigação propostas a serem
tomadas pelos governos estaduais, locais ou o proponente.
5. Outras aprovações e condições
5.01 As informações apresentadas no parágrafo 2.01(f) deve incluir:
(a) Detalhes de quaisquer sistemas, planos ou políticas de planejamento do governo estadual ou local
relacionado a ação, considerando:
 Que a avaliação da ação proposta, foi ou está sendo, realizada no âmbito do sistema, plano ou política.
 A forma como o sistema prevê a prevenção, mitigação e gestão de eventuais impactos relevantes
(b) Uma descrição de qualquer aprovação que tenha sido obtida a partir de um estado, território ou agência
commmonwealth ou autoridade (outros que também tenham a responsabilidade de aprovar sob a Lei
EPBC), incluindo quaisquer condições que apliquem a ação.
(c) A indicação de qualquer aprovação adicional que será exigida.
(d) Uma descrição de procedimentos de fiscalização, execução e avaliação que se aplicam, ou estão
propostos para a ação.
6. Registro ambiental do propositor
6.1 Detalhes de qualquer processo sob as leis da commonwealth, estado ou território para proteção do meio
ambiente ou da conservação e uso sustentável dos recursos naturais contra:
 A pessoa que se propõe tomar a ação e
 Ação com licença solicitada, deve-se solicitar a aplicação.
6.2 Se o proponente da ação é uma empresa – detalhes da estrutura política e planejamento ambiental da
empresa.
7. Fontes de informação
7.01 Para informação no PER ou EIS, a fase preliminar (Draft) deve incluir:
(a) A fonte de informações.
(b) Quão recente é a informação.
(c) Como a confiabilidade das informações foi testada.
(d) Quais as incertezas quanto a informação.
Fonte: Modificado de EPBC regulation 2000 - http://www.comlaw.gov.au/Details/F2014C01116
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É parte das exigências no processo de AIA australiano a inclusão de questões sociais e
econômicas, como economia regional e mercados afetados, saúde humana e impactos sociais.
A)

Avaliação de Impactos e Impactos Cumulativos

Normalmente as avaliações ambientais exigem uma avaliação de impactos cumulativos. A
abordagem e o nível de esforço aplicado para avaliar os efeitos ambientais cumulativos em um
projeto submetido a avaliação ambiental é estabelecido caso a caso, considerando-se:


As características do projeto;



Os riscos associados aos potenciais efeitos ambientais cumulativos no ambiente;



A saúde ou a situação atual do ambiente e dos componentes ecológicos que podem ser
impactados pelos efeitos ambientais cumulativos;



O potencial de mitigação e a extensão na qual as medidas de mitigação podem abordar os
efeitos ambientais potenciais;



O nível de preocupação manifestado por grupos interessados ou pelo público em geral;



Influência sobre as áreas de importância nacional.

B)

Análise de risco

Caso seja solicitado pela agência de licenciamento, deverá ser incluído no EIA um resumo da
avaliação de risco. A agência irá decidir como a análise deverá ser feita e o escopo. O
detalhamento dos riscos, no entanto, deverá ser apresentado separadamente em um Relatório
de Avaliação de Risco Ecológico e Saúde Humana.
C)

Modelagens

Dependendo dos parâmetros a serem modelados, a agência de licenciamento pode exigir o
uso de modelos específicos. Geralmente, os métodos, incluindo a seleção de modelos, são
discutidos com o proponente no início do processo de EIA, a fim de selecionar os modelos que
são reconhecidos e 'aprovados' pela agência de licenciamento.
2.7.2.4.

Elaboração de Estudos Ambientais

Documentos de referência são frequentemente desenvolvidos e atualizados pelas agências
responsáveis pelo licenciamento ambiental e AIA, a fim de melhorar a gestão da informação e
a prestação de serviços, incluindo a gestão de custos146.
Como exemplo existe o manual de avaliação de ambiental que tenha objetivo de auxiliar a
equipe do departamento de sustentabilidade, ambiente, água, população e comunidade está
disponível na internet. A nível estadual, é possível observar diversos guias para elaboração da
avaliação de ambiental (disponibilizados na ferramenta web).

146

Disponível em: www.environment.gov.au/epbc/publications/ guidelines.html
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2.7.2.5.

Análise Técnica dos Estudos Ambientais

O Departamento de Meio Ambiente tem a prerrogativa de autorizar a publicação dos
documentos preliminares (Draft PER e Draft EIS), como uma forma de controle de qualidade
dos estudos (WOOD, 2003).
O Departamento de Meio Ambiente deve preparar um relatório de avaliação dos estudos
ambientais. Esses relatórios devem conter informações suficientes para que sejam
considerados sem a necessidade de consulta ao estudo ambiental, e podem ser breves ou
passar de 200 páginas (WOOD, 2003). Em casos de processos de AIA credenciados, o estado
ou agência Commonwealth fornece o relatório de avaliação final para o ministro do Meio
Ambiente, para apreciação na decisão de aprovação.
De acordo com a lei EPBC, (seção 105), um relatório com recomendações deve ser
encaminhado ao Ministro, contendo a justificativa do porque a ação não deve ser aprovada ou
as condições para aprovação. De acordo com a seção 130, o relatório com as recomendações
deve ser enviado ao Ministro em até 40 dias úteis após o recebimento do estudo em sua versão
final (Final PER ou Final EIS). Se o Ministro entender que os estudos ou o parecer não são
satisfatórios, ele pode recusar o recebimento desses documentos.
As diretrizes emitidas para a elaboração do estudo são uma lista de verificação útil para a
revisão dos estudos ambientais, sendo que não há guias ou outros critérios para auxiliar nessa
etapa (WOOD, 2003).
2.7.2.6.

Processo de Tomada de Decisão

O processo de avaliação ambiental é concluído com a decisão de aprovar, aprovar com
condicionantes ou negar a aprovação do projeto. No caso de haver condicionantes, elas devem
ser anexadas à aprovação, e podem incluir vínculos ou obrigações, auditorias independentes
e acompanhamento de seu cumprimento.
O Ministro do Meio Ambiente é responsável pela aprovação de projetos federais, e em sua
decisão deverá considerar147:








Princípios do desenvolvimento ecologicamente sustentável,
Resultados da avaliação dos impactos da ação proposta,
Documentação encaminhada,
Comentários da comunidade e das partes interessadas,
Qualquer outra informação relevante disponível sobre os impactos da ação proposta,
Comentários relevantes de outra entidade do governo australiano e de ministros do
governo dos estados e territórios, como, informações sobre os fatores sociais e
econômicos.

147

http://www.environment.gov.au/protection/environment-assessments/assessment-and-approval-process/decision-whether-toapprove
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O Ministro pode considerar o histórico ambiental da empresa, incluindo o histórico ambiental
dos diretores e irá considerar os impactos da ação proposta em relação ao que está definido
pela Lei EPBC e outros assuntos econômicos e sociais. O proponente receberá uma cópia da
decisão, a qual será publicada em seguida.
A aprovação ambiental permite que o proponente prossiga com o projeto e inclui a aquisição
de todas as licenças e autorizações necessárias. Estas licenças e autorizações podem conter
exigências específicas locais ou podem ser ajustadas para projetos específicos.
Processos Estaduais e Territoriais também possuem metodologias de aprovação, as quais
embora sejam semelhantes aos processos Federais, possuem requerimentos específicos. O
ministério do Meio Ambiente Estadual\Territorial é responsável pelas aprovações. Assim como
o processo federal, aprovações são concedidas com inclusão de condicionantes.
2.7.2.7.

Acompanhamento e Monitoramento

A agência licenciadora competente pode exigir monitoramento e relatórios específicos, os quais
devem ser discutidos e determinados no início do projeto. Todos os relatórios de
monitoramento/acompanhamento serão revistos pela agência de licenciamento para garantir
que os procedimentos estabelecidos estejam sendo seguidos e que os resultados do
monitoramento estejam respeitando os limites da legislação.
O proponente do projeto é responsável por conduzir o monitoramento durante a construção,
operação e desativação do projeto. Relatórios de monitoramento são entregues à agência de
responsável anualmente, ou em outro período definido. Caso seja necessária uma inspeção
ambiental, a mesma será conduzida pela agência.
Caso necessário, a agência responsável irá estipular requisitos específicos na licença para
monitoramentos contínuos. Estas solicitações podem especificar, entre outros itens, quais são
os parâmetros a serem monitorados, onde e quantas vezes o monitoramento deve ocorrer e
quais os relatórios devem ser gerados. Os resultados do monitoramento devem demonstrar a
conformidade com as legislações pertinentes.
O proponente também é responsável pela supervisão das medidas de mitigação. Em alguns
casos, a agência responsável pode exigir que o proponente do projeto terceirize o serviço a um
consultor independente para confirmar os resultados.
Os relatórios de monitoramento são preparados pelo proponente ou pela empresa de
consultoria contratada pelo proponente e dependendo da importância do projeto, os relatórios
podem se tornar públicos.
Os projetos que estiverem em áreas classificadas como de Importância Nacional sempre são
tornados públicos e podem ser encontrados no site do Departamento Federal de Meio
Ambiente. Outros projetos podem se tornar públicos nos sites Municipais ou Estaduais, ou em
sites específicos dos projetos a critério da agência de licenciamento. Neste caso, serão
considerados fatores como escala do projeto, interesse da comunidade/das partes
interessadas e riscos ambientais levantados. É possível que as cópias não sejam efetivamente
distribuídas, mas podem ser disponibilizadas ao público por meio de solicitação ou de acordo
específico.
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O EIA deve considerar medidas de mitigação para reduzir ou eliminar um potencial efeito
adverso, as quais podem ser sugeridas pela agência de licenciamento com base no tipo de
projeto, escala e riscos que ultrapassam os padrões legais. Em alguns casos, medidas de
compensação são exigidas pelo órgão de licenciamento. O proponente do projeto é
responsável por propor o nível adequado de medidas de mitigação, desde que os padrões
legais para emissões e lançamentos sejam atendidos.
Consultores independentes podem realizar auditorias e verificar a eficácia das medidas de
mitigação relatadas no EIA ou em uma solicitação de licença. Além disso, a agência de
licenciamento pode fazer suas próprias auditorias.
Os indicadores ambientais não são citados diretamente na AIA australiana, no entanto, a
legislação ambiental estabelece alguns indicadores que devem ser atendidos pelos
proponentes. A Política de Proteção Ambiental da Qualidade de Água de 2003148 (Environment
Protection (Water Quality) Policy 2003), com base no Environment Protection Act 1993,
descreve os indicadores e objetivos de qualidade de água e estabelece os critérios a serem
seguidos para garantir a qualidade da água para os respectivos corpos de água. Dentre os
corpos de água abordados estão: ecossistema aquático marinho e de água doce; água potável;
água para recreação; agricultura/aquicultura; e indústria. Desta forma, a política descreve a
concentração máxima admissível de poluentes (Cromo, Mercúrio, Amônia, Sulfatos, Óleos,
Graxas etc.) em mg/L nesses corpos de água. De forma análoga, existem políticas para a
regulamentação na geração ruídos de acordo com o tipo de atividade. Deste modo, a Política
de Proteção Ambiental de Ruídos de 2007149 (Environment Protection (Noise) Policy 2007)
estabelece os níveis de ruídos em dB(A) permitidos utilizando o fator indicativo de ruído que
leva em consideração ruídos captados dentro e fora de ambientes e também quanto aos seus
períodos (dia ou noite).
2.7.3.

Compensação Ambiental

A compensação associada à desapropriação está tratada na Lei EBPC, no entanto,
normalmente, a compensação não é uma exigência para outras áreas dentro da legislação
ambiental. Podem ser estabelecidas compensações no caso de projeto que implique destruição
de recursos, habitats ou espécies ameaçadas. A efetividade destas compensações é definida
caso a caso.
Os proponentes, muitas vezes, usam a compensação como uma forma de mitigação. Por
exemplo, o proponente irá compensar a perda de árvores decorrente de alagamento através
do replantio do mesmo número de árvores, ou mais, em outro local.
Os tribunais estaduais e federais podem exigir compensação e ações judiciais civis também
pode resultar em compensação.

148

http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/POL/ENVIRONMENT%20PROTECTION%20(WATER%20QUALITY)%20POLICY%
202003/CURRENT/2003.-.UN.PDF
149

http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/POL/ENVIRONMENT%20PROTECTION%20(NOISE)%20POLICY%202007/CURRENT/
2007.-.UN.PDF
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Para os impactos não-mensuráveis não existe nenhuma exigência de compensação.
"Compensações ambientais150" são amplamente entendida como ações tomadas pelos
desenvolvedores para compensar os impactos adversos de seus desenvolvimentos. O
Governo australiano está cada vez mais considerando compensações ambientais como parte
de seu processo decisório sobre ações propostas no âmbito da Lei EPBC.
Ações que podem ser considerados como compensações ambientais são geralmente
classificados em compensações diretas e indiretas, conforme Quadro 2.7-3.
Quadro 2.7-3 - Descrição das compensações diretas e indiretas
Compensações diretas:
Compensações diretas são destinadas a manutenção no solo e melhoria dos valores de habitats ou paisagem.
Eles podem incluir:
•
proteção a longo prazo de habitat existentes - incluindo a aquisição e a inclusão de terra na propriedade de
conservação, e arranjos pactuando em terrenos privados;
•
restauração ou reabilitação de habitat degradado existente; ou
•
restabelecimento de habitat.
Compensações indiretas:
Compensações indiretas contemplam as ações que melhorem o conhecimento, compreensão e gestão
conduzindo a melhores resultados de conservação. Eles podem incluir:
•
implementação de ações de plano de recuperação - incluindo inquéritos;
•
contribuições para programas de pesquisa ou de ensino relevantes;
•
remoção de processos de ameaças;
•
contribuições para fundos apropriados ou esquemas bancários que podem oferecer compensações diretas
através de uma consolidação dos fundos e investimentos em áreas prioritárias; ou
• atividades de gestão emandamento, tais como monitoramento, manutenção, preparação e implementação
de planos de gestão, etc.

As compensações ambientais podem ser aplicadas ao abrigo da Lei EPBC para os projetos
que forem submetidos a avaliação quando puderem causar impactos e afetarem aspectos
ambientais protegidos pela Lei EPBC.
As compensações ambientais não são aplicáveis para todos os projetos sob a Lei EPBC. Cada
um deve ser avaliado levando-se em conta a escala e a intensidade dos seus impactos, além
dos resultados em termos de conservação obtidos pelas ações de compensação. Eles não
devem ser aplicados quando os impactos de um empreendimento podem ser razoavelmente
mitigados. Em algumas circunstâncias, não é possível compensar os impactos negativos de
um empreendimento, devendo o projeto ser objeto de decisão sobre sua aceitação.
2.7.4.

Participação Pública

A participação pública na Austrália ocorre através de publicações na internet em diferentes
fases do processo de AIA, porém depende da decisão do ministro (WOOD, 2003). Para o
processo de avaliação ambiental por consulta pública, a audiência pública é obrigatória, exceto
quando a comissão que analisa o inquérito libere desta exigência. A comissão deve tornar

150

http://www.environment.gov.au/epbc/publications/epbc-act-environmental-offsets-policy
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pública, da forma que achar cabível, qualquer submissão ou evidência que tenha recebido por
escrito, porém tem autonomia para decidir não publicar.
A comissão pode dar instruções para determinar que todo ou parte do inquérito seja privado,
determinando quais pessoas devem participar e dar diretrizes para restringir ou proibir a
publicação de todo ou de trechos de apresentações ou provas dadas à comissão oralmente ou
por escrito caso ela entenda que seja desejável ao público.
Embora a participação pública não seja obrigada. Por outro lado, alguns outros pontos dos
projetos, a consulta pública poderia ser benéfica em vários aspectos e auxiliaria na aprovação
do EIA global, embora não seja obrigatória151. A consulta pública varia de Estado para Estado.
A maioria das decisões e declarações, bem como os convites para realização de comentários
nos termos da Lei EPBC são publicados no banco de dados do departamento de notícias sobre
a Lei EPBC. Algumas declarações também são publicadas em sites do governo e imprensa
externa ao redor da Austrália. Organizações comunitárias também podem ser ativas na
promoção da participação pública no processo de AIA. O Ministro deve fornecer ao proponente
orientações/diretrizes por escrito para a elaboração de relatórios do projeto para apresentação
ao público e ainda deve convidar o público a comentar. Essas diretrizes são detalhadas para o
processo Federal na Lei EPBC.
O prazo para comentários é determinado pelo Ministro e pode ser negociado com o proponente.
Mas normalmente, é de, pelo menos, 20 dias. Quando o período de consultas termina, os
documentos não são retirados do site, ou seja, ficam estão disponíveis ao público por toda a
duração do processo de avaliação ambiental e na maioria dos casos, até mesmo depois de ter
sido tomada uma decisão. O proponente deve fornecer ao Ministro um documento revisado
abordando os comentários no prazo de 10 dias após o final do período de consulta ou republicar
as informações relevantes, informando que não foram recebidos comentários.
Quando uma audiência pública é determinada pelo ministro, a estrutura da audiência pública
fica a critério do proponente do projeto, mas o formato pode ser ditado pelo órgão competente.
As reuniões são normalmente realizadas em um dia de semana à noite, quando a maioria das
pessoas está disponível para participar, e estão programadas para durar de duas a três horas.
A apresentação formal é muitas vezes feita seguida por um período de perguntas e respostas.
Representantes do proponente e seus técnicos estão presentes e disponíveis para responder
às perguntas. Documentos ou websites importantes podem ser divulgados antes das
audiências públicas.
2.7.5.
2.7.5.1.

Aspectos Administrativos
Gestão da Informação e do Conhecimento

As informações sobre os processos de AIA são disponibilizadas pelo Departamento de Meio
Ambiente, no portal EPBC Act Notices database, conforme mostra a Figura 2.7-3.

151

De acordo com informações disponíveis em: <https://www.iaia.org/iaia08perth/pdfs/concurrentsessions/CS23_community_Clarke.pdf> ; <http://www.environment.gov.au/epbc/public-notices>.
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Figura 2.7-3 –Portal EPBC Act Notices database

Fonte: http://www.environment.gov.au/cgi-bin/epbc/epbc_ap.pl

Nesse portal são disponibilizadas informações sobre triagem - pedidos de referral, informes de
decisões dessa etapa, aberturas para participação, isenções da AIA e justificativas, e ainda
acerca de avaliações estratégicas. Para acessar as informações, o usuário deve preencher nos
campos fechados o tipo de informação desejada e(ou) o período, ou realizar a busca no campo
aberto, no qual pode inserir no número de referência ou palavras chaves. Os comentários do
público são feitos diretamente pelo site, durante 10 dias úteis, e a decisão sobre qual processo
deverá ser adotado deve ocorrer dentro de 20 dias úteis.
O Departamento de Meio Ambiente disponibiliza as fontes de informações que podem ser
consultadas na elaboração dos estudos ambientais. Há uma lista de bancos de dados de
código aberto (http://www.environment.gov.au/about-us/environmental-information-data/opendata) e também há a possibilidade de consultar o Find Environmental Data (FED), que indica
onde
a
informação
buscada
pode
ser
encontrada
(http://www.environment.gov.au/fed/catalog/main/home.page). A Austrália conta desde 1989
com uma rede para informações sobre recursos ambientais (ERIN, Environmental Resources
Information Network,), que visa organizar e disponibilizar informações ambientais, oferecendo
também análises, ferramentas e pareceres para tomadores de decisão.
A entrega dos documentos na etapa de triagem é feita por e-mail, não pelo portal. Não foram
encontradas informações sobre as entregas de estudos ambientais e outros documentos.
Os proponentes de projetos são obrigados a fornecer todos os dados necessários para
comprovar as informações contidas no EIA, para o pedido de autorização ou licença. Estes
podem incluir arquivos de modelagem de ruído e estudos de qualidade do ar, arquivos SIG
(Sistema de Informação Geográfica), dados de monitoramento, etc. Os dados brutos não são
necessariamente obrigatórios, mas podem ser solicitados; os dados podem ser processados
para que sejam extraídos conjuntos de dados relevantes para inclusão no EIA, documentos
comprobatórios, ou pedidos de autorização. Todos os dados fornecidos como parte desses
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pedidos devem ser validados pelo proponente do projeto. Os relatórios ambientais (pareceres)
são retidos pela agência de aprovação e estão à disposição do público, online ou mediante
solicitação. Acerca da coleta e organização de dados primários por agências governamentais,
coletados durante o diagnóstico ou o monitoramento em processos de AIA, também não foram
encontradas informações.
A coleta de dados é realizada tipicamente para atender às necessidades específicas do projeto
e/ou necessidades da organização. Esta informação é usada para os trabalhos em todos os
projetos ou organizações parceiras, no entanto, as regras e os protocolos de gerenciamento
de dados raramente são padronizados em todas as agências. Dados e serviços padronizados
são destinados estrategicamente para todo o governo para redução de utilização e sistemas
customizados152.
2.7.5.2.

Indicadores Administrativos e Desempenho

Para avaliar o desempenho do Departamento de Meio Ambiente em relação às avaliações
ambientais, no relatório anual são indicados o número de processos em cada caso, se houve
atraso em relação ao prazo legal estabelecido, e as razões para o atraso ter ocorrido153. O
relatório traz a informação de que em 100 processos concluídos nesses dois anos, em 35
houve atrasos devido a necessidade de novas consultas ao proponente e por atrasos
administrativos do processo. O relatório indica também que de 3 processos de EIS, em 2 houve
atraso na elaboração dos EIS Guidelines, que são como o termo de referência para início da
elaboração dos estudos.
O Relatório de 2013-2014 indica que no período abrangido pelo relatório foram recebidas 304
solicitações de propostas para triagem. Desses processos, 105 foram considerados do tipo
ação controlada, 146 do tipo ação não controlada, e 53 por ação não controlada em caso
específico. O relatório também traz a informação do número total de ações controladas desde
a promulgação da Lei EPBC 1999 – foram 1370 processos desde 2000. O relatório indica que
foram tomadas 83 decisões acerca do tipo de estudo que deveria ser conduzido: 2 por Estudo
de Impacto Ambiental (EIS), 3 por Relatório Ambiental Público (PER), 9 com base em
informações fornecidas, e 69 avaliações de documentação preliminar.
O relatório não apresenta gráficos da evolução do processo ou análises sobre a carga de
trabalho sobre a equipe do Departamento de Meio Ambiente. O relatório é elaborado para o
cumprimento de uma exigência da Lei EPBC e da Lei de Serviços Públicos de 1999.
2.7.5.3.

Custo da AIA

Desde 1 de Outubro de 2014, o governo australiano iniciou uma política de recuperação de
custos para as avaliações ambientais e algumas avaliações estratégicas no âmbito da Lei
EPBC. Estas disposições são coerentes com as orientações do governo australiano que
estabelece que aqueles que criam a necessidade de regulamentação devem suportar os

152

Referrals Gateway Team EPBC por meio do .Referrals@environment.gov.au>

153

http://www.environment.gov.au/system/files/resources/eeda822c-0cd5-4060-9360-7be17b534f73/files/environment-annualreport-2013-14web.pdf

ARCADIS logos 177

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

custos, ao invés de serem cobertos por verbas da arrecadação regular. As novas disposições
são aplicáveis aos projetos iniciados após 14 de maio de 2014.
A emenda da Lei EPBC que trata de custos prevê o detalhamento dos diferentes valores para
análise de cada tipo de estudo, e como devem ser feitos os cálculos de acordo com a
complexidade do projeto, havendo taxas adicionais para o caso de solicitações de informações
complementares. As taxas são atualmente definidas no documento Cost Recovery for
Environmental Assessments under the Environment Protection and Biodiversity Conservation
Act 1999, Julho 2014-Junho 2015, um documento com 96 páginas e uma série de regras para
o cálculo das taxas aplicáveis154.
Os custos mínimos para submeter um processo à avaliação inicial (referral), o custo é de AUD
7352155, a avaliação de um Estudo de Impacto Ambiental tem valor base de AUD 30.202, e a
avaliação do plano de gestão ambiental, AUD 3.233. Taxas adicionais podem ser cobradas se
houver requisição de informações complementares.
Ações controladas contam com uma lista de 16 critérios de complexidade (de A a P), e custos
adicionais para propostas classificadas como moderada, alta e muita alta complexidade. O
critério P para muito alta complexidade é o que apresenta o maior custo: AUD 577.651 – aplicase a casos em que um novo escopo deve ser elaborado, e quando os impactos são incertos,
com consequências ambientais severas, irreversíveis e impactos de longo prazo.
2.7.5.4.

Penalidades

Se uma empresa for declarada culpada por causar danos ambientais, ela será submetida a
penalidades como multas, ações administrativas e corretivas e, em alguns casos, até a
revogação da autorização ou licença. Em algumas circunstâncias, o escritório executivo da
empresa pode também ser responsabilizado civil ou criminalmente por infrações cometidas
pela mesma.
Em geral, assim que a empresa cumprir a penalidade que for estabelecida, incluindo a
implementação de alguma medida de mitigação exigida, a empresa é autorizada a operar sob
sua licença/autorização existente. A revogação de licenças ambientais pode ocorrer em
algumas circunstâncias, dentre as quais podem ser citadas:


Se a empresa operar fora dos limites estipulados em sua licença/autorização, no que se
refere às taxas de produção, descargas, quantidade de horas diárias de operação, entre
outras;



Se a empresa não pagar as multas aplicadas a ela;



Se a empresa deixar de implementar as medidas de mitigação exigidas para resolver um
problema de poluição; e



Se a empresa deixar de cumprir uma ordem emitida por uma agência reguladora.

Detalhada no documento “Cost Recovery for Environmental Assessments under the Environment Protection and Biodiversity
Conservation Act 1999”, Julho 2014-Junho 2015, disponível em: http://www.environment.gov.au/system/files/resources/beb865e6ebe7-44fa-bc66-7e4c7572771c/files/final-cost-recovery-cris.pdf
154
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O proponente poderá ser indenizado se conseguir provar alguma irregularidade na licença
revogada, por exemplo, que a revogação não era competência desta agência.
2.7.6.

Avaliação Ambiental Estratégica e a Relação da AIA com Outros
Instrumentos

Avaliações Estratégicas são previstas na Parte 10 da Lei EPBC. Estes estudos são propostos
para uma série de novas propostas ou desenvolvimentos (ações) em escala territorial e período
amplos, mesmo que o responsável pela proposta (desenvolvedor) ainda não seja conhecido.
Num nível mais amplo, o processo ocorre em duas etapas:


Apreciação e aprovação de uma "Política, Plano ou Programa (PPP)”;



A aprovação de ações (ou classes de ações) que estão associadas com o Programa. É
essa segunda etapa que potencialmente permite a continuidade do desenvolvimento em
uma grande área, sem a necessidade de aprovação pela Lei EPBC de desenvolvimentos
individuais (avaliações de projeto por projeto).

Avaliações Estratégicas são realizadas pela organização responsável pela execução do PPP
(por exemplo, governo do estado ou território, o conselho local, grupo da indústria ou
organização) em parceria com o governo australiano, e têm como metas a realização de um
processo colaborativo que ofereça resultados positivos para ambas as partes.
Exemplos de programas que podem ser estrategicamente avaliadas incluem:


Planos e políticas de desenvolvimento urbano de escala regional;



Desenvolvimento industrial em larga escala e infraestrutura associada;



PPP para fogo, vegetação ou recursos de gestão de pragas;



Extração de água e respectivas políticas de uso;



Planos e políticas de infraestrutura;



Políticas do setor da indústria.

A AAE oferece o potencial para lidar com os impactos cumulativos sobre assuntos de
importância ambiental nacional e com o planejamento de resultados em uma escala muito
maior do que pode ser alcançado por meio de avaliações projeto a projeto.
A definição da Avaliação Ambiental Estratégica é realizada por meio de um acordo formal entre
o ministro e quem realiza a avaliação (órgão público). É um requisito obrigatório nos termos da
lei nacional e estabelece formalmente as expectativas de ambas as partes.
Um acordo típico para a avaliação estratégica de um Programa inclui:


Estudos de base para a avaliação;



O processo de preparação do projeto de Programa e do relatório de avaliação estratégica;



Os termos de referência para o relatório de avaliação estratégica;



Requisitos de consulta pública;



O processo para finalizar o Programa e o relatório de avaliação estratégica;
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O processo pelo qual o ministro considera o Programa para aprovação (incluindo os
critérios de aprovação);



O processo pelo qual o ministro irá aprovar ações associadas ao Programa;



Mecanismos de governança;



Processos para resolver disputas ou rescindir o contrato.

Na avaliação de Ashe e Marsden (2011), a AAE na Austrália não adota as mesmas
terminologias da prática internacionais, e em alguns casos pode ser considerada uma paraAAE. Em algumas áreas, os autores indicam que a AAE cumpre bem o seu papel, como na
gestão de recursos naturais, de recursos pesqueiros, nas medidas de proteção ambiental
(National Environment Protection Measures) e em programas de auxílio internacional.
2.7.7.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

Um estudo realizado pelo Gabinete Nacional de Auditoria Australiana (ANAO, Australian
National Audit Office) órgão responsável por auditar os serviços públicos na Austrália, indica
uma série de lacunas do atual funcionamento do sistema de AIA naquele país (ANAO, 2014).
O estudo conclui que a área ambiental, quase 14 anos após a promulgação da Lei EPBC, ainda
não consolidou seus procedimentos administrativos maduros para desempenhar eficazmente
as suas responsabilidades regulatórias. Como consequência, o controle dos projetos
classificados como “ação controlada”, que são aqueles que dependem de estudos ambientais
para que sejam aprovados, é considerado limitado. Nesse sentido, consideram que as ações
do Departamento de Meio Ambiente são insuficientes para garantir que as condicionantes
exigidas nos processos decisórios foram efetivamente cumpridas.
No relatório, consideram que o departamento ainda não possui capacidade para “coletar,
armazenar e analisar informações de conformidade” (p.16), bem como não é capaz de
identificar um conjunto de fatores de risco para os temas ambientais de importância nacional
definidos pela lei. Houve muitos casos de atraso na apresentação de exigências por parte de
proponentes, principalmente antes de 2013.
Nessa perspectiva, o departamento teria ainda uma postura passiva no controle dos Programas
Ambientais, e nos casos de não-conformidade, ou não são identificados pela equipe, ou são
identificados, mas não encaminhados para avaliação e possível ação corretiva.
Como resposta, o Departamento de Meio Ambiente reconheceu as fragilidades e afirmou que
está trabalhando para melhorar seu desempenho: está elaborando um programa de
capacitação, novos procedimentos operacionais e desenvolvendo um modelo de priorização
com base em análise de risco para direcionar as atividades de controle dos programas
ambientais.
O Departamento de Meio Ambiente, em 2014, lançou um manual de orientação para a
elaboração de relatórios sobre a implantação e os resultados dos programas ambientais
(AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2014b).
O relatório anual do Departamento de Meio Ambiente de 2013-2014 destaca os esforços para
reduzir duplicações nos requerimentos do governo federal (Commonwealth) e dos estados. A
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proposta é avançar em um modelo que atenda às exigências da EPBC Act 1999 e exigências
estaduais, num modelo de One-Stop Shop. A estimativa é que a mudança nos procedimentos
administrativos leva à economia de AUS 420 milhões por ano (AUSTRALIAN GOVERNMENT,
2014a).
De acordo com o relatório independente sobre a Lei EPBC, submetido ao Departamento de
Meio Ambiente de acordo com a seção 522A, as principais características positivas do sistema
incluem a clara especificação do que são os temas de importância nacional, o papel do ministro
como tomador de decisão, as provisões para participação pública, a consideração explícita de
questões sociais e econômicas, os mecanismos consultivos e o regime para cumprimento e
execução da lei (HAWKES, 2009).
Quanto às fragilidades, o relatório apresenta discussões sobre vários aspectos da aplicação
da lei, trazendo opiniões expressas em mais de 220 submissões formais escritas e em uma
série de reuniões realizadas em todas as capitais da Austrália. Entre fragilidades está indicado
que que o sistema é bastante prescritivo/normatizado; que poderia haver mais consultas
públicas em outros formatos, e que os impactos cumulativos precisam ser melhor
considerados. São apresentadas 71 recomendações, e o Departamento de Meio Ambiente, a
partir dessas recomendações, sintetizou nove propostas para a reforma do sistema, incluindo
o estabelecimento de uma comissão independente para dar suporte às decisões em matéria
ambiental, incluindo as aprovações decorrentes de processos de AIA; incluir a participação em
estágios mais iniciais dos ciclos de planejamento; introduzir auditorias de performance
ambiental.
Wood (2003) afirma que as os principais pontos fracos do sistema australiano estão
relacionados com a abrangência dos impactos (as avaliações estratégicas não cobrem são
aplicas a muitas ações), a tomada de decisão, fiscalização e monitoramento (dos impactos e
do sistema). O autor menciona que em avaliações realizadas ainda nos anos 1990, os estudos
eram considerados muito longos, com consideração insuficiente de impactos cumulativos e
sociais, comparação entre alternativas frequentemente negligenciada. O autor destaca que
há muitas críticas à discricionariedade do processo, já que sua efetividade depende como o
órgão ambiental o implementa.
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2.8.

Chile

O Chile constitui uma república democrática, cujo Estado é unitário e seu território é dividido
em 13 regiões, 51 províncias e 342 comunas, tendo sua administração de forma funcional e
territorialmente descentralizada.
A Constituição chilena estabelece a independência dos três poderes e governança por meio
de um Presidente eleito por votação direta de eleitores. O Poder Legislativo está presente no
Senado e na Câmara de Deputados, os quais têm a faculdade de nomear os ministros da
Suprema Corte de Justiça, elaborar o orçamento da União, entre outros.
O sistema de governo e a administração regional do Chile se estruturam da seguinte forma: o
governo interno da região cabe a um Intendente, que representa o Presidente da República e
a administração da região compete ao Governo Regional, composto pelo Intendente
(executivo) e pelo Conselho Regional (resolutivo, nominativo e fiscalizador).
Nas províncias, o Governador exerce seu poder, porém é subordinado ao Intendente da região.
E a administração comunal cabe ao município, composta pelo Prefeito, como autoridade
superior, e pelo Conselho, presidido pelo Prefeito, ambos por eleição com mandato de quatro
anos.
O Quadro 2.8-1apresenta as principais leis e decretos chilenos que asseguram a proteção do
meio ambiente, a preservação da natureza e a conservação do patrimônio ambiental:
Quadro 2.8-1- Principais normas de teor ambiental do Chile.
Leis/Decretos/Resoluções/Outras
Normas

Ano

Ementa/Descrição

Lei n. 19.300 - Lei Sobre Bases
Gerais do Meio Ambiente

1994

Marco inicial da legislação ambiental chilena. Foi
substituída pela Lei n. 20.417/10.

Lei n. 20.417

Institui o Ministério do Meio Ambiente, a Superintendência
2010 do Meio Ambiente e o Serviço de Avaliação Ambiental
(SEA, Servicio de Evaluación Ambiental)

Decreto com Força de Lei n. 1122

1981

Estabelece o código de
aproveitamento de águas.

Lei n. 18362

1984

Cria um sistema nacional de áreas silvestres protegidas
do Estado.

Lei n. 18348

1987

Cria a corporação nacional florestal e de proteção dos
recursos naturais renováveis.

Lei n. 19253

Estabelece normas sobre proteção, promoção e
1993 desenvolvimento dos indígenas e cria a Corporação
Nacional de Desenvolvimento Indígena.

Decreto com Força de Lei n. 235

1999

Estabelece um sistema de incentivo para recuperação de
solos degradados.

Lei n. 20096

2006

Estabelece mecanismos de controle aplicáveis às
substâncias destruidoras da camada de ozônio.

águas

e

diretrizes

de

Elaboração: ARCADIS Logos, 2015.
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As diretrizes ambientais estabelecidas pela Constituição da República do Chile, em seu artigo
19, n. 8, prevê que os cidadãos têm o direito de viver em um ambiente livre de contaminação
e que é dever do Estado proteger esse direito e garantir a conservação da natureza.
A normativa ambiental que regulamenta o artigo 19, n. 8 da Constituição, é a legislação
ambiental instituída pela Lei n. 19.300 (Lei Sobre Bases Gerais do Meio Ambiente ou Lei do
Meio Ambiente), alterada pela Lei n. 20.417/2010, a qual cria um sistema único de
responsabilidade ambiental e estabelece um conjunto de instrumentos de gestão ambiental,
sendo o mais importante, o Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (SEIA, Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental).
Esta lei ainda introduz:


O Ministério do Meio Ambiente, o qual, do ponto de vista político, substituiu a Comissão
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente) e colabora
com o Presidente da República na concepção e implementação da política ambiental,
planos e programas, e na proteção e conservação da biodiversidade, recursos naturais
renováveis e água. Anteriormente a CONAMA correspondia a um serviço público
funcionalmente descentralizado, dotado de personalidade jurídica e de património próprio,
sujeito à supervisão do Presidente da República, por intermédio do Ministério da Secretaria
- Geral da Presidência da República.



O Serviço de Avaliação Ambiental (SEA), o qual substitui a CONAMA a partir do ponto de
vista técnico;



A Superintendência do Meio Ambiente (SMA, Superintendencia del Medio Ambiente) tem
como competência fiscalizar e determinar as infrações relacionadas a:








Resoluções de Qualificação Ambiental (RCA, Resolución de Calificación Ambiental);
Planos de prevenção e descontaminação;
Normas de qualidade e emissão;
Planos de gestão;
Outros instrumentos de gestão ambiental;
Resíduos líquidos industriais (RILES, Residuos Industriales Líquidos);
Residual: normas e instrumentos de natureza ambiental, que não estão sob o controle
e supervisão de outros órgãos estatais.

Algumas mudanças fundamentais na Lei n.19.300/1994, que foi substituída pela Lei n.
20.417/2010 são:


Incremento do papel da comunidade local e participação social;



Estabelecimento de novas exigências para o SEA;



Incorporação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT,
Organización Internacional del Trabajo) sobre a gestão ambiental no país;



Nova avaliação ambiental estratégica;



Agilidade nos procedimentos;



Aumento de multas e sanções destinadas a incentivar o cumprimento da lei;



Criação de um sistema integrado de conservação e áreas protegidas.
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A jurisdição ambiental é estabelecida pelos Tribunais Ambientais, criados pela Lei n.
20.600/2012. Os tribunais possuem jurisdição em todos os assuntos relacionados aos danos
ambientais, conforme estabelecido pela Lei n. 20.417/10, e também sobre as decisões mais
importantes da Superintendência. Em suma, o tribunal é o contrapeso que limita e controla os
critérios estabelecidos pela SMA. No país existem três tribunais, localizados nas cidades de
Antofagasta, Santiago e Valdivia. Cada um possui três juízes, dos quais dois são advogados e
o terceiro é especialista em questões ambientais.
2.8.1.

Órgãos Envolvidos e Competências

A seguir é apresentado o organograma do Serviço de Avaliação Ambiental (SEA) chileno:

Figura 2.8-1 – Organograma do Serviço de Avaliação Ambiental chileno, modificado a partir do
disponível em: http://www.sea.gob.cl/contenido/organigrama-0#cerrar

Conforme já mencionado, o Chile é um Estado unitário, de modo que não há divisão entre entes
governamentais. As competências se concentram, principalmente, a nível central,
proporcionando à localidade (municipal) competências limitadas sobre o meio ambiente, com
exceção às competências relativas à lei de planejamento urbanístico (Planos
Regulamentadores Comunitários e Seccionais). Os demais órgãos do Estado com
competência ambiental, constituído pelos Órgãos de Administração do Estado com
Competências Ambientais (OECA) são responsáveis pela gestão ambiental setorial,
manutenção das competências de jurisdição e pela fiscalização de todos os assuntos de
interesse.
O SEA tem como objetivo administrar o Sistema de Avaliação de Impactos Ambientais (SEIA),
interpretar as Resoluções de Qualificação Ambiental (RCA), e promover e facilitar a
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participação pública no processo de avaliação dos projetos. O SEIA e as RCA serão descritos
no item a seguir.
2.8.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

No Chile, empreendimentos e atividades que geram impactos ambientais são obrigados a obter
licenças ambientais (Resoluções de Qualificação Ambiental – RCA). A legislação ambiental (lei
n. 20.417/2010 e artigo 3º do Decreto Executivo do SEIA n. 40/2012) prevê os tipos de
empreendimento que devem se submeter ao Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental –
SEIA, sob responsabilidade do Serviço de Avaliação Ambiental (SEA).
As normas ambientais estabelecem que todas as licenças ou pronunciamentos ambientais
devem ou podem ser emitidos por agências estatais relacionadas aos projetos e atividades,
submetidos ao SEIA.
No caso de empreendimentos e/ou atividades que não estão sujeitos ao SEIA, o órgão
governamental responsável pelo processo de AIA correspondente se encarrega da aplicação
da legislação ambiental, enquanto não haja manifestação por parte da Superintendência de
Meio Ambiente.
Os empreendimentos públicos estão sujeitos às mesmas normas e exigências que os projetos
privados. Entretanto, em determinados projetos do sistema público, principalmente do
Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Obras Públicas, as licenças ambientais não
são necessariamente obrigatórias.
2.8.2.1.

Etapas do Processo (fluxogramas dos procedimentos)

Os fluxogramas dos processos de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Declaração de Impacto
Ambiental (DIA, Declaración de Impacto Ambiental) do Chile são apresentados na Figura 2.82 e Figura 2.8-3, respectivamente.
O processo de AIA no Chile se inicia com a decisão, por parte do proponente, se o projeto deve
se submeter obrigatoriamente ou não ao Serviço de Avaliação Ambiental (SEA). É definido
também qual o tipo de estudo ambiental deverá ser apresentado: Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) ou uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA). Destaca-se, que embora essas decisões
sejam do proponente, ela também é avaliada pelo órgão competente. Após elaborado pelo
proponente, o estudo ambiental (EIA ou DIA) é encaminhado ao SEA para uma primeira
avaliação de cumprimento aos requisitos do processo. Essa avaliação é constituída pelo Teste
de Elegibilidade e tem o prazo de cinco dias para acorrer.
Feita a avaliação, o SEA encaminha o estudo para os órgãos da administração do Estado e
para a participação da sociedade, os quais revisam e sistematizam perguntas e observações
sobre o estudo em um documento denominado Relatório Consolidado de Esclarecimentos,
Retificações e Complementações (ICSARA, Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones,
Rectificaciones y/o Ampliaciones). Este documento pode incluir solicitações de novos estudos
e outras solicitações, caso o órgão do Estado julgue pertinente. O prazo para elaboração do
ICSARA é de 15 dias para a DIA e 40 dias para o EIA.
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Figura 2.8-2 - Processo de AIA no
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/eia.pdf

Chile,
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Figura 2.8-3 - Processo de DIA no
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/dia.pdf
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Após a emissão do ICSARA pelo SEA, os prazos são suspensos, e fica a cargo do proponente
estipular o tempo que necessita para elaboração das respostas. O documento por meio do qual
o proponente responde às perguntas do ICSARA denomina-se Adendo, e, segundo a última
modificação no Regulamento do Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (RSEIA,
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), não há um número máximo
para incorporação de adendos, mas segundo o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais –
2011 (NRDC, Natural Resources Defense Council), na prática não ocorre mais de 3 vezes
durante todo o processo.
Uma vez finalizado o processo de Adendo, o SEA emite o Informe Consolidado de Avaliação
(ICE, Informe Consolidado de Evaluación). Esse relatório apresenta os principais aspectos do
processo de avaliação, e é a base para aprovação ou reprovação ambiental de um
empreendimento. A decisão final (de aprovação ou reprovação) é emitida mediante um outro
documento, denominado Resolução de Qualificação Ambiental (RCA).
O prazo para qualificar ambientalmente o projeto, desconsiderando o tempo gasto pelo
proponente para responder as perguntas, é de 60 dias para a DIA, podendo prorrogar para até
120 dias, e de 120 dias para o EIA, prorrogáveis até 180 dias. Já a RCA deve ser emitida no
prazo de 10 dias corridos, após a qualificação ambiental do projeto ou atividade.
Não há um procedimento de renovação das autorizações ambientais. O sistema estabelece
que a RCA qualifique favoravelmente um projeto ou atividade que irá expirar, quando tiver
transcorrido mais de cinco anos sem que haja iniciado a execução do projeto ou atividade
autorizada, a partir da data de notificação.
2.8.2.2.

Triagem

Para definir se o projeto deve se submeter obrigatoriamente ou não ao SEA e para definir qual
o tipo de estudo deve ser apresentado (EIA ou DIA), o proponente deve fazer uma análise,
baseando-se na Lei n. 19.300/94, modificada pela Lei 20.417/10.
O empreendimento que não se enquadrar em nenhuma das tipologias estabelecidas na
legislação (Artigo 10, Lei 20.417/10) não é obrigado a se submeter ao SEA, porém é permitida
a sua submissão voluntária, caso o proponente queira. A partir daí, mesmo que submetido ao
SEA de forma voluntária, todas as medidas aplicáveis decorrentes da avaliação ambiental
(mitigação, compensação e/ou reparação) tornam-se obrigatórias.
O descumprimento da obrigatoriedade legal de submeter um projeto ao SEA é motivo de
aplicação de sanção e multa pela Superintendência de Meio Ambiente (SMA), órgão
encarregado por fiscalizar o cumprimento dessa obrigação legal.
Segundo a legislação (Artigo 11, Lei n. 20.417/10), o EIA deve ser elaborado para
empreendimentos que apresentem as seguintes características:


Risco para a saúde da população, devido a quantidade e qualidade das emissões de
efluentes e resíduos;



Efeitos adversos significativos sobre a quantidade e qualidade dos recursos naturais
renováveis, incluindo solo, água e ar;
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Reassentamento de comunidades humanas, ou alteração significativa dos sistemas de
vida e costumes de grupos humanos;



Localização em ou próxima a populações, recursos e áreas protegidas, áreas de
conservação, zonas protegidas, geleiras, que podem ser afetadas, assim como o valor
ambiental do território em que se pretende implantar;



Mudança significativa, em termos de magnitude e duração, do valor paisagístico ou turismo
de uma área;



Alteração de monumentos, sítios com valor antropológico, arqueológico, histórico e, em
geral, pertencentes ao patrimônio cultural.

Para os demais empreendimentos, com características menos complexas, deve-se elaborar
uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA). A apresentação de um estudo de menor
complexidade (DIA) em contraposição à necessidade de apresentação de um estudo de maior
complexidade (EIA) deve ser analisada e revisada pelo SEA. Caso seja determinada a não
aplicabilidade do DIA, o processo de avaliação deve ser concluído com a necessidade de
apresentação de um EIA.
2.8.2.3.

Definição do Escopo

A legislação no Chile não prevê a utilização de Termos de Referência para elaboração do EIA
e da DIA. O Regulamento do Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (RSEIA) indica o
conteúdo mínimo necessário à elaboração dos estudos ambientais, a estrutura dos capítulos e
os principais aspectos a serem tratados.
A abordagem assertiva com maior aprofundamento sobre o tema é de responsabilidade do
proponente, que geralmente contrata uma empresa de consultoria especializada na temática
ambiental.
Em relação à avaliação de risco, o EIA deve incluir em acordo com o RSEIA:


Plano de Contingência para Prevenção e Emergências associado a eventuais situações de
risco ou contingências identificadas no próprio estudo;



Em situações com risco à saúde da população em que não for identificado padrão de
qualidade primária ou de emissão no Chile ou em seus Estados apontados no artigo 11 do
RSEIA, o proponente deverá considerar um capítulo específico relativo aos potenciais
riscos que o projeto ou atividade poderá gerar sobre a saúde das pessoas. O conteúdo
mínimo deste capítulo é especificado no próprio RSEIA.

Com relação aos efeitos sinérgicos, a Lei n. 20.417/10 prevê que sejam contempladas no EIA
a identificação e análise de impactos cumulativos e sinérgicos. Esta mesma Lei define o efeito
sinérgico como: “aquele que é produzido quando o efeito combinado da presença simultânea
de vários agentes representa um impacto ambiental maior do que a soma dos efeitos de
incidentes individuais contemplados isoladamente”.
O Regulamento do Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (RSEIA) indica que para
avaliação de impactos sinérgicos devem ser considerados os projetos contidos na Resolução
de Qualificação Ambiental (RCA) vigente. Isso significa que a avaliação desses impactos é
realizada em relação a projetos não executados que tiveram sua área de influência aprovada.
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O RSEIA também indica que a previsão dos impactos ambientais será realizada com base em
modelos, simulações, medições ou cálculos matemáticos, que deverão ser devidamente
justificados.
2.8.2.4.

Elaboração de Estudos Ambientais

Em seu website, o SEA disponibiliza uma série de guias para auxiliar na elaboração de estudos
ambientais. Alguns desses guias são empregados para definição de escopo do estudo,
direcionando o conteúdo de alguns capítulos de acordo com a tipologia específica do
empreendimento. Os guias elaborados e disponíveis156 até o momento são apresentados a
seguir:


Guia para a Avaliação de Impacto Ambiental de Centrais de Geração de Energia
Hidrelétrica de Potencial Inferior a 20MW;



Guia para a Avaliação de Impacto Ambiental de Centrais Geotérmicas de Geração de
Energia Eléctrica;



Guia para a Avaliação de Impacto Ambiental de Centrais Eólicas de Geração de Energia
Eléctrica;



Guia para a Avaliação de Impacto Ambiental de Centrais de Geração de Energia Eléctrica
com Biomassa e Gás;



Guia para a Avaliação de Impacto Ambiental de Projetos Desenvolvimento de Minério
Petróleo e Gás;



Guia para Elaboração de Declaração de Impacto Ambiental de Projetos de Transporte
Terrestre de Substâncias Perigosas;



Guia para Elaboração de Declaração de Impacto Ambiental de Projetos de Cultivo de
Salmonídeos no Mar;



Guia para Elaboração de Declaração de Impacto Ambiental de Projetos de Reparação ou
Recuperação de Terrenos que Contenham Contaminação Ambiental;



Guia para Avaliação de Impacto Ambiental de Ruído;



Guia para Avaliação de Risco para a Saúde da População;



Guia para Avaliação de Monumentos Nacionais Pertencentes ao Patrimônio Cultural;



Guia de Avaliação do Valor Paisagístico;



Guia de Avaliação de Impacto Ambiental do Reassentamento de Comunidades Humanas
no SEIA, ª Edição;



Guia Critérios para a Aplicação do Regulamento Resíduos Perigosos (D.S. 148/2003
Mensal), no Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental;



Guia para a Descrição do Uso do Território;



Guia para a participação antecipada da comunidade nos projetos que se apresentam ao
SEIA;



Guia de boas práticas nas relações entre os atores envolvidos nos projetos que se
apresentam ao SEIA;



Guia para o uso de modelos de qualidade do ar no SEIA;

156

http://www.sea.gob.cl/contenido/descripcion-de-proyecto
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Guia para o uso de modelos de águas subterrâneas no SEIA;



Guias para a tramitação de licenças Ambientais Setoriais.

O RSEIA determina que todos os EIA devem apresentar um capítulo dedicado às medidas de
mitigação, reparação e compensação ambientais, associado à avaliação dos impactos
ambientais. Para ser aprovado, o EIA deve possuir medidas adequadas para os impactos
qualificados como negativos e significativos. No caso da DIA não há a necessidade de
apresentação do capítulo de medidas.
O capítulo deve apresentar um Plano de Medidas de Mitigação, Reparação e Compensação,
contendo a descrição e justificativa das medidas adotadas para eliminar, minimizar, reparar,
restaurar ou compensar os efeitos ambientais adversos do projeto.
O Plano deve conter, para cada fase do empreendimento: a indicação do componente
ambiental; o impacto ambiental associado; o tipo de medida; nome, objetivo, descrição e
justificativa da medida correspondente; localização, forma e oportunidade de implementação;
e ainda o indicador de cumprimento. Não é obrigatório apresentar os custos associados à
mitigação, mas é necessário informar os beneficiários, quando se trata de comunidades ou
grupos humanos ou territórios locais (municípios).
Através do Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (SEIA), o SEA possui um serviço de
registro, de caráter voluntário e informativo, em que os proponentes de projetos, ou as
empresas de consultoria ambiental podem cadastrar seus estudos ambientais (DIA e EIA).
Esse registro permite a disseminação de informações sobre os estudos ambientais e revela
uma maior transparência no mercado de trabalho, porém é importante destacar que o SEA não
se responsabiliza pela veracidade dessas informações e as mesmas não possuem respaldo
legal.
2.8.2.5.

Análise Técnica dos Estudos Ambientais

Em buscas no site do SEA e em consulta a servidores do SEA nenhuma especificidade foi
ressaltada em relação à análise técnica dos estudos no sistema de AIA chileno.
Não há um critério único, válido para todos os casos, que direcione a análise técnica dos
estudos ambientais. As análises efetuadas pelo corpo técnico do Serviço serão encaminhadas
para a decisão do Comitê Técnico e elaboração do relatório com as conclusões sobre
aprovação ou não e as condicionantes a serem adotadas pelo proponente.
2.8.2.6.

Processo de Tomada de Decisão

O tomada de decisão é de responsabilidade de um Comitê Técnico, composto por todos os
órgãos do Estado com competência ambiental, vinculados ao projeto e coordenados pelo SEA.
A decisão final sobre a aprovação ou rejeição de um empreendimento ou atividade é realizada
com a emissão do Informe Consolidado de Avaliação (ICE), que passa por uma instância
política correspondente à Comissão de Avaliação nos casos de projetos regionais ou pelo
Diretor executivo do SEA, nos casos de projetos nacionais (transregionais).
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Quanto às notificações, o procedimento é eletrônico e público, sendo necessário o envio das
mesmas por e-mail. Os prazos serão calculados a partir do dia seguinte à publicação ou
notificação do ato. Se o proponente manifestar a vontade de ser excluído do procedimento
eletrônico, as notificações serão realizadas por carta registrada. O nível de discricionariedade
contido em cada uma das licenças ambientais setoriais é transferido das autoridades setoriais
à autoridade ambiental, mesmo naqueles casos de autorizações.
2.8.2.7.

Acompanhamento e Monitoramento

A responsabilidade da elaboração do projeto e da execução do monitoramento ambiental é do
proponente, que pode contar com grupo de profissionais internos ou contratar uma consultoria
especializada para realizá-lo. Os resultados do monitoramento devem ser apresentados à
autoridade competente para aprovação.
Os Órgãos de Administração do Estado com Competência Ambiental comandados pelo Serviço
de Avaliação Ambiental (SEA), são os que julgam e aprovam o monitoramento, com base em
seu conhecimento, experiência e critério.
A fiscalização ambiental é realizada pela Superintendência de Meio Ambiente, entidade
vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Os órgãos ambientais que participam da avaliação
ambiental podem fiscalizar as medidas elencadas na Resolução de Qualificação Ambiental
(RCA). A RCA estabelece as condicionantes, período e frequência dos monitoramentos, assim
como a entrega à autoridade competente.
O SEA estabeleceu um Programa de Auditorias Ambientais Independentes para suprir as
deficiências de fiscalização existentes à época em que a CONAMA era a comissão responsável
pela AIA; com a criação da Superintendência de Meio Ambiente, que tinha a fiscalização com
um dos objetivos, a carência de fiscalização foi superada157. A Superintendência estabeleceu
um mecanismo para avaliação e certificação de conformidade ambiental, e agora responde
pela verificação do cumprimento da Resolução de Qualificação Ambiental (RCA).
Anteriormente, em casos de empreendimentos de grande porte, a autoridade solicitava a
contratação, por parte do proponente, de um terceiro contratado para realização de auditoria
ambiental, para verificação do cumprimento dos diversos compromissos estabelecidos na
Resolução de Qualificação Ambiental e Resolução de Qualificação Ambiental do projeto158.
Esta auditoria tinha a finalidade de auxiliar a autoridade ambiental responsável por fiscalizar o
projeto, sem, entretanto, eximir a responsabilidade do proponente ou das autoridades
fiscalizadoras. Este terceiro (auditor independente) era eleito pela autoridade ambiental após o
proponente apresentar um grupo de empresas auditoras, considerando a experiência da
empresa, currículo da empresa e dos profissionais envolvidos.
Nos casos em que o DIA e EIA não são obrigatórios, é possível que um titular ingresse
voluntariamente no processo, apesar de ser pouco frequente. Uma vez iniciado o processo

De acordo com o Instructivo N°131673/2013, que “Imparte instrucciones sobre seguimiento ambiental, auditorías ambientales
independientes
y
otras
situaciones
posteriores
a
la
calificación
de
proyecto”,
disponível
em
http://www.sea.gob.cl/archivos/instructivos/131673_DOC251013-25102013163341.pdf
157

158

No site do SEA há várias referências aos documentos de Auditorias Ambientais Independentes em processos específicos, como
para
o
projeto
“Central
Termoeléctrica
Campiche”
em
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesSyF.php?modo=ficha&id_expediente=2308845
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voluntário, ele não possui nenhuma diferença do ingresso obrigatório, e deve cumprir todas as
disposições e compromissos previstos, incluindo o monitoramento e acompanhamento.
Segundo Cáceres (2015)159 a Superintendência do Meio Ambiente (SMA) administra um
sistema eletrônico de monitoramento ambiental, onde os titulares de empreendimentos ou
atividades que tenham ingressado ao SEIA e que tenham obtido a RCA, devem ingressar os
informes de monitoramento ambiental e, em geral, qualquer outra informação destinada ao
seguimento do empreendimento ou atividade, segundo as obrigações estabelecidas na licença.
Este sistema entrou em vigência recentemente em 2014.
Vale ressaltar que as informações disponibilizadas nesse sistema não são públicas. Elas são
utilizadas exclusivamente pela SMA nos processos de monitoramento e fiscalização.
Em qualquer caso, os antecedentes de monitoramento e fiscalização podem ser solicitados
com base na Lei de Transparência do Serviço e Avaliação, tratando-se de um processo formal
que leva um tempo relativamente grande para obtenção dessas informações.
Destaca-se que na elaboração dos estudos ambientais, o Monitoramento constitui um capítulo
independente, denominado Monitoramento de Variáveis Ambientais Relevantes, o qual deve
conter as seguintes informações para cada etapa do projeto:


Componente do meio ambiente que será objeto de medição e controle;



Impacto ambiental e a medida associada;



A localização dos pontos de controle;



Parâmetros que serão utilizados para caracterizar o estado e evolução deste componente;



Limites permitidos ou comprometidos;



Duração e frequência do plano de monitoramento para cada parâmetro;



Método ou procedimento de medição de cada parâmetro;



Prazo e frequência de entrega dos relatórios com a avaliação dos resultados; e



Qualquer outro aspecto relevante.

No Chile, os guias por tipologia destacam a necessidade de indicadores ambientais de eficácia:
qualitativos e quantitativos, e indicadores de cumprimento: identificação de como, quando e
onde se verifica o cumprimento da medida de monitoramento. Os indicadores normalmente são
aplicados para emissão atmosféricas, considerando material particulado e gases como (NOx,
CO, SO2) e emissão de odores. No guia para tipologia desenvolvimento para petróleo e gás
existe a solicitação de indicadores de eficácia e de cumprimento para solo, porém não são
citados exemplos.
O guia de AIA para fase de construção de projetos detalha sobre a necessidade dos
indicadores e descreve alguns exemplos. Para medida de resgate e realocação de fauna
silvestre de baixa mobilidade o guia solicita indicador de cumprimento da medida e cita como
exemplo registro fotográfico das atividades de busca e captura e liberação no local de destino,
para indicador de eficácia da medida o exemplo citado é comparação da abundância de
espécies no local de destino, previamente e posteriormente a realocação de fauna. Para

159

Consultor internacional - Rodrigo Mardones Cáceres - Chefe de Projetos em Meio Ambiente
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medida de resgate e realocação de flora silvestre o guia solicita indicador de cumprimento e
cita o registro de espécies e números de exemplares realocados como exemplo, para indicador
de eficácia sugere-se porcentagem de sobrevivência de indivíduos transplantados em um
tempo n; abundância ou densidade com base no número de exemplares por unidade de área
em um tempo n, e cobertura após um tempo n. Demais exemplos de indicadores podem ser
obtidos nos guias disponibilizados na ferramenta web.
2.8.3.

Compensação Ambiental

Quando um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresenta impactos ambientais significativos
que não podem ser mitigados ou reparados, o componente ambiental em questão deverá ser
compensado.
As compensações são realizadas de acordo com o plano de ação. As medidas de
compensação serão aplicadas em áreas ou lugares em que os impactos significativos sejam
gerados ou, em caso de impossibilidade, em áreas ou lugares em que os resultados sejam
eficazes. Como o responsável pelas medidas de compensação é o proponente, este deve
assegurar que a medida seja aplicada e, portanto, garantir seu cumprimento (fiscalizado pelas
autoridades competentes). Não foram encontradas informações sobre a forma de cálculo dos
impactos ou da compensação.
O proponente deve propor medidas específicas de compensação e executar o programa de
compensação proposto. O proponente é o responsável pela execução deste programa, e se
compromete a destinar recursos para as atividades relatadas. Ressalta-se que a legislação
local não estabelece que o simples fato de realizar um pagamento compense algum impacto.
A compensação é aplicada sobre os aspectos relacionados ao componente impactado, e não
sobre outros componentes que possam ser afetados pelo projeto. Os custos relacionados à
implementação/execução da medida de compensação são de responsabilidade do proponente,
e variam caso a caso.
É importante ressaltar que o proponente deve propor a medida de compensação de acordo
com a recomendação do Regulamento e este deve ser aprovado previamente pelo órgão
competente SEA.
Ressalta-se que é durante o processo de avaliação no SEIA, que os Órgãos de Administração
do Estado com Competência Ambiental (OECA) comandados pelo Serviço de Avaliação
Ambiental (SEA) julgam se o escopo e o conteúdo do Plano de Compensação são adequados
e suficientes para permitir sua avaliação e, assim, finalmente, obter a aprovação do projeto.
Neste sentido, a publicação dos guias de avaliação ambiental, mencionados anteriormente,
busca minimizar a discricionariedade por parte dos serviços, ao apresentar e estabelecer
critérios para avaliação ambiental de projetos.
A compensação ambiental para casos de perda de biodiversidade é tratada em detalhes em
um guia técnico específico sobre o tema160.

160

Disponível em http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/guias/Guia_compensacion_biodiversidad.pdf
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2.8.4.

Participação Pública

A Lei de Bases Gerais do Meio Ambiente estabelece, no âmbito da participação pública para a
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental, o seguinte:


O proponente do projeto ou atividade deve publicar no Diário Oficial e em um Diário de
circulação nacional e regional, um registro do Estudo de Impacto Ambiental;



As pessoas jurídicas e pessoas físicas podem conhecer o conteúdo do Estudo, e entregar
suas observações por escrito ao Serviço de Avaliação Ambiental (SEA), ou no site do SEA;



Uma vez publicado o registro no diário, a população tem 60 dias úteis para apresentar suas
observações;



Durante o período de participação pública, o SEA estabelecerá mecanismos que
assegurem a participação e informação da comunidade sobre o processo de qualificação
dos Estudos de Impacto Ambiental;



As observações apresentadas pela comunidade serão consideradas (respondidas) pelo
SEA (regional) ou pela Direção Executiva (em casos de projetos inter-regionais),
fundamentada pela Resolução de Qualificação Ambiental (RCA) e serão notificadas
àqueles que tiverem elaborado as observações, estando disponível também aos demais,
cinco dias antes da qualificação do projeto no site deste serviço.

Além disso, a mesma lei estabelece no âmbito da participação pública para a elaboração de
uma Declaração de Impacto Ambiental com danos ambientais:


As Direções Regionais e o Diretor Executivo, conforme apropriado, poderão decretar a
realização de processo de participação pública em um prazo de vinte dias, em processos
de Declarações de Impacto Ambiental em que a avaliação indique que o projeto gera
impactos nas comunidades próximas. Este procedimento pode ser solicitado por pelo
menos duas organizações civis e jurídicas, e com o mínimo de 10 pessoas físicas afetadas.
Esta solicitação deverá ser realizada por escrito e ser apresentada dentro do prazo de 10
dias, contados a partir da data de publicação no Diário Oficial do projeto submetido à
Declaração de Impacto Ambiental;



Neste processo de participação pública, as pessoas jurídicas e físicas poderão conhecer o
conteúdo da Declaração (DIA) e apresentar suas observações por escrito ao SEA;



As observações apresentadas pela comunidade serão consideradas (respondidas) pelo
SEA (regional), ou pela Direção Executiva (em casos de projetos inter-regionais),
fundamentada pela Resolução de Qualificação Ambiental (RCA) e serão notificados os que
elaboraram observações;



Existe uma instância de reclamação onde qualquer pessoa física ou jurídica que tenha
realizado uma observação e acredite que esta não tenha sido considerada (respondida),
pode apresentar um recurso de reclamação dentro do prazo de 30 dias a contar a partir da
notificação feita pela RCA.

Além disso, existe um Guia do SEA atualizado em 2013 que incentiva os proponentes a
realizarem, voluntariamente, a participação pública antes de submeter o projeto ao SEA.
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A Lei n. 20.417/2010 indica que deverá ser formulado um Regulamento que estabeleça, entre
outros aspectos, a forma de participação do público interessado e a forma de divulgação da
política ou plano. Esta forma de divulgação deverá considerar uma distribuição em massa,
completa e didática a todos os afetados e à comunidade em geral.
Há também Guias de Avaliação Ambiental Estratégica para Instrumentos de Planejamento
Territorial e para Políticas e Planos, ambos de 2012, publicados pelo Ministério do Meio
Ambiente com apoio da Cooperação Europeia, que incluem uma sessão chamada “Consulta e
Participação na AAE”, que fornece diretrizes sobre como realizar uma Participação Pública.
A consulta pública é obrigatória e ocorre logo após a apresentação dos estudos ambientais ao
SEA, para solicitação da licença ambiental. O responsável pela realização do processo de
consulta pública e a sua convocação é o próprio Serviço de Avaliação Ambiental. Nesses
encontros, o proponente expõe o projeto de interesse por meio da apresentação do estudo
(EIA ou DIA) e esclarece as dúvidas manifestadas pelos participantes.
As consultas públicas geralmente são reuniões abertas e temáticas de trabalho - workshops
ou mesa redonda - sendo sua divulgação realizada por meio de jornais e outros meios de
comunicação de grande circulação.
Quando um EIA apresenta impactos sobre a população indígena, o SEA deve realizar uma
consulta específica com esta população, em atendimento a obrigatoriedade da legislação, a
qual estabelece a realização de diálogos com a finalidade de esclarecer sobre os impactos
relacionados à comunidade indígena.
A consulta para um EIA tem a duração de 60 dias após a publicação do registro e se durante
a avaliação o mesmo sofrer alterações significativas, procede-se a abertura de um novo
período de 30 dias para consulta. No caso do DIA, o prazo de consulta é de 20 dias e se durante
a avaliação o DIA sofrer mudanças significativas, o novo período é expandido em 10 dias para
consulta.
A sociedade civil pode apresentar estudos independentes, porém financiados com recursos
próprios. Estes estudos podem ser apresentados como parte das observações dos cidadãos
estabelecidos no processo de Participação Pública. O período de apresentação dos estudos
independentes por parte das agências, stakeholders ou a sociedade civil é de 60 dias.
O SEA deve fornecer resposta por escrito a todas as observações recebidas por escrito e
justificar o motivo da adesão, ou não, na licença ambiental. Se as pessoas ou organizadores
que emitiram as observações não estiverem de acordo, as mesmas têm o direito de manifestar
mediante a apresentação de uma reclamação.
2.8.5.
2.8.5.1.

Aspectos Administrativos
Gestão da Informação e do Conhecimento

O SEA tem como uma de suas principais funções a busca pela implementação de tecnologias
e ferramentas de gerenciamento do SEIA, como o e-SEIA, onde podem ser acessados todos
os projetos que foram submetidos ao SEIA. A busca pelos projetos é realizada utilizando a
aplicação de filtros por tipologia, nome do projeto, localização geográfica, tipo, data, etc,
conforme apresentado na Figura 2.8-4. No site são disponibilizados todos os documentos
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gerados no processo até sua aprovação, incluindo, além dos estudos ambientais, atas de
reuniões, ofícios, pareceres e informes de vistas ao processo161. Os relatórios de
monitoramento não são disponibilizados para o público.
O interessado também pode se cadastrar no sistema eletrônico do SEIA, que possui interface
com o e-seia. Para realizar o cadastro, primeiramente o usuário deve aceitar os termos e
condições de registro. Em seguida, no caso de usuários que não são funcionários do SEA, é
necessário preencher um formulário, em que o número de identificação RUT (Rol Único
Nacional) é exigido. Já para os funcionários do SEA, basta inserir o nome de usuário e senha
já utilizados no e-mail institucional do SEA.
Figura 2.8-4 – Busca de projetos na página eletrônica do SEA

Fonte: http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php

Outro portal do sistema de AIA chileno é o “Mapa de proyectos EIA con Líneas de bases”
(http://sig.sea.gob.cl/mapaLineasBaseEIA/), conforme Figura 2.8-5. Nesse portal são
disponibilizadas informações sobre a localização dos empreendimentos, com indicação da
existência de estudos de base sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. As informações
dos estudos de base não estão apresentadas de forma georreferenciada, há apenas a
indicação do estudo, e ao selecionar um projeto, o usuário é redirecionado para a página do eSEIA para download do documento entregue pelo empreendedor (arquivo .pdf). Esse sistema
foi elaborado em atendimento às disposições legais, que prevê que o SEA deve gerir um
sistema de informação acerca dos estudos de base dos projetos apresentados ao Sistema de
Avaliação de Impacto Ambiental, com o acesso do público.

161

Um exemplo pode ser visto em
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Figura 2.8-5 – Página inicial do “Mapa de proyectos EIA con Líneas de bases”

Fonte: http://sig.sea.gob.cl/mapaLineasBaseEIA/

Para o setor privado, existem oito perfis que são utilizados no SEIA:


Titular Pessoa Natural: Permite ingressar projetos ao SEIA como titular (proponente),
solicitar consultorias e obter os perfis dos cidadãos e do consultor ambiental;



Representante Legal: Destinado às pessoas que representam uma empresa legalmente
(devendo ser comprovado). As principais atividades que podem ser realizadas são: tramitar
DIA e EIA e solicitar consultorias em nome da empresa titular do projeto;



Administrador de Empresa: Permite atualizar dados da empresa e administrar a vigência
da representação legal. Este perfil está relacionado com o de representante legal;



Cidadão: Permite participar dos processos de participação pública do SEIA e enviar
observações sobre os projetos;



Representante de Organização: Permite participar nos processos de participação pública
do SEIA e enviar observações aos projetos como representante de uma organização civil;



Consultor Ambiental: Possibilita tramitar uma DIA ou EIA no sistema em nome de um
proponente que contratou uma consultoria;



Administrador de Consultoria: Permite contratar consultores, responder solicitações de
consultoria e atualizar os dados da empresa;



Consultor de uma Consultoria Ambiental: Permite tramitar no SEIA um DIA ou EIA
assinados por um administrador de uma consultoria.

Uma vez que tenha um perfil de “Titular Pessoa Natural”, utilizando a opção “Ferramentas
administrativas”, o usuário pode adquirir os perfis de “Consultor” e “Cidadão”. Através deste
último, pode-se registrar uma organização e consequentemente, o perfil de “Representante de
Organização”. Ainda através do “Titular Pessoa Natural” pode-se registrar uma empresa e
assim, adquirir os perfis de “Representante Legal” e “Administrador de Empresa”. E da mesma
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forma, registrando uma consultoria ambiental, pode-se obter os perfis “Consultor” e
“Administrador de Consultoria”.
O ingresso de um projeto, cujo titular é uma empresa, é realizado pelo perfil de “Representante
Legal da Empresa”. Para isso, o representante legal do projeto deve fazer o log in de sua seção
no e-SEIA, selecionar o seu perfil de “Representante Legal” e criar o projeto seguindo as
diretrizes
disponível
nos
Manuais
do
Centro
de
Suporte
e
Ajuda
(http://www.sea.gob.cl/contenido/manuales-de-usuario).
Para participação nos processos de Participação Pública dos EIA, o perfil “Cidadão” pode entrar
no item “Ver projetos em PAC” e inserir observações no(s) projeto(s) que deseja participar.
Para encontrar os projetos registrados no e-SEIA, é preciso acessar o endereço da web
(http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php), e filtrar os critérios correspondentes
através dos filtros disponíveis (nome, região, tipo de apresentação, data de apresentação, data
de aceite, estado, setor e tipologia).
A atividade de entrega e recebimento de documentos geralmente é realizada eletronicamente,
pelo site www.sea.gob.cl, sendo que pode ser realizada por meio impresso em casos
isolados162. Por exemplo, cópias físicas dos documentos são entregues para o processo de
participação pública no escritório do SEA ou nas intendências regionais, governamentais ou
municipais envolvidas com o projeto.
Não foram encontradas exigências específicas nem relatos quanto à padronização prévia e/ou
validação de dados.
De forma mais geral, o Sistema Nacional de Informação Ambiental (SINIA, Sistema Nacional
de Información Ambiental), disponível em www.sinia.cl/, constitui a principal porta de entrada
das informações disponíveis no setor público chileno e, para tanto, constitui um mecanismo de
difusão, mediante o resguardo do direito de acesso à informação estabelecido na Lei n.
20.417/10. A informação disponível neste sistema permite apoiar as tomadas de decisão de
temas ambientais, a nível regional e nacional.
Para facilitar o acesso à informação, o SINIA conta com um catálogo de meta-dados, no qual
se ordena toda a informação disponível (mapas, documentos, indicadores), de acordo com as
normas ISO Dublin Core e 19.115. A utilização destes metadados permite o SINIA se interligar
a outros sistemas, tanto a nível nacional, como internacional, facilitando o intercâmbio das
informações.
O SINIA publica tanto a informação disponível no Ministério do Meio Ambiente sobre temas
ambientais, como aquelas que os serviços públicos compartilham em competência ambiental.
À informação disponível é classificada segundo as temáticas abordadas no relatório do Estado
do Meio Ambiente, que são: Documentos, Política e Regulação, Indicadores e Estatísticas,
Bases de Dados e Mapas.
O SINIA permite o acesso direto aos outros sistemas de informação que o integram, como:

162

De acordo com informações do consultor Rodrigo Cárceres, da ARCADIS Chile.
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Registro de Emissões e Transferências de Contaminantes (RETC, Registro de Emisiones
y Transferencias de Contaminantes);



Sistema Nacional de Informação de Qualidade do Ar (SINCA, Sistema de Información
Nacional de Calidad del Aire);



Sistema de Inscrição On-line do Fundo de Proteção Ambiental;



Sistema Nacional de Qualidade de Águas;



Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (SEIA).

A busca pela informação pode ser realizada através do link de busca por categoria ou
diretamente pelo tema de interesse.
Outras plataformas on-line podem ser utilizadas para levantamento de dados secundários,
como o Centro de Informação de Recursos Naturais (CIREN, Centro de Informacion Recursos
Naturales)163, que possui mapas de uso e ocupação em diferentes escalas e a Corporação
Nacional de Desenvolvimento Indígena (CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena)164, que detém informações sobre as áreas de desenvolvimento indígena.
2.8.5.2.

Indicadores Administrativos e Desempenho

O SEA publica mensalmente um relatório com informações estatísticas dos estudos ambientais
ingressados no Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (SEIA)165. Esse relatório tem por
objetivo fornecer informações, a nível regional e nacional, sobre os tipos de projetos,
distribuídos por setor produtivo e localização geográfica, que ingressaram no SEIA,
considerando aqueles que foram aprovados, reprovados e em processo de qualificação, bem
como informações sobre investimentos, prazos médios para a avaliação ambiental, entre
outras.
A partir dos dados estatísticos registrados na plataforma do SEIA (e-seia) durante o mês de
março de 2015, como mostra a
Tabela 2.8-1, observa-se que durante esse período foram ingressados 83 estudos no sistema
de avaliação ambiental, o que representa um investimento de MMU$ 2.488. Foram
contabilizados também 465 estudos em processo de qualificação ambiental, os quais
representam um investimento de MMU$ 53.416. Ainda nesse período, os dados apontam que
44 projetos foram aprovados e 3 reprovados.
O relatório elaborado pelo SEA, a partir dos dados disponíveis no SEIA, apresenta diversos
tipos de indicadores, como:




Número de projetos inseridos no SEIA, distribuídos por região e setor produtivo, e
investimentos associados;
Número de projetos em processo de qualificação ambiental, distribuídos por região e
setor produtivo, e investimentos associados;
Prazo médio de dias empregados na avaliação dos estudos ambientais (DIA e EIA);

163

http:// www.ciren.cl/web/

164

http://www.conadi.gob.cl

165

Disponível em: http://www.sea.gob.cl/contenido/reporte-estadistico-mensual-de-proyectos-en-el-seia-1.
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Número de projetos aprovados e reprovados, distribuídos por região e setor produtivo,
e investimentos associados;
Comparação por período da quantidade de projetos ingressados, aprovados e
reprovados no SEIA, separados por região e setor produtivo, e investimentos
associados.



Tabela 2.8-1 - Projetos ingressos no Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (SEIA), março
de 2015.
Projetos em
qualificação

Projetos aprovados

Projetos não
aprovados

2

4

0

0

0

15

2

0

II

7

37

3

0

55

0

0

Região

Projetos ingressados

XV
I
III

1

IV

6

7

3

0

V

3

36

2

0

RM

26

75

4

0

VI

7

14

2

0

VII

2

29

2

0

VIII

5

42

2

0

IX

2

22

0

0

XIV

0

14

2

0

X

3

38

9

0

XI

4

32

3

3

XII

12

30

7

0

Interregional

3

15

3

0

Total

83

465

44

3

Fonte: Relatório Estatístico dos Projetos do SEIA, março de 2015.

O relatório de março de 2015 apresenta os dados de prazos médios (em dias) para a avaliação
de estudos ambientais (EIA e DIA), considerando como situação base, o tempo empregado
nas avaliações dos projetos qualificados (aprovados e reprovados) durante o ano de 2014,
mostrados na Tabela 2.8-2.
Tabela 2.8-2 - Prazo médio para avaliações de estudos ambientais (EIA e DIA).
Região

Projetos em
qualificação

XV
I
II
III
IV
V
RM

4
15
37
55
7
36
75

n. de DIA em
trâmite
4
9
32
44
5
29
72

n. de EIA em
trâmite
0
6
5
11
2
7
3

Prazo de
dias DIA

Prazo de
dias EIA

77
88
72
80
67
75
84

180
140
125
150
174
150
163
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Região

Projetos em
qualificação

VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII
Inter-regional
Total

14
29
42
22
14
38
32
30
15
465

n. de DIA em
trâmite
12
27
32
14
10
33
32
30
10
395

n. de EIA em
trâmite
2
2
10
8
4
5
0
0
5
70

Prazo de
dias DIA

Prazo de
dias EIA

69
75
83
73
64
73
64
52
89
71

130
120
131
178
136
176
0
0
180
149

Fonte: Relatório Estatístico dos Projetos do SEIA, março de 2015.
Como podemos observar o prazo médio para a avaliação de uma Declaração de Impacto Ambiental
(DIA) é de 71 dias, enquanto que para a avaliação de um Estudo de Impacto Ambiental é de 149 dias.

2.8.5.3.

Custo da AIA

No Chile não são cobrados custos processuais.
2.8.5.4.

Penalidades

No âmbito da responsabilidade penal ambiental, de maneira geral, é classificado como crime
ambiental: danos ambientais, atividades perigosas, exploração inadequada dos recursos
naturais, etc. É considerado geração de danos ambientais toda a perda, redução ou prejuízo
significativo em detrimento do meio ambiente, para um ou mais de seus componentes.
A responsabilidade de conformidade prevista na Lei n. 20.417/10 refere-se a todos aqueles que
causarem danos ambientais, seja doloso ou culposo. Presume-se legalmente a
responsabilidade quando existe infração das normas de qualidade e emissão ou outras normas
nos termos desta Lei ou de outras disposições legais ou regulamentárias de caráter setorial.
Como consequência, o julgamento dos tribunais ambientais cairá principalmente sobre a
responsabilidade do proponente, e não sobre a Administração, a menos que se prove um
notável abandono de funções.
Não há ressarcimento ao proponente em qualquer caso de revogação de uma Resolução de
Qualificação Ambiental – RCA (licença ambiental).
As RCA podem ser revogadas em determinadas circunstâncias, incluindo-se:


Descumprimento da RCA;



Atividades sem RCA;



Descumprimento do Plano;



Descumprimento das instruções e normas SMA;



Descumprimento da ordem de suspensão ou de medidas temporárias;
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Descumprimento da RILES (resíduos líquidos industriais);



Descumprimento das normas de emissão;



Descumprimento dos planos de recuperação ou conservação de espécies;



Descumprimento dos requerimentos de informações;



Descumprimento dos Planos de gestão;



Descumprimento do pedido de medidas provisórias em procedimentos sancionatórios;



Falta de informação de fontes de emissão;



Residual: qualquer norma ambiental que não tem sanção específica estabelecida.

No caso da empresa incorrer com umas das circunstâncias elencadas acima, a empresa estará
sujeita às advertências e multas conforme apresentado a seguir:
Quadro 2.8-2 - Advertências e multas para cada categoria de sanção.

 Sanções Gravíssimas 
Revogação da RCA (com consulta ao Tribunal Ambiental - TA)
Prisão (com consulta ao TA)
Multa de até 10.000 UTA (USD$ 9 milhões)
 Sanções Graves
Revogação da RCA (com consulta ao TA)
Prisão (com consulta ao TA)
Multa de até 5.000 UTA (USD$ 4,5 milhões)
 Sanções Leves:
Advertência por escrito
Multa de até 1.000 UTA (USD$ 900.000)
Fonte: adaptado da Lei n. 20.417/10

Caso o proponente seja legalmente responsável por danos ou causar infrações ambientais,
este não será impedido de obter outras licenças em seu nome. O controle deste processo é
exercido pela Superintendência do Meio Ambiente.
2.8.6.

Avaliação Ambiental Estratégica e a Relação da AIA com Outros
Instrumentos

A aplicação da Avaliação Ambiental Estratégica (AEE) como forma de instrumentos de
planeamento é uma realidade desde a promulgação da Lei n. 20.417/2010, que alterou a Lei
19.300, e incorporou a AAE como um novo instrumento para a gestão ambiental.
Segundo o artigo 7 da Lei n. 20.417/2010, serão submetidas à AEE as políticas e planos de
caráter normativo geral, assim como suas modificações, que tenham impacto sobre o meio
ambiente ou sobre a sustentabilidade, que o Presidente da República, juntamente com o
Conselho de Ministros, decida.
O governo está trabalhando no Regulamento de Avaliação Ambiental Estratégica (REAE,
Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica) com previsão para o início de 2014,
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porém nenhuma novidade foi implantada até a data de coleta destas informações. O REAE
servirá para avaliação de políticas e planos em geral. Há ainda instrumentos de Planejamento
Territorial como o Zoneamento da Região Costeira e a Gestão Integrada de Bacias
Hidrográficas.
Conforme dito anteriormente, o Ministério do Meio Ambiente, com apoio da Cooperação
Europeia, publicou os Guias de Avaliação Ambiental Estratégica para Instrumentos de
Planejamento Territorial e para Políticas e Planos.
Já a avaliação de impacto ambiental de projetos de investimento é obrigatória no país desde
1997, ano que entrou em vigor o primeiro Regulamento de Sistema de Avaliação de Impacto
Ambiental (RSEIA). A partir de então, a maioria dos projetos tem passado obrigatoriamente
pelo Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental (SEIA), pela definição legal da tipologia de
projetos, constante na Lei n. 20.417/10 e desenvolvido pelo RSEIA.
Conforme mencionado, é atribuído ao RSEIA a decisão de solicitar DIA ou EIA decorrente da
análise sobre o projeto e seu potencial de geração de impactos ambientais negativos
significativos, tais como os relacionados a: saúde humana, desapropriação de comunidades
ou alteração significativa de seus hábitos, patrimônio cultural (paleontológico, arqueológico,
histórico). A forma de avaliar se um projeto possui potencial de geração de impactos adversos
significativos, é detalhado no Regulamento do SEIA (D.S. n.40/13).
Em relação às restrições de uso da terra para a conservação (ecológica), em junho de 2014 o
Governo impulsionou o projeto de lei que cria o Serviço de Biodiversidade e Áreas Protegidas
(SBAP, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente, cujo objetivo é a conservação dos ecossistemas em território nacional,
principalmente em áreas de elevado valor ambiental e àquelas que por condições de ameaça
ou degradação, necessitam de medidas especiais de proteção para a preservação. O SBAP
será responsável pela administração do Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que
inclui, também, áreas privadas, a criação e a elaboração de planos de gestão para as áreas;
implementação de políticas e estudos de conservação da biodiversidade, em particular os
ecossistemas frágeis e degradados; a preservação de ambientes e espécies terrestres e
marinhas. O objetivo do país é proteger 10% da superfície de ecossistemas relevantes, parte
integrante da Política Nacional de Áreas Protegidas, aprovado pelo Governo em 2007.
Tanto o REAE, quanto o SNAP possuirão efeitos sobre a avaliação de impacto ambiental dos
projetos, ao prestar encaminhamentos e/ou impor restrições ao uso do território, por meio dos
instrumentos de Planejamento Territorial; Zoneamento de Regiões Costeiras; Gestão Integrada
de Bacias Hidrográficas, ou, por restrição do uso de determinadas áreas protegidas, dadas sua
importância ecológica ou valor ambiental e que, por essa razão, suas porções territoriais são
oficialmente protegidas.
2.8.7.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

Não foram encontrados estudos sobre a qualidade ou efetividade da AIA no Chile promovidos
por instituições públicas. Quanto a publicações recentes de outras instituições que abordam
aspectos da AIA, foi encontrada uma avaliação conduzida pela ONG NRDC, um artigo científico
sobre a participação pública. Foi encontrado ainda um relato da cooperação entre os governos
do Chile e Canadá, com ações voltadas à AIA.
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A ONG NRDC, presente no Chile, apresentou uma análise em 2011 sobre o sistema de AIA no
Chile, tomando como base as boas práticas do sistema estadunidense (NRDC, 2011). Foram
identificados problemas na participação da sociedade, na transparência dos processos de
decisão, ausência de avaliação de alternativas e de avaliação de impactos cumulativos, a
ausência de uma etapa de escopo, e de forma mais ampla, a ausência do ordenamento
territorial que deve anteceder e dar suporte à AIA.
Em avaliação da participação pública em processos de AIA, Lostarnau et al (2011) concluíram
que os stakeholders conhecem pouco das instituições e dos sistemas de informações voltados
à participação. Os autores indicam que a implementação da comunicação baseada em
ferramentas online criou barreiras para a inclusão de comunidades tradicionais, e recomendam
que as comunidades afetadas sejam avaliadas quanto a possibilidade de usar essas
ferramentas, e que outras estratégias de comunicação sejam elaboradas em caso de a Internet
não ser um meio efetivo.
Visando melhorar as práticas na área ambiental, o governo do Chile estabeleceu um Acordo
de Cooperação Ambiental com o Canadá em 1997, no contexto do Tratado Norte-Americano
de Livre Comércio (NAFTA, North America Free Trade Agreement). Os principais objetivos
foram fortalecer a cooperação ambiental entre as partes e assegurar a aplicação eficaz das leis
e regulamentos ambientais, e promover a transparência e participação pública. Entre os
resultados alcançados relatados nos documentos oficiais, houve trocas de experiências entre
as equipes de órgãos relacionados à AIA, e posteriormente houve um curso de capacitação
para servidores do governo chileno sobre as metodologias para a participação pública e gestão
de conflitos ambientais, e também o fortalecimento da participação de ONGs e movimentos
sociais nas decisões relacionadas à AIA (Comisión Canadá-Chile para la Cooperación
Ambiental, 2005).
2.8.8.

Referências Consultadas

Comisión Canadá-Chile para la Cooperación Ambiental. Quinto Programa de Trabajo (20052007).
2005.
Disponível
em:
<http://www.mma.gob.cl/chilecanada/1288/articles34106_quintorprograma2005_2007.doc>. Acesso em: abril/2015.
LOSTARNAU, C. et al. Stakeholder participation within the public environmental system in
Chile: Major gaps between theory and practice. Journal of Environmental Management, v. 92,
n. 10, p. 2470–2478, 2011.
NRDC - Natural Resources Defense Council (Consejo para la Defensa de Recursos Naturales).
Fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Chile: lecciones de la
legislación
internacional.
2011.
Disponível
em:
<https://www.nrdc.org/laondaverde/international/files/seiareport.pdf>. Acesso em: abril/2015.
Sites consultados
http://www.sea.gob.cl/contenido/organigrama-0#cerrar
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/eia.pdf
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/dia.pdf
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http://www.sea.gob.cl/contenido/registro-publico-de-consultores
http://www.sea.gob.cl
http://www.sea.gob.cl/contenido/manuales-de-usuario
http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php
http:// www.ciren.cl/web/
http://www.conadi.gob.cl
http://www.sea.gob.cl/contenido/guias-para-la-evaluacion-de-impacto-ambiental
http://www.sea.gob.cl/contenido/descripcion-de-proyecto
http://www.sea.gob.cl/contenido/aplicacion-de-normareglamento
http://www.sea.gob.cl/contenido/descripcion-de-componentes-ambientales
http://www.sea.gob.cl/contenido/participacion-ciudadana-pac
http://www.sea.gob.cl/contenido/metodologiamodelo
http://www.sea.gob.cl/contenido/permisos-ambientales-sectoriales
http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/09/Minuta-30-SEIA-marzo-.pdf
http://www.cchc.cl/wp-content/uploads/2012/09/Minuta-30-SEIA-marzo-.pdf
http://www.epd.gov.hk/epd/SEA/eng/file/No8English.htm

Legislação consultada
Decreto com Força de Lei n. 1122, 1981
Decreto com Força de Lei n. 235, 1999
Decreto Executivo do SEIA n. 40, 2012
Decreto Supremo n. 148, 2003 Mensal
Decreto Supremo n. 40, 2013 - Regulamento do Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental RSEIA
Lei n. 18348, 1987
Lei n. 18362, 1984
Lei n. 19.253, 1993
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Lei n. 19.300, 1994 - Lei Sobre Bases Gerais do Meio Ambiente
Lei n. 20.096, 2006
Lei n. 20.417, 2010
Lei n. 20.600, 2012
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2.9.

Brasil

O Brasil constitui uma República Federativa Presidencialista, formada pela União, Estados e
Municípios, onde o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes,
submetidos a um sistema que garante o cumprimento da Constituição e das leis.
A União está dividida em três poderes, independentes e harmônicos entre si: o Executivo,
atuando na execução de programas ou prestação de serviços públicos; o Poder Judiciário,
solucionando conflitos entre cidadãos, entes e o Estado; e o Legislativo, elaborando as leis.
As questões relativas à política ambiental se inserem no grupo de normas sobre as quais incide
a competência suplementar para Estados e Municípios (estes últimos sob a égide do interesse
local, conforme artigo 30, Inciso I), como também acerca das quais a União só pode ditar
“normas gerais”.
Esses parâmetros estão localizados no art. 24 Incisos VI e VII da Constituição Federal, que
autoriza expressamente os Estados da Federação a legislar concorrentemente à União sobre
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,
proteção do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural,
artístico, turístico e paisagístico; e no artigo 30, Incisos I e II, que autoriza os municípios a
legislar supletivamente à legislação federal / estadual sobre assuntos de interesse local.
Em seu parágrafo 1º, fixa a competência da União em estabelecer apenas normas gerais, não
exclui a competência suplementar dos Estados em seu parágrafo 2º e, no parágrafo 3º atribui
competência legislativa plena aos Estados, para atender as suas peculiaridades, em caso de
inexistência de Lei Federal; em caso de superveniência, as normas gerais federais
prevalecerão, suspendendo-se a eficácia de regras, que as contrariem.
A legislação ambiental brasileira abrange, desde a Constituição Federal de 1988, com um
capítulo próprio dedicado ao assunto, a uma diversidade de leis, decretos e outras espécies de
regulamentos (resoluções, portarias e instruções normativas), federais, estaduais e municipais,
sobre temas ambientais específicos. Com arcabouço legal amplo, prevê definições, objetivos,
o Sistema Nacional de Meio Ambiente, conselhos de meio ambiente, e instrumentos definidos
pela Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal n. 6938/81.
As principais legislações estão sucintamente descritas no Quadro 2.9-1:
Quadro 2.9-1 - Principais normas de teor ambiental do Brasil.
Leis/Decretos/

Constituição Federal

Ano

Ementa/Descrição

1988

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
§ 1º - IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade
potencialmente
causadora
de
significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade.

ARCADIS logos 211

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

Leis/Decretos/

Ano

Ementa/Descrição

Lei 6.938 – Política Nacional
1981
do Meio Ambiente

Instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e criou o Sistema
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), alinhando as três
esferas de governo para a gestão ambiental. Criou o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) com paridade entre a
sociedade civil e o governo. Impôs a responsabilidade objetiva
ao degradador. Elegeu como seus instrumentos, entre outros,
o licenciamento e a avaliação de impactos de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras.
O Decreto n. 99.274 de 1990 (Licenciamento), o Decreto n.
4.297 de 2002 (ZEE, zoneamento ecológico-econômico) e as
Resoluções n. 01/1986, 09/1987 e 237/1997 do CONAMA
regulamentam a presente Lei.

Lei n. 9.433 - Política
Nacional de Recursos
Hídricos

1997

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, definindo
princípios e diretrizes de atuação, como o reconhecimento da
bacia hidrográfica como unidade de planejamento, e da água
como bem de uso comum de povo instituindo um sistema
nacional. Entre seus princípios destaca-se o do poluidor
(usuário) – pagador. Prevê como um dos instrumentos a
outorga onerosa dos direitos de uso de recursos hídricos;
Todas as intervenções em recursos hídricos tais como a
captação ou o lançamento de efluente doméstico e industrial,
devem ser precedidas da obtenção de outorgas.

1998

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
O capítulo V descreve os crimes contra o meio ambiente. O seu
artigo 70 permite o desdobramento dessa lei penal para a
esfera administrativa.

2000

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) separando-as em grupos de proteção integral e de uso
sustentável. Pela força da CF, art. 225 § 1º inc. III, sua alteração
e supressão só serão permitidas através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção. A previsão do artigo 36 para
compensação nos licenciamentos com lastro em EIA/RIMA foi
regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.848 de 14/05/2009
que inseriu uma equação e matriz para cálculo do valor
limitando – o até 0,5% do valor do empreendimento.
O Decreto n. 4.340 de 2002 e o Decreto 6.848 de 2009
regulamentam artigos da presente Lei.

2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e contém
instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao
País no enfrentamento dos principais problemas ambientais,
sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos
resíduos sólidos.

2011

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício
da competência comum relativas à proteção das paisagens
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das
florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981.Decreto n. 8.437/2015 regulamenta o art. 7º,

Lei n. 9.605 – Lei de Crimes
Ambientais

Lei 9.985 – Sistema
Nacional de Unidades de
Conservação

Lei 12.305 – Política
Nacional de Resíduos
Sólidos

Lei Complementar n. 140
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Leis/Decretos/

Ano

Ementa/Descrição
para estabelecer as tipologias de empreendimentos e
atividades cujo licenciamento ambiental será de competência
da União

Lei n. 12.651 – Novo Código
2012
Florestal

Instituiu o novo Código Florestal, dispõe sobre a proteção à
vegetação nativa e define as Áreas de Preservação
Permanente.
O Decreto n. 7.830 de 2012 regulamenta o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) prevista nesta Lei.

Elaboração: ARCADIS Logos, 2015

A partir da Constituição Federal de 1988, houve mudança na repartição de competências para
maior descentralização política, com a divisão de competências nacional, regional ou local.
Assim, atualmente à União cabem as matérias e questões de predominante interesse nacional
ou geral, ao passo que aos Estados tocam as matérias e assuntos de predominante interesse
regional, e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local. Ao Distrito Federal, em
regra, cabem as mesmas competências que aos Estados e Municípios.
Em matéria ambiental, as competências executivas e legislativas encontram-se partilhadas
entre todos os entes da federação brasileira, como se compreende do disposto no artigo 225
da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.
Para legislar sobre conservação da natureza, defesa dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição, a competência dos entes é concorrente, isto é: cabe à União
estabelecer normas gerais; aos Estados elaborar normas suplementares ou, na inexistência de
lei federal, normas gerais até a superveniência de lei federal; e aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, quando cabível
(art. 24, incisos VI, e art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal).
Já para agir, no que concerne ao meio ambiente, é comum a competência (material ou
executiva) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para: proteger as
paisagens naturais notáveis, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas, e preservar as florestas, a fauna e a flora; (art. 23, incisos III, VI e VII, da
Constituição Federal).
Atualmente, a Lei Complementar n. 140/2011 dispõe sobre a cooperação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício
da referida competência executiva comum, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e
do bem-estar em âmbito nacional.
2.9.1.

Órgãos Envolvidos e Competências

Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção
e melhoria da qualidade ambiental, constituem o SISNAMA, assim estruturado:
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Órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da
República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio
ambiente e os recursos ambientais;



Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com
a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de
políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no
âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;



Órgão central: o Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de planejar, coordenar,
supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes
governamentais fixadas para o meio ambiente.



Órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política
e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;



Órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de
programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a
degradação ambiental;



Órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.

De acordo com a estrutura do SISNAMA, o licenciamento ambiental existe nos níveis estadual
e local, cabendo respectivamente aos órgãos seccionais e locais a sua condução. Para
licenciarem, os Estados e os Municípios deverão ter implementado o Conselho de Meio
Ambiente e, ainda, possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais habilitados e em
número compatível com a demanda de ações administrativas, nos termos do art. 20 da
Resolução CONAMA n. 237/1997, e do art. 15 c/c parágrafo único do art. 5º da Lei
Complementar n. 140/2011.
A Figura 2.9-1 é apresentado o organograma do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
SISNAMA e o organograma do IBAMA:
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Figura 2.9-1 - Organograma da organização do Sistema Nacional do Meio Ambiente.

Figura 2.9-2 - Organograma do IBAMA, modificado a partir do disponível
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_instituicao/_imagens/88_10122008013203.jpg

em:

ARCADIS logos 215

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P1 – Compilação do estudo comparativo internacional de LAF, AIA e CA

A Lei Complementar n. 140/2011 (em seu artigo 7º, inciso XIV, art. 8º, inciso XIV, art. 9º, inciso
XIV, e art. 10) estabelece os critérios para a divisão das ações administrativas de licenciamento
ambiental entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, conforme o Quadro
2.9-2. Todos licenciam, mas cada empreendimento ou atividade é licenciado ou autorizado por
um único ente federativo, podendo os demais entes federativos interessados manifestar-se ao
órgão responsável pela licença ou autorização, de maneira não vinculante (art. 13, § 1º).
Quadro 2.9-2 - Licenciamento Ambiental Federal, Estadual e Municipal.

Competência para promover o licenciamento ambiental

Federal

(i) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
(ii) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona
econômica exclusiva;
(iii) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
(iv) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União,
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APA);
(v) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
(vi) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do
Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas,
conforme disposto na Lei Complementar n. 97, de 9 de junho de 1999;
(vi) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor
material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de
suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN); ou
(vii) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de
proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), e considerados os critérios de porte,
potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento.

(i) de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais,
efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
Estadual degradação ambiental, excetuando-se os de competência federal e municipal; e
(ii) de atividades ou empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de
conservação instituídas pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APA).
(i) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia
definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os
Municipal critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; e
(ii) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas
de Proteção Ambiental (APA).
Elaborado por: ARCADIS logos, 2015

A Lei n. 6.938/1981, por sua vez, está regulamentada pelo Decreto n. 99.274/1990 e por
diversas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, entre as quais
devem ser destacadas as Resoluções n. 01/1986, 09/1987 e 237/1997, que dispõem,
respectivamente, sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Estudo de Impacto Ambiental
e o Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, audiências públicas e aspectos gerais do
procedimento administrativo de licenciamento ambiental.
Em alguns Estados o licenciamento ambiental está previsto também em leis estaduais, sendo
que algumas delas existiram antes mesmo da Lei Federal n. 6.938/1981, como por exemplo a
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Lei Estadual n. 997, de 31 maio de 1976, no Estado de São Paulo, e a Lei Estadual n. 7.109,
de 17 janeiro de 1979, no Estado do Paraná.
Recentemente, a partir do ano de 2011, o licenciamento ambiental federal passou a ser
regulamentado também por portarias do Ministério do Meio Ambiente ou portarias conjuntas
entre o Ministério do Meio Ambiente e outros Ministérios ou Secretarias da União envolvidos
(como Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, Ministério de Minas e Energia, e
Secretaria de Portos). Podem ser citados como exemplo as Portarias interministeriais n.
419/2011, n. 425/2011 e n. 198/2012 e as Portarias n. 420, n. 421, n. 422, n. 423, n. 424 todas
publicadas no ano de 2011.
A legislação não faz distinção entre obras públicas e particulares para efeito de licenciamento
ambiental. Outra situação que diferencia obras e atividades, no entanto, é sua caracterização
como de utilidade pública ou de interesse social, sejam elas de domínio público ou particular.
A Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC) é a unidade do Ibama responsável por executar
o LA e a AIA em âmbito federal. O resultado da condução do LAF e da AIA é então submetido
ao Presidente do Ibama que é quem possui a atribuição de decidir sobre a concessão ou não
da Licença Ambiental. Abaixo apresenta-se o organograma da DILIC.

Figura 2.9-3 - Organograma da Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC do Ibama.

2.9.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental

O licenciamento ambiental é obrigatório para “construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva
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ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental”, conforme fixado no art. 10 da Lei n. 6.938/1981.
A Resolução Conama n. 237/1997, em seu Anexo 1, prevê diversos empreendimentos e
atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, em razão dessas duas características –
utilização de recursos ambientais e potencial poluidor ou capacidade de causar degradação
ambiental. O referido anexo, no entanto, é apenas exemplificativo, e não exaustivo, cabendo
“ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a
complementação do Anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos
ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade”, como dispõe o
§ 2º, do art. 2º, da Resolução Conama n. 237/1997.
No caso de atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental,
poderão ser exigidos outros estudos ambientais mais simples em substituição ao Estudo de
Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), e/ou estabelecidos
procedimentos específicos simplificados para o respectivo licenciamento ambiental, nos termos
do art. 3º, parágrafo único, e do art. 12, e parágrafos, da Resolução CONAMA n. 237/1997.
A IN IBAMA n. 184/2008, e em conformidade com a legislação, prevê que o IBAMA suprima ou
aglutine etapas no processo de licenciamento. A Resolução Conama n. 237/97 prevê que os
órgãos estaduais ou municipais podem adotar procedimentos simplificados se aprovados pelo
respectivo Conselho de meio ambiente.
Neste sentido, existe legislação específica para processo de licenciamento ambiental
simplificado para certas tipologias de empreendimentos em determinadas condições. Mas
ainda não é prevista em lei condições especiais que facilitem o processo para determinados
proponentes, mesmo que possuam certificações e sistemas de gestão. Existe previsão na
Resolução Conama n. 237/97 (art. 12 § 3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e
simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos
que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria
contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.) No entanto, até o momento a União
não estabeleceu normas específicas para a aplicação deste dispositivo.
No Brasil a AIA é um processo que figura como instrumento da Política Nacional do Meio
Ambiente – art. 9° da Lei 6938/81 – e reúne o conjunto de procedimentos voltados à análise
sistemática dos impactos ambientais.
No contexto do Licenciamento Ambiental Federal (LAF), a aplicação da AIA visa assegurar,
desde o início do processo, que se faça o exame dos impactos ambientais de uma atividade
proposta, incluindo suas alternativas, apresentando os resultados de forma adequada ao
público e aos responsáveis por tomar decisões.
A responsabilidade pela condução do processo de licenciamento e avaliação de impacto
ambiental é dos órgãos federais, estaduais e municipais de meio ambiente conforme recaia a
competência para cada projeto. Aos proponentes cabe prover as informações e custear a
avaliação de impacto ambiental, sendo sua responsabilidade a elaboração do EIA e dos
programas ambientais.
Em relação aos prazos, após a solicitação de licença e entrega do EIA o órgão ambiental tem
um ano para manifestação sobre a viabilidade ambiental do projeto, segundo a CONAMA
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237/97, porém, no caso do IBAMA a Instrução Normativa n. 184/08 reduziu este prazo para
seis meses. Após a solicitação da Licença de Instalação (LI) o órgão ambiental tem seis meses
para avaliar o Plano Básico Ambiental (PBA). A Licença de Operação (LO) é concedida após
o relatório de cumprimento das condicionantes das licenças anteriores.
No âmbito federal foram publicadas a partir de 2011 uma serie de portarias ministeriais que
alteram o rito e o prazo do licenciamento para tipologias específicas.
Judicialização do Processo
Sob o ponto de vista do relacionamento dos órgãos licenciadores com instâncias judiciais,
ocorre que quando o processo de licenciamento ambiental é objeto de disputa judicial, em regra
o órgão licenciador é citado como um dos réus na ação judicial proposta, sendo muitas vezes
intimado para se manifestar antes de qualquer decisão judicial, ainda que liminar. Não sendo
réu, o órgão licenciador muitas vezes é intimado para manifestar seu interesse em integrar o
processo judicial, seja em favor do autor ou do réu. As decisões judiciais proferidas sobre os
licenciamentos ambientais em litígio podem interferir na continuidade normal do processo
administrativo pelo órgão licenciador, ao imporem a sua paralisação, ainda que
temporariamente, ou ao determinarem o cumprimento de medidas inesperadas na tramitação
do processo administrativo.
O motivo e o objeto do ato administrativo quando discricionários serão sujeitos apenas à
decisão da conveniência e a oportunidade pelo órgão licenciador não cabendo
questionamentos judiciais. Mesmo porque, o órgão público passa a ter responsabilidade sobre
as informações prestadas, a proposta de medidas de mitigação e a execução dos programas
ambientais são de responsabilidade do proponente.
2.9.2.1.

Etapas do Processo (fluxogramas dos procedimentos)

A Figura 2.9-4 apresenta o processo de licenciamento ambiental brasileiro, que possui
processo em três etapas:




Licenciamento Prévio (LP);
Licenciamento de Instalação (LI);
Licenciamento de Operação (LO).

A Licença Prévia dever ser solicitada ao IBAMA na fase de planejamento da implantação,
alteração ou ampliação do empreendimento. Para obter a LP, primeiramente o proponente
deve se inscrever no Cadastro Técnico Federal (CTF) e solicitar a abertura de processo de
licenciamento ambiental. Feito isso, o IBAMA verifica a competência para o licenciamento,
providencia a abertura de processo e elabora o Termo de Referência (TdR) para orientar a
alocação do Estudo Ambiental pelo proponente. Ao receber o TdR, o proponente elabora o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e
entrega, ao órgão ambiental. Nessa etapa também são realizadas Audiências Públicas para
que a comunidade interessada e/ou afetada pelo empreendimento seja consultada. Após a
avaliação do estudo, o IBAMA emite um Parecer Técnico e assim o proponente tem a sua
licença deferida ou indeferida. Importante destacar que mesmo quando deferida, essa licença
não autoriza a instalação do projeto, e sim aprova a viabilidade ambiental do projeto e autoriza
sua localização e concepção tecnológica.
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Figura 2.9-4 - Fluxograma simplificado do processo de licenciamento ambiental federal brasileiro

Já a Licença de Instalação (LI) autoriza o início da obra ou instalação do empreendimento.
Para obtê-la, o proponente deve elaborar e entregar ao IBAMA, o Plano Básico Ambiental
(PBA), que detalha os programas ambientais necessários para minimizar os impactos
negativos e maximizar os impactos positivos identificados na elaboração do EIA. Após a
avaliação do PBA, o IBAMA emite o Parecer Técnico, deferindo ou indeferindo LI.
Por fim, a Licença de Operação (LO) deve ser solicitada antes de o empreendimento entrar em
operação, pois é ela a responsável por autorizar o início do funcionamento da obra e (ou)
empreendimento. Durante a implantação, alteração ou ampliação do empreendimento, o
proponente deve elaborar e entregar periodicamente ao IBAMA os relatórios ambientais,
descrevendo a implantação dos programas ambientais e medidas mitigadoras previstas nas
etapas de LP e LI. A concessão desta licença está condicionada à vistoria, que tem por objetivo
verificar se todas as exigências e detalhes técnicos descritos no projeto aprovado foram
desenvolvidos e atendidos ao longo de sua instalação. Caso comprovado o atendimento de
todas as condicionantes, o órgão emite o Parecer Técnico e defere a LO.
2.9.2.2.

Triagem

Em relação à elegibilidade do empreendimento ao processo de Licenciamento Ambiental
Federal, pode-se dizer que o deferimento ou indeferimento da instauração do processo de
licenciamento ambiental é uma decisão da Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC)
embasada na triagem inicial que é realizada para avaliação de competência.
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Essa elegibilidade se baseia na localização e/ou finalidade do empreendimento, considerando
o disposto na Lei Complementar n. 140/2011 e em listas positivas de empreendimentos sujeitos
ao licenciamento definidas no Art. 2° da Resolução Conama 01/86 e pelo anexo 1 da Resolução
Conama 237/97.
A elegibilidade dos empreendimentos é iniciada pela assessoria da DILIC, que encaminha para
diretoria a sugestão de instauração de processo apenas os empreendimentos que se
enquadram na Lei Complementar n. 140/2011 ou encaminha para as coordenações gerais as
solicitações de licenciamento de empreendimentos para os quais é necessária a realização de
uma avaliação de competência mais detalhada.
Além disso, para algumas tipologias, são realizados procedimentos de triagem do
licenciamento ambiental que será realizado, considerando para Linhas de Transmissão a
Portaria do MMA n. 421/2011, para rodovias a Portaria MMA n. 289/2013 e para petróleo e gás
a Portaria MMA n. 422/2011.
Assim, os analistas ambientais preparam pareceres técnicos para embasar a triagem apenas
quando solicitado pelas coordenações gerais. Para a elaboração desses documentos não
existem orientações técnicas formalizadas, entretanto, os analistas ambientais devem
considerar o disposto na Lei Complementar n. 140/2011 e em listas positivas de
empreendimentos sujeitos ao licenciamento definidas no Art. 2° da Resolução Conama 01/86
e pelo anexo 1 da Resolução Conama n. 237/97.
A decisão do enquadramento é prestada diretamente ao interessado, mas é passível de
recurso por parte do proponente. Os demais setores do governo e da sociedade tomam
conhecimento dessa decisão apenas quando o processo de licenciamento ambiental é
instaurado.
Considerando as demais fases do processo esta etapa tem um nível de discricionariedade
baixa, uma vez que com a publicação da Lei Complementar n. 140/2011, foram estabelecidos
os critérios que devem ser avaliados para realizar a triagem de empreendimentos sujeitos ao
Licenciamento Ambiental. Entretanto, estes critérios ainda apresentam interpretações
polêmicas e é comum haver a necessidade de realizar análises mais detalhadas para definir a
competência para o licenciamento. Em geral, essas avaliações são discricionárias, pois são
complementares aos critérios vinculantes estabelecidos nas normas vigentes. Existem vários
tipos de estudos ambientais previstos na legislação especifica sobre licenciamento. Além do
disposto nas Resoluções Conama, existem as portarias publicadas a partir de 2011. Destacamse os três tipos que seguem e os demais podem ser encontrados na legislação e na bibliografia
especifica:
Estudo de Impacto Ambiental – EIA, que é o mais detalhado e deve apresentar como escopo
mínimo a caracterização do empreendimento, o diagnostico ambiental, a identificação, a
avaliação de impactos ambientais, a proposta de medidas e a proposta de programas
ambientais, bem como o prognóstico ambiental e a conclusão.
Relatório Ambiental Simplificado – RAS, aplicado em empreendimentos com impacto
ambiental de pequeno porte, mediante definição do órgão ambiental competente. Seu conteúdo
mínimo se compõe pela descrição do projeto, diagnóstico e prognostico ambiental e medidas
de controle. Estudo previsto na Resolução Conama n. 279/01.
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Estudos de Regularização Segue a estrutura do EIA com diminuição do foco em prognósticos
ambientais e maior atenção as medidas de controle e aos passivos ambientais.
2.9.2.3.

Definição do Escopo

Elaboração do Termo de Referência (TdR) do projeto é responsabilidade do órgão ambiental
responsável pelo processo de licenciamento, o qual emite a versão final.
Os TdR elaborados pelo Ibama podem contar com a participação do proponente e dos órgãos
envolvidos no licenciamento. Inicialmente é realizada uma apresentação do empreendimento
pelo proponente para a equipe de licenciamento conforme previsto na IN Ibama n. 184/08.
Caso a equipe de licenciamento entenda ser necessário, é realizada uma vistoria prévia na
área prevista para a instalação do empreendimento.
É facultado ao proponente apresentar proposta de TdR e opinar sobre a proposta do Ibama. A
proposta inicial do Ibama também é repassada para os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente
(OEMA) envolvidos e aos demais órgãos envolvidos pertinentes (órgão gestor de UC, Iphan,
Fundação Cultural Palmares, Funai e a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde). Todas estas partes têm prazo para análise e contribuições. Após este prazo o Ibama
analisa o mérito das contribuições e finaliza o documento. O TdR final é encaminhado ao
proponente para a realização do estudo e aos órgãos envolvidos no licenciamento para
conhecimento.
Os TdR respeitam o processo de triagem e são adaptados às especificidades dos diferentes
projetos. Visam promover a melhoria da gestão dos prazos administrativos de licenciamento e
garantir a segurança técnica às equipes responsáveis por conduzir a AIA. Existe TdR padrão
para os setores de Petróleo e Gás, regularização de transportes hidroviários e marítimos, linha
de transmissão, aquicultura e eólica, instituídos por meio de portarias. Para as demais
tipologias não há Termos de Referencia padrão e normalmente é considerada a experiência
prévia do Ibama com a tipologia a ser licenciada e são utilizados os TdR identificados como
mais completos para servirem de modelo para os novos, bem como dados da visita técnica
realizada, quando aplicável, contribuições de outros órgãos e de informações declaradas na
Ficha de Caracterização de Atividades (FCA), realizando-se as adaptações necessárias de
acordo com as especificidades de cada projeto.
Apesar de específicos para cada empreendimento, normalmente os TdR não detalham de
maneira executiva as metodologias de coletas utilizadas nos levantamentos de campo. Apenas
nos casos em que se prevê a coleta de fauna, o proponente deve apresentar um plano de
coleta de fauna em atendimento à IN Ibama n. 146/2007 para o caso de hidrelétricas e a IN
Ibama n.13/2013 para rodovias, solicitado autorização específica, neste documento são
apresentadas as metodologias de coleta, o esforço amostral e o atendimento à sazonalidade
do levantamento.
Existem outros casos onde planos de trabalho devem ser apresentados para autorização de
coleta de dados, como por exemplo, quando existem comunidades indígenas/quilombolas nas
mediações do empreendimento, quando há incidência de malária confirmada por dados do
IBGE, entre outros.
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O escopo mínimo do TdR de um EIA é definido no artigo 6º da Resolução Conama n. 01/86,
porém durante o trabalho de elaboração do TdR este escopo é detalhado e refinado. Não há
abordagem específica para a economia regional e de mercados afetados pelo
empreendimento.
Para os demais tipos de estudo ambiental o TdR contempla também um escopo mínimo de
levantamento de dados para subsidiar a AIA. Alguns desses estudos têm seu escopo
normatizado por Portarias ou Resoluções e em outros o escopo é elaborado pelo órgão
ambiental.
Em relação ao conteúdo sobre questões sociais dos Termos de Referência, podemos dizer que
esta é abordada durante a elaboração do EIA e dos demais estudos ambientais solicitados pelo
órgão ambiental e a exigência para mitigação de impactos relacionados à questão social está
associada à licença ambiental emitida pelo órgão licenciador. Também são previstos
programas ambientais que contemplam este tema. Porém, ressalta-se que ainda há uma
escassez de metodologias consagradas que abordem os temas socioeconômicos no
licenciamento ambiental.
Do ponto de vista de alternativas tecnológicas, a Resolução Conama 01/86 em seu inciso I do
Artigo 5º prevê que as alternativas locacionais e tecnológicas devem ser contempladas na
realização do EIA incluindo ainda a comparação entre as alternativas e a hipótese de não
realização do empreendimento. Em geral os estudos apresentam uma comparação entre as
alternativas que resulta em uma defesa da alternativa mais vantajosa e o detalhamento é
realizado apenas para esta alternativa. Para os demais tipos de estudos ambientais solicitados
pelo órgão ambiental para a obtenção da licença prévia - LP também é necessário apresentar
as alternativas locacionais e tecnológicas.
As alternativas locacionais e tecnológicas são abordadas durante o LA e AIA, porém esta
avaliação não visa definir o tipo de empreendimento a ser licenciado, como por exemplo, ao
longo do LAF e AIA não é definido se em determinada região a produção de energia será por
meio de uma hidrelétrica ou um parque eólico. Esta avaliação é realizada anteriormente dentro
do planejamento do governo, como por exemplo, nos planos decenais do setor elétrico. Este
modelo se repete nos demais setores como transportes e mineração. Portanto, o primeiro nível
de decisão sobre as alternativas locacionais e tecnológicas é realizado nos Planos Setoriais,
em que se definem quais os projetos serão encaminhados ao licenciamento ambiental para
avaliação de viabilidade. No LA e AIA será abordado a melhor localização e arranjo do
empreendimento com vistas a melhor integração com os atributos ambientais da região e
alternativas tecnológicas dentro de um mesmo tipo de empreendimento com vistas a minimizar
os impactos gerados pelo empreendimento.
Do ponto de vista técnico dos impactos sinérgicos e cumulativos, a Resolução Conama 01/86,
afirma que o EIA deverá abordar as propriedades cumulativas e sinérgicas dos impactos
ambientais do projeto e de suas alternativas e o órgão licenciador deve considerá-los em sua
decisão. Cabe destacar que não há normatização dos conceitos de impactos sinérgicos e
cumulativos, o que traz dificuldades na elaboração e avaliação desse tipo de impacto.
Por vezes também são solicitados Estudos de Análise de Risco dentro o EIA, porém, na maioria
das vezes é solicitado estudo a parte. No entanto, o estudo de análise de risco não é solicitado
para todas as tipologias licenciadas, mas apenas para empreendimentos que apresentem
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riscos tecnológicos e substâncias perigosas, em geral para Dutos, Termelétricas, Portos,
Terminais Portuários e Petróleo e Gás. Nestes casos, para a emissão das licenças de
instalação e operação, são exigidos os respectivos planos de gerenciamento de riscos. Como
não há norma sobre o tema publicada pelo Ibama são observadas as orientações da NT
CETESB P4.261/2011.
As modelagens de temas específicos muitas vezes são solicitadas, mas não há exigência por
modelos específicos (metodologias). Apesar disso, eles devem ser validados e ser
reconhecidos pelos especialistas como eficientes.
Comparado com as demais etapas do processo, o nível de discricionariedade, elaboração do
Termo, pode ser considerada como média, considerando que para algumas tipologias existe
TdR padrão e o escopo mínimo é definido pela Resolução Conama 01/86. Entretanto a
liberdade na complementação e detalhamento desse escopo mínimo é consideravelmente alta,
o que em vezes proporciona grandes diferenças entre TdR.
Ainda em relação ao escopo do EIA, mas não se atendo especificamente aos Termos de
Referência, pode se dizer que a elaboração de EIA/RIMA deve observar a legislação vigente e
as normas técnicas, neste sentido, além das orientações existentes no TdR e no plano de
trabalho (caso tenha sido elaborado) há orientações técnicas a serem observadas emitidas
pelo Conama e da ABNT. Apesar de algumas iniciativas adotadas por proponentes, não há
obrigatoriedade na realização de consulta pública para a elaboração do EIA. No setor de
petróleo foram elaboradas e publicadas no site do licenciamento do Ibama, notas técnicas que
orientam o proponente a realizar estudos ambientais para temas específicos.
Em relação às exigências às equipes que elaboram os Estudos de Impacto Ambiental, é
necessário que estejam cadastradas no Cadastro Técnico Federal. Os Termos de Referência
indicam a necessidade de apresentação no EIA da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) dos coordenadores temáticos, minimamente.
2.9.2.4.

Elaboração de Estudos Ambientais

A Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental ou dos
demais tipos de estudos existentes é responsabilidade do proponente, através da contratação
de uma empresa de consultoria ambiental para elaborar este documento. A consultoria também
é responsável pelas informações prestadas.
Para a etapa de elaboração dos estudos ambientais, só existem normas que tratam do
conteúdo mínimo a ser considerado (escopo mínimo). O método de elaboração, a forma de
entrega e demais procedimentos envolvidos nesta etapa é discricionário. Deste modo,
considera-se o nível de discricionariedade desta etapa do processo como alta.
Informações sobre o processo de licenciamento ambiental brasileiro podem ser acessadas em
documentos como o “Guia de Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal”166 e a
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Elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/Procedimentos.pdf
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“Cartilha de Licenciamento Ambiental” 167. Ambos documentos têm como objetivo difundir
orientações e informações sobre o processo de licenciamento ambiental no Brasil. Eles são
destinados a prefeituras, governos estaduais, órgãos e entidades públicas, bem como aos
demais interessados sobre as questões relativas ao meio ambiente, porém não se tem
informações sobre o uso prático dos mesmos em estudos ambientais.
2.9.2.5.

Análise Técnica dos Estudos Ambientais

Pode-se afirmar que não existem diretrizes internas para a análise dos Estudos Ambientais. O
que existe é um regramento quanto aos prazos que devem ser atendidos para a análise do
EIA/RIMA.
Há previsão legal de participação de outros órgãos governamentais no processo de
licenciamento ambiental. A Portaria Interministerial n. 60/2015 regulamenta a atuação da
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), da Fundação Cultural Palmares (FCP), do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Ministério da Saúde, determinando
prazos e responsabilidades.
Os prazos estabelecidos na Portaria Interministerial n. 60/2015168, estão resumidamente
transcritos no Quadro 2.9-3.
Quadro 2.9-3 - Artigos da Portaria Interministerial n. 60/2015 que regulamenta a atuação de órgãos
governamentais no licenciamento ambiental
“Seção II
Da manifestação dos órgãos e entidades envolvidos em relação ao TR
Art.5º - A participação dos órgãos e entidades envolvidos no licenciamento ambiental, para a definição
do conteúdo do TdR de que trata o art. 4o, ocorrerá a partir dos Termo de Referência Específico (TER)
constantes do Anexo II.
§ 1º O IBAMA encaminhará para a direção do setor responsável pelo licenciamento ambiental do
órgão ou entidade envolvido, no prazo de até dez dias consecutivos, contado da data do requerimento
de licenciamento ambiental, a solicitação de manifestação e disponibilizará a FCA em seu sítio
eletrônico.
§ 2º Os órgãos e entidades envolvidos deverão manifestar-se ao IBAMA no prazo de quinze dias
consecutivos, contado da data do recebimento da solicitação de manifestação.
§ 3º Em casos excepcionais e mediante requerimento justificado do órgão ou entidade, o IBAMA
poderá prorrogar em até dez dias o prazo para a entrega da manifestação.
§ 4º Expirados os prazos estabelecidos nos §§ 2o e 3o, o TdR será considerado finalizado e será
dado prosseguimento ao procedimento de licenciamento ambiental.
Seção III
Da manifestação dos órgãos e entidades envolvidos em relação aos estudos ambientais
Art. 6º - Após o recebimento dos estudos ambientais, o IBAMA, no prazo de trinta dias, no caso de
EIA/RIMA, e de quinze dias, nos demais casos, solicitará manifestação dos órgãos e entidades
envolvidos.
Art. 7º - Os órgãos e entidades envolvidos no licenciamento ambiental deverão apresentar ao IBAMA
manifestação conclusiva sobre o estudo ambiental exigido para o licenciamento, nos prazos de até
noventa dias, no caso de EIA/RIMA, e de até trinta dias, nos demais casos, contado da data de
recebimento da solicitação”.
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Elaborada pelo Tribunal de Contas da União,
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2059156.PDF
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em:

https://arqueologiaeprehistoria.files.wordpress.com/2015/03/portaria-interministerial-nc2ba-60-2015.pdf
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O IBAMA acolhe as opiniões destes órgãos no licenciamento ambiental, cabendo aos mesmos
o seu acompanhamento e avaliação de atendimento ao longo do processo, porém as opiniões
dos envolvidos não são vinculantes. As opiniões dos envolvidos são internalizadas como
contribuições para o processo decisório, para a esfera técnica ou por inclusão direta na
respectiva licença.
O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar
Unidade de Conservação ou sua Zona de Amortecimento só poderá ser concedido após
autorização do órgão responsável pela administração da UC. Estas autorizações são
vinculantes ao processo de licenciamento conforme estabelecido na Resolução Conama n.
428/2010 e na portaria MMA n. 55/2014.
A Portaria MMA n. 55/2014, complementa os prazos estabelecidos pela Resolução Conama
428/2010, conforme pode ser visto no Quadro 2.9-4.
Quadro 2.9-4 - Portaria MMA n. 55/2014 que complementa os prazos estabelecidos pela Resolução
Conama n.428/2010
“Art. 5° - O IBAMA, após o aceite do EIA/RIMA, encaminhará os estudos e a solicitação de autorização
ao Instituto Chico Mendes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do § 1° art. 2° da
Resolução n. 428, de 2010, do CONAMA.
§ 1° O Instituto Chico Mendes se manifestará conclusivamente quanto ao impacto da atividade ou
empreendimento na unidade de conservação (UC) e sua zona de amortecimento (ZA), no prazo de
até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da solicitação.
§ 2° Caso o IBAMA solicite complementações ao EIA capazes de alterar o componente avaliado pelo
Instituto Chico Mendes, estas serão remetidas para nova manifestação, no prazo de até 30 (trinta)
dias contados do recebimento”.
(...)
Art. 9° - O processo de licenciamento ambiental federal de atividades e empreendimentos não sujeitos
a EIA/RIMA localizados dentro de unidade de conservação federal dependerá de autorização do
Instituto Chico Mendes, devendo ser observados os procedimentos relativos à elaboração de termo
de referência, análise e manifestação conclusiva, conforme disposto no Capítulo II.
Art. 10. Nos processos de licenciamento ambiental previstos no art. 5° da Resolução n. 428, de 2010,
do CONAMA, o IBAMA cientificará o Instituto Chico Mendes do licenciamento ambiental da atividade
ou empreendimento no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data do aceite dos estudos
ambientais.
(...)§ 2° Eventuais contribuições técnicas produzidas pelo Instituto Chico Mendes não terão caráter
vinculante.
Os OMMA e OEMA também são ouvidos quanto aos impactos do empreendimento e adequação aos
planos, programas e legislações de sua esfera de competência, a manifestação não é vinculante, os
prazos são definidos em normativo específico das tipologias ou na IN 184/2008”.

Geralmente, a análise é realizada com equipe interna, porém está facultada a contratação de
consultores externos caso o órgão verifique a necessidade desta prática.
Em relação aos modelos de apresentação dos pareceres técnicos dos estudos avaliados, suas
conclusões, recomendações, afirma-se que não existe um modelo para a elaboração de
pareceres técnicos.
Assim, o parecer técnico conclusivo normalmente recomenda as condicionantes para a licença
ambiental quando se avalia o empreendimento como viável ambientalmente, mas não há
normativa que obrigue a presença desta informação.
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Assim, o nível de discricionariedade é considerado muito elevado para esta etapa do processo,
uma vez que não existem diretrizes claras para elaboração de análises.
2.9.2.6.

Decisão

Adentrando a discussão a respeito da decisão sobre a viabilidade ambiental do
empreendimento, afirma-se que as instâncias de decisão no Ibama são: Coordenação de Área,
Coordenação Geral, Diretoria de Licenciamento Ambiental, a Presidência e a Comissão de
Avaliação e Aprovação de Licenças Ambientais. Esta última instancia é convocada para
tomada de decisão de pedidos de licenças ambientais de empreendimentos de maior
complexidade. A Comissão é formada pelos Diretores das áreas finalísticas do IBAMA, o
Procurador-Chefe do IBAMA e o Presidente do Ibama. O documento que subsidia estas
instâncias de decisão é o Parecer Técnico conclusivo preparado pela equipe técnica designada
para conduzir o licenciamento do empreendimento. Após a emissão deste parecer, as
instâncias decisórias, por meio de despachos, aprovam ou não as conclusões do parecer e
decidem pela emissão ou não da licença. A Licença é assinada pelo Presidente do Ibama. No
caso de convocação da Comissão além do parecer técnico é elaborado também o Relatório do
Processo de Licenciamento (RPL). O parecer técnico mencionado não é vinculante para a
decisão.
Em relação às licenças, elucida-se que no Brasil o Licenciamento tem três fases: Licença
Previa, Licença de Instalação e Licença de Operação. A licença prévia atesta a viabilidade
ambiental do projeto. Após a análise dos programas ambientais é concedida a licença de
instalação. Após ser verificada a viabilidade ambiental do empreendimento, o interessado deve
encaminhar ao órgão licenciador um documento detalhando os programas ambientais e as
medidas de mitigação e compensação. Este documento é chamado de Projeto Básico
Ambiental (PBA).
Caso o projeto aprovado em LI necessite realizar supressão de vegetação é necessário obter
a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV).
Para a concessão da LO é avaliado o relatório de cumprimento dos programas ambientais
estabelecido nas etapas anteriores verificando se as ações de mitigação foram suficientes e se
o projeto está em condição de operar do ponto de vista ambiental.
Após a finalização do processo, o processo deve ser publicado. O recebimento de licença deve
ser publicado em diário oficial e jornal de grande circulação na região. As publicações são
reguladas pela Resolução Conama n. 06/86. No caso de indeferimento o Ibama publica o
indeferimento no Diário Oficial da União.
Nesta etapa, o nível de discricionariedade desta etapa é alto, uma vez que não há
regulamentação/padronização de critérios técnicos inerentes a cada etapa.
2.9.2.7.

Acompanhamento e Monitoramento

Os impactos negativos mitigáveis e não mitigáveis apresentados nos estudos de impacto,
identificados através da AIA, pode ter diferentes caráteres de natureza, assim, segundo a
legislação brasileira, existem três caminhos para a obtenção dessas contrapartidas, sendo os
dois primeiros de responsabilidade do proponente e o terceiro governamental. Os impactos
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socioambientais caso mitigáveis deverão ser alvo de programas ambientais visando reduzir os
impactos negativos e amplificar os positivos. No caso de impactos não mitigáveis são tomadas
medidas de compensação. Se as necessidades são de medidas de caráter de políticas públicas
cabe ao estado atuar no âmbito de suas responsabilidades de implementação de políticas
públicas.
Em relação às fases de monitoramento e fiscalização ambientais dos empreendimentos, pode
se dizer que o monitoramento durante a fase de implantação de um empreendimento é
realizado pelo proponente, no âmbito do PBA aprovado pelo órgão licenciador. O órgão
licenciador fiscaliza o atendimento aos programas ambientais e a suficiência das ações para a
mitigação dos impactos, com base no monitoramento realizado pelo proponente. O
monitoramento é acompanhado pelo órgão licenciador por meio da análise de relatórios
técnicos elaborados pela consultoria contratada pelo interessado. São realizadas vistorias
periódicas ou motivadas e as não conformidades podem ser encaminhadas para adoção de
sanções.
Existem ainda auditorias externas independentes, que não guardam relação com o LAF
atuando diretamente com os proponentes em ações de acreditações ISO (voluntárias),
auditoria dos órgãos financiadores e auditorias ambientais de áreas portuárias. Na área
portuária as Auditorias Ambientais estão previstas pela Lei n. 9966/00 e regulamentadas pela
Resolução Conama n. 306/02 (alterada pela Resolução Conama n. 381/06). As Portarias MMA
n. 319/03, 353/05 e 192/11 estabelecem os requisitos mínimos quanto ao credenciamento,
registro, certificação, qualificação, habilitação, experiência e treinamento profissional dos
auditores ambientais.
Ressalta-se que possíveis alterações de projeto podem ocorrer após sua aprovação, no âmbito
dos monitoramentos e fiscalizações descritas, e é necessário que estas sejam comunicadas
ao órgão ambiental para avaliação. Após a avaliação é que se verificará a possibilidade da
alteração requerida e necessidade de alteração da licença ambiental. Esta exigência consta
como condicionante geral das licenças ambientais.
Com a entrada de novos empreendimentos à carteira de projetos do Ibama pode ocorrer a
impossibilidade de acompanhamento mais intenso dos projetos em operação cujos impactos
ambientais estejam mais controlados/mitigados. Desta forma são priorizados os
empreendimentos que estejam em instalação, no início de sua operação, em fase de renovação
de licença ou que apresentem demandas emergenciais.
No entanto, mesmo sem um acompanhamento in loco ou análise em escritório, o órgão
ambiental aprova os programas em que o proponente faz este acompanhamento e nestes
programas estão previstos relatórios semestrais ou anuais de acompanhamento das ações,
momento em que a consultoria contratada deve avaliar a eficiência das medidas e propor
correções quando pertinente. Portanto, é realizado um acompanhamento continuo por parte do
proponente e de modo não sistemático por parte do Órgão Ambiental.
Prioriza-se o uso de estrutura própria do Ibama para a realização das vistorias, porém em
regiões de difícil acesso é solicitado apoio ao proponente. O custo das vistorias técnicas
realizadas, assim como o tempo de análise dos documentos técnicos e reuniões é cobrado do
proponente quando da emissão das licenças ambientais ou do indeferimento do requerimento
de licença.
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Para a maioria das tipologias licenciadas pelo Ibama não há diretrizes estabelecidas para o
formato dos relatórios. Existem apenas orientações básicas do conteúdo mínimo que o relatório
deve conter. No setor de petróleo e gás foram elaboradas notas técnicas definindo com mais
detalhamento a composição de relatórios referentes ao Projeto de Controle de Poluição Diretrizes para apresentação, implementação e elaboração de relatórios.
Os programas ambientais são analisados periodicamente, e os resultados obtidos na sua
implementação são avaliados quanto a sua efetividade, e pertinência em monitorar os impactos
do empreendimento. As análises podem culminar em propostas de alterações no escopo do
programa, bem como sua continuidade. Indicadores ambientais são usados em alguns
casos169.
Para o órgão existe a rotina de avaliação dos relatórios de monitoramento mas não há
exigência em normativa interna para este procedimento incluindo definição dos prazos. A
avaliação dos relatórios periódicos é consolidada em documentos técnicos (pareceres, notas
técnicas).
Em relação à visibilidade desses relatórios, salvo solicitações formais de proteção de
informação, tais como segredos industriais, por parte do interessado, a maior parte dos
documentos do processo de licenciamento ambiental são públicos e ficam disponibilizados no
site do Ibama.
Os principais indicadores ambientais utilizados na etapa de acompanhamento de projetos são
os padrões de qualidade definidos em normativos, como qualidade das águas e dos
sedimentos, estabelecidas pelas Resoluções Conama n. 357/05 e n. 454/12, respectivamente.
Principalmente no caso do licenciamento de hidrelétricas, são utilizados indicadores para
monitoramento das atividades pesqueiras, em termos de espécies e biomassa. No âmbito do
Programa de Monitoramento Socioeconômico, são empregados indicadores, geralmente
municipais, propostos pelo proponente, nas áreas de saúde, educação e segurança pública.
Em alguns processos de licenciamento ambiental existe a vinculação das medidas executadas
pelo proponente no âmbito do licenciamento ambiental e políticas públicas desenvolvidas para
aquela região, de modo a promover a sinergia entre elas. Isso ocorre atualmente com o
processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, onde são executadas ações do PBA
pelo proponente e existe um Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu,
cujo objetivo é promover políticas públicas regionais complementares às ações do PBA para o
desenvolvimento sustentável e de longo prazo, em escala regional.
Existem iniciativas para o estabelecimento de instrumento formal de compromisso
socioambiental, elaborado a partir de oficinas de trabalho com a participação dos responsáveis
pelas atividades em processo de licenciamento ambiental e os entes federativos envolvidos na
perspectiva de equacionamento dos problemas identificados nas diferentes áreas.
As oficinas de trabalho objetivam apresentar às autoridades, técnicos e lideranças locais o
empreendimento, os impactos potenciais/efetivos (principalmente aqueles ligados à
infraestrutura pública) e as medidas mitigadoras previstas; viabilizar a compreensão do
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processo de licenciamento, seus pressupostos, possibilidades e limites; explicitar os papéis
das diferentes instâncias envolvidas e construir, de forma consensuada, o Termo de
Compromisso (ou documento similar) voltado à mitigação daqueles impactos sobre a
infraestrutura local, contemplando o estabelecimento de responsabilidades pela alocação e
aplicação de recursos e implementação de ações voltadas à superação do impacto originado
pelo empreendimento.
Nesta fase do processo, o nível de discricionariedade é elevado uma vez que não existem
normas padrões e metodologia de análise dos relatórios de monitoramento.
2.9.3.

Compensação Ambiental

Na discussão da Compensação Ambiental, o instrumento legal que a regulamenta se baseia
na Lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n. 9985/2000), através
do Decreto n. 4340/2002, Decreto n. 6848/2009 e Instrução Normativa n. 08/2011 (alterada
pela IN n. 11/2013).
O Ibama realiza o cálculo do valor da compensação ambiental baseado no Grau de Impacto e
Valor de Referência do empreendimento (que não será superior a 0,5% dos valores investidos
no projeto). Todo o recurso é obrigatoriamente destinado para Unidades de Conservação - UC,
cabendo ao Ibama elaborar proposta de escolha das Unidades a serem contempladas pelos
recursos da compensação ambiental. Estas informações são encaminhadas ao Comitê de
Compensação Ambiental Federal (CCAF), criado pela Portaria Conjunta n. 225/2011, que as
utiliza como subsídio na decisão sobre a destinação do recurso. Somente empreendimentos
considerados de significativo impacto ambiental, que elaboram EIA/RIMA, são sujeitos ao
pagamento da compensação ambiental.
A cobrança da Compensação Ambiental é realizada pelo Ibama por ocasião da emissão da
licença de instalação ou subsequente. A gestão dos recursos pode ser efetuada pelos órgãos
gestores das UC contempladas ou pelo próprio proponente no caso de ser definida execução
direta de ações em benefício das unidades.
Também existem casos em que as compensações não são monetizáveis, e para esses casos,
são utilizados outros instrumentos. Por exemplo, no processo de licenciamento ambiental da
UHE Belo Monte, foi proposto o Projeto de Reparação, que tem como objetivo a compensação
derivada da perda de uma condição pregressa por parte de um sujeito, o chamado atingido,
sendo esta perda, sobretudo, de caráter subjetivo e imaterial. Esta é considerada uma medida
de compensação, mas que não deve se confundir com a compensação ambiental estipulada
pela Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Ambas são devidas pela
ocorrência de impactos não mitigáveis e que não são passíveis de serem monetizados. O
cálculo que estipula um valor financeiro a ser investido em Unidades de Conservação a título
de compensação ambiental não tem a pretensão de fazer valoração de danos ambientais. O
impacto não é, portanto, monetizado. Para dar cumprimento à obrigação legal de compensação
foi elaborada uma fórmula que apura o grau de impacto na forma de um percentual, ao qual é
multiplicado o valor investido na implantação do projeto (sem que sejam contados os custos
dos programas ambientais).
Ainda não existem formas de avaliação ou indicadores dos padrões de sucesso na
gestão/aplicação dos recursos gerados.
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Para a compensação ambiental estipulada pela Lei do SNUC há um elevado grau de controle
e previsibilidade. São determinados em norma os critérios para o cálculo e para a destinação
dos recursos, sendo o baixo o grau de discricionariedade.
Há critérios bem estabelecidos, mas amplos o suficiente para permitir decisão, o que quer dizer
que não são automáticos. Um Plano de Compensação Ambiental, previsto na Instrução
Normativa - IN IBAMA n.184/2008, deve ser entregue para obtenção da LI.
Vale lembrar que além da compensação em benefício de unidades de conservação, o Brasil
também adota compensação como parte da hierarquia de mitigação, como no caso da
compensação por intervenção de áreas de preservação permanente e em formações de Mata
Atlântica (conforme lei específica).
2.9.4.

Participação Pública

A consulta pública é realizada quando julgado necessário pelo órgão licenciador e sua
realização é obrigatória nos casos em que seja solicitada por entidade civil, pelo Ministério
Público, ou por 50 ou mais cidadãos. Em casos de licenciamentos para os quais se previu a
elaboração de EIA/RIMA, a Resolução CONAMA n. 09/87 prevê a abertura de prazo de 45 dias
para que sejam solicitadas audiências. O IBAMA, no entanto, adota o procedimento de
usualmente realizar audiência(s) para os empreendimentos que serão licenciados com base
em EIA/RIMA, independente de solicitação. Podem ainda ser realizadas reuniões públicas em
casos específicos.
A participação pública através de consultas para a elaboração dos TdR não é usual. Este
instrumento já foi utilizado pelo IBAMA para processos de maior visibilidade como na UHE Belo
Monte e em alguns empreendimentos do setor de petróleo, mas não há normativo sobre o tema
e não é uma prática usual.
A audiência pública é convocada e conduzida pelo órgão licenciador, e as despesas pagas
pelo proponente. A sua realização não é vinculada ao tipo de estudo, entretanto, em caso de
EIA é obrigatória à abertura de prazo para a solicitação de Audiências Públicas (AP).
Essa consulta pública realizada no Brasil segue o modelo de audiência pública, existindo
iniciativas de participação pública em outros formatos: reunião pública, oficinas de trabalho,
reuniões dirigidas. No entanto, estas iniciativas necessitam de melhor desenvolvimento de seu
formato e de seus procedimentos. Os procedimentos para Audiências Públicas são
estabelecidos pela Resolução Conama 09/87. O detalhamento dos procedimentos adotados
pela DILIC pode ser verificado na Nota Técnica n. 196/2014 DILIC/Ibama.
Após a finalização dos EIA são realizadas AP para apresentação do EIA/RIMA e coleta de
contribuições da sociedade. A Resolução Conama n. 01/86 prevê e a Resolução Conama n.
09/87 regulamenta a realização de AP, com ampla divulgação, para apresentação e discussão
dos principais impactos dos empreendimentos. As solicitações e recebimentos de licenças
devem ser publicados em Diário Oficial e jornal de grande circulação conforme a Resolução
Conama n. 06/86.
No caso de licenciamento de linhas transmissão, além da realização de audiências públicas,
está prevista a realização de Reunião Técnica Informativa nos casos mais simples de
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licenciamento em que é exigido apenas o Relatório Ambiental Simplificado (RAS). Em relação
ao setor de petróleo e gás, a consulta pública pode se dar mediante a realização de audiência
pública ou outro formato definido pelo Ibama, inclusive, de modo não presencial. Em alguns
processos de licenciamento ambiental, tem sido exigido que o proponente crie fóruns de
discussão para participação e controle social durante a etapa de implantação e operação do
empreendimento.
A divulgação fica a cargo do proponente. Ele é obrigado a disponibilizar o EIA/RIMA em locais
públicos da região do empreendimento e enviá-los para órgãos que tenham interesse na
implantação do projeto. A seleção dos locais onde o EIA/RIMA deve ficar disponível é
determinado pelo órgão ambiental. O Ibama disponibiliza os estudos ambientais nas suas
unidades regionais e na internet. De maneira adicional, normalmente os projetos possuem um
programa de comunicação social ou de interlocução com a sociedade que fornece informações
sobre o empreendimento e seus impactos.
Depois de concluídos, os estudos ainda permanecem disponíveis no site do Ibama por tempo
indeterminado. Os estudos encaminhados para as instituições da região ficam com sua
disponibilidade dependente de decisão do gestor daquele órgão.
As consultas públicas têm caráter consultivo, portanto não são vinculantes. O objetivo é expor
aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas
e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões. Essas contribuições são analisadas
conjuntamente com as demais informações que fazem parte do processo. As informações
levantadas durante as audiências públicas são consideradas na avaliação técnica, contudo não
são vinculantes para a tomada de decisão do órgão ambiental.
O nível de discricionariedade desta etapa pode ser considerado como médio, uma vez que,
apesar de existirem regulamentos que definam as participações públicas e a própria realização
das audiências, não existem padrões estabelecidos para a análise, acolhimento ou não e
resposta aos questionamentos apresentados pela sociedade.
2.9.5.
2.9.5.1.

Aspectos Administrativos
Gestão da Informação e do Conhecimento

De acordo com a IN Ibama n. 184/2008, os procedimentos de licenciamento ambiental descritos
pela norma, que incluem aqueles que requerem AIA, deverão ser realizados pelo Sistema
Informatizado do Licenciamento Ambiental Federal (SisLic), com acesso para o proponente no
site do Ibama na Internet170, para a equipe técnica do Ibama (Intranet) e para o público em
geral171. Neste sistema todos os documentos dos processos do LAF são públicos e, por isso, a
política é de que todos devem ser disponibilizados integralmente, à exceção de informações
consideradas sigilosas. Os documentos alimentados no sistema de trabalho interno são
apresentados automaticamente no Portal do Ibama para acesso ao público externo. A
atualização do site de licenciamento no Portal do Ibama é realizada pela própria equipe técnica

170
171

No caso do licenciamento ambiental federal, da forma descrita em https://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/200100.htm

www.ibama.gov.br/licenciamento
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responsável por executar o processo de licenciamento ambiental172. A Figura 2.9-5 apresenta
a página eletrônica do SisLic, que possui um link de acesso para os documentos, os quais
estão divididos por tipologia de empreendimento. Dependendo de cada projeto é possível
encontrar os estudos ambientais, o Plano Básico Ambiental e seu relatório de execução,
relatórios de monitoramento, bem como informações sobre audiências públicas e dados
geográficos do empreendimento.
Figura 2.9-5 - Sistema Informatizado do Licenciamento Ambiental Federal

Fonte: http://www.ibama.gov.br/licenciamento/

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do IBAMA (versão 2,1, 2014), contém 44
sistemas legados (desenvolvidos e em ambiente de produção) e 18 novos sistemas que se
encontram em elaboração ou a iniciar. Os sistemas diretamente relacionados ao licenciamento
ambiental com AIA são o Sistema de Licenciamento Ambiental (SisLic), já implementado, e o
Sistema Integrado de Gestão Ambiental (SIGA), que possui o módulo LAF e módulo AIA e CA,
ambos em fase de desenvolvimento (PDTI, 2014).
O SisLic auxilia no gerenciamento e disponibilização de informações relativas ao licenciamento
ambiental federal, e é um portal para solicitação de abertura de processos administrativos junto
ao IBAMA. Esse sistema foi definido como parte do processo regular de LAF na Instrução
Normativa Ibama n. 184/2008. Os elementos constitutivos do SisLic são:



172

O Formulário de Solicitação de Abertura de Processo - FAP;
Acesso público a informações entre elas: FAP, TdR aprovados, RIMA, Pareceres
Técnicos Conclusivos; Agenda de Audiências Públicas e respectivos Editais de
convocação, Atas de Audiências Públicas, dentre outros;

Cf. OF 02001.004629/2015-39 DILIC/IBAMA
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Interconexão com informações georreferenciadas disponibilizadas e com outros
sistemas corporativos do Ibama, em particular o Cadastro Técnico Federal (CTF) e o
Sistema de Documentos (SisDoc);
Conjunto de serviços disponibilizados ao proponente como geração automática de
requerimentos de licenças, serviço de envio automático de documentos, caixa de
documento do processo, geração automática de boletos de taxas de licenciamento,
entre outros, que farão parte do banco de dados do SisLic;
Conjunto de documentos padronizados (ofícios, licenças, atas de reunião, relatórios,
memorandos) que farão parte do banco de dados do SisLic;
Monitoramento dos prazos utilizados pelo proponente e pelo Ibama.

O SIGA é um sistema de informações ainda em fase de desenvolvimento, instituído pela
Instrução Normativa IBAMA n. 23/2013, que futuramente irá substituir o SisLic. Esse sistema
integra ações voltadas ao mapeamento e harmonização de procedimentos dos processos LAF
e AIA, bem como ao fortalecimento da infraestrutura de Tecnologia da Informação - TI
(sistemas e estrutura física). A primeira etapa do projeto teve como objetivos (IBAMA, 2013):






Documentar a estrutura de dados geográficos vetoriais (modelo de dados espaciais)
referente aos dados coletados na FCA;
Aperfeiçoar o formulário eletrônico de automação da FCA, qualificando a forma de
recebimento de informações e integrando recursos do Sistema de Informações
Geográficas – SIG;
Mapear o processo administrativo do LAF;
Desenvolver solução de tecnologia da informação para automação do LAF, conforme
processo mapeado.

O SIGA permitirá que os dados primários coletados durante a elaboração de estudos
ambientais sejam inseridos no portal, e seguirá normas para protocolização de dados.
O envio de dados seguindo as especificações das Especificações Técnicas de Estruturação de
Dados Geográficos Vetoriais (ET-EDGV), que seguem os padrões nacionais de dados
geográficos vetoriais estabelecidos para a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais) tornouse obrigatório deste a implantação da Ficha de Caracterização de Atividades (FCA) em maio
de 2014, para a etapa de Análise de Competência do LAF. O Ibama pretende estender esta
exigência também para a entrega de estudos ambientais e relatórios de acompanhamento dos
programas. O SIGA contará com um módulo voltado a permitir a integração entre as exigências
apresentadas nos termos de referências e os dados entregues nos documentos apresentados
pelos proponentes (estudos e relatórios ambientais)173.
Atualmente, os dados de processos de AIA já sistematizados permitem a emissão de relatórios
que subsidiam análises e decisões. Os dados ainda não sistematizados são analisados pelas
equipes técnicas que aplicam diferentes metodologias visando subsidiar a análise dos impactos
ambientais. As análises das equipes são documentadas em pareceres técnicos, os quais são
disponibilizados publicamente por meio da internet no Portal do Ibama. Com a padronização
dos critérios para recebimento dos dados ambientais, o IBAMA pretende garantir a organização

173

Para mais informações, consultar a referência IBAMA (2013)
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das informações, facilitar o compartilhamento do conhecimento e melhor identificar os
resultados alcançados pelo processo de AIA174.
Já o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental (PNLA) divulga informações relacionadas aos
procedimentos do licenciamento ambiental e com isso possibilita a transparência dos
processos de gestão pública e fortalece o controle social. As informações não são apenas
sobre os processos conduzidos pelo IBAMA; mas também de órgãos estaduais de meio
ambiente de todo o país175, incluindo dados das licenças emitidas, dados dos
empreendimentos, podendo conter mapas e arquivos.
Em atendimento à Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), os órgãos ambientais
criaram sistemas e redes de informações que permitem o acesso público das informações. O
Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente (SINIMA) e o Centro Nacional de
Informação Ambiental (CNIA)176 são exemplos desses sistemas.
Caso alguma informação procurada não tenha sido divulgada em relatórios ou não possa ser
acessada por meio dos websites oficiais, o público tem o direito de solicitar informação por
meio de um pedido de informação177. A Lei de Acesso à Informação determina as condições
em que deve ser feito o pedido de informação: o pedido não precisa ser justificado, ou seja, ele
pode ser realizado por qualquer indivíduo, necessitando apenas da identificação do requerente
e da especificação da informação; o pedido deve ser feito mediante requerimento escrito; o
serviço de busca e fornecimento das informações é gratuito, salvo cópias de documentos; nos
casos em que a informação estiver sob algum tipo de sigilo previsto em lei, é direito do
requerente obter o inteiro teor da negativa de acesso, etc. São estabelecidos prazos para que
sejam repassadas as informações ao solicitante. A resposta deve ser dada imediatamente, se
estiver disponível, ou em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias:
Para além das informações ambientais do LAF e AIA, há ainda o Sistema Nacional de
Informação sobre Meio Ambiente, SINIMA, que é um instrumento da Política Nacional do Meio
Ambiente, responsável pela gestão da informação ambiental no âmbito do SISNAMA. As
informações ambientais geradas nos processos do Ibama são parte desse sistema por meio
do Centro Nacional de Informação Ambiental (CNIA). O CNIA é um centro de informação que
gerencia, sistematiza e dissemina informações sobre o meio ambiente, que implementa as
diretrizes estabelecidas pelo SINIMA, objetivando maior visibilidade, acessibilidade e
abrangência da gestão ambiental, através da disponibilização das informações técnicoambientais aos setores produtivos - públicos e privado - e à sociedade em geral178.

174

Cf. OF 02001.004629/2015-39 DILIC/IBAMA

175

http://pnla.mma.gov.br/pesquisa/licenciamentos/

176

O CNIA possui uma biblioteca digital que disponibiliza textos integrais de legislações relativas ao meio ambiente, relatórios de
impacto ambiental, planos de manejo, artigos de revista, publicações e cartazes produzidos pelo Instituto, teses, dissertações e
monografias de seus servidores, além de imagens fotográficas obtidas em expedições de trabalho.
177

O
site
do
IBAMA
disponibiliza
a
Cartilha
sobre
Lei
de
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/acesso_a_informacao/cartilhaacessoainformacao.pdf
178

Acesso

a

Informação

http://www.ibama.gov.br/cnia
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2.9.5.2.

Indicadores Administrativos e Desempenho

Os principais quantitativos utilizados para análise do desempenho da DILIC referem-se ao
número de requerimentos de licenças ambientais, às Autorizações e Licenças concedidas e
indeferidas, ao número de ElA devolvidos, total de processos de licenciamento ativos e
arquivados, discriminadas por tipologia de empreendimento. Há também o total de servidores
disponíveis para o Licenciamento no Ibama - Sede e Núcleos de Licenciamento Ambiental
(NLA) localizados nas superintendências.
O cruzamento destes dados dá origem aos indicadores utilizados mais frequentemente, que
relacionam o número de processos ativos, de autorizações e licenças emitidos por dia útil, por
exercício, por tipologia e por analista ambiental.
O volume de recursos destinados ao acompanhamento também constitui um indicador das
mudanças realizadas na estrutura da Diretoria ocorrida nos últimos anos, neste caso, se
utilizam os dados referentes à descentralização de recursos para diárias e passagens na Sede
e Núcleos de Licenciamento.
Qualitativamente, é corrente a avaliação do atendimento de prazos previstos na legislação.
Existem cerca de 1900 processos do LAF instaurados junto ao IBAMA, os quais se encontram
em andamento em diferentes fases.
Os dados apresentados nos Quadro 2.9-5 e Quadro 2.9-6 foram adaptados da apresentação
feita por Zanardi Jr179. Conforme pode ser visto no Quadro 2.9-5, por ano, cerca de 700 licenças
foram emitidas, 30 audiências públicas foram realizadas e 7 EIA foram devolvidos para
adequações.
Quadro 2.9-5 - Produção técnica do DILIC de 2011 a 2013, modificado a partir de Volney Zanardi
Júnior, II Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto Ambiental.
Ano

Licenças Ambientais Emitidas

Audiências Públicas
Promovidas

EIAs devolvidos
para adequações

2011

624 Licenças Ambientais 4 Indeferimentos
2,5 licenças/dia útil

20

10 EIAs devolvidos

2012

700 Licenças Ambientais, 3 Indeferimentos
2,8 licenças/dia útil

38

5 EIAs devolvidos

2013

829 Licenças Ambientais, 1 Indeferimento,
3,3 licenças/dia útil

34
12.400 pessoas
envolvidas

7 EIAs devolvidos

Fonte: modificado da apresentação de Volney Zanardi Júnior, no II Congresso Brasileiro de Avaliação
de Impacto Ambiental, Ouro preto, outubro de 2014.

Por ano cerca de 500 a 600 processos são geridos. Os motivos para que processos não sejam
movimentados ao longo de um ano são:

179

Apresentação de Volney Zanardi Júnior no II Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto Ambiental, promovido pela ABAI,
outubro de 2014.
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Processos aguardando movimentação do proponente, como por exemplo entrega de EIA;



Processos que não há a manifestação do proponente aos questionamentos do IBAMA;



Processos com licença emitida, mas que o IBAMA não possui recursos e infraestrutura
suficiente para realizar as ações de acompanhamento contínuo.

O Quadro 2.9-6 mostra os dados do DILIC para o primeiro semestre de 2014. E a Figura 2.9-6
mostra a evolução da carteira de empreendimentos dos processos em LAF por ano de 1988 a
2014.
Quadro 2.9-6 - Produção e Demandas do primeiro semestre de 2014, modificado a partir de Volney
Zanardi Júnior, II Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto Ambiental.
Licença Ambientais Emitidas
Licença Prévia
Licença de Instalação
Licença de Operação
Outros tipos de licenças e autorizações
Total
Audiências Públicas Promovidas

8
23
28
319
388 Licenças Ambientais
3,1 licenças/dia útil
20 Audiências Públicas
5. 474 pessoas envolvidas

Documentos Técnicos Produzidos (Ofícios, Pareceres e Notas
5.510 Documentos
Técnicas)
Demandas de Órgãos de Controle (Documentos recebidos)
(Ministérios Públicos, Polícia Federal, Polícias Civis, Tribunal de
410 Ofícios
Contas da União (TCU), Advocacia-Geral da União (AGU),
3,2 Ofícios/dia útil
Defensorias Públicas, Tribunais Regionais, Tribunais Estaduais, etc.)
Fonte: modificado da apresentação de Volney Zanardi Júnior, no II Congresso Brasileiro de Avaliação
de Impacto Ambiental, Ouro preto, outubro de 2014.
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Figura 2.9-6 - Evolução do número de processos em LAF (1988 a 2014), com base em Volney
Zanardi Júnior, II Congresso Brasileiro de Avaliação de Impacto Ambiental.

Os principais tipos de projetos para os quais foi solicitado licenciamento ao longo dos últimos
10 anos são do Setor Energético, Mineração, Transportes e Petróleo e Gás.
2.9.5.3.

Custo da AIA

Os custos do licenciamento, no que se refere aos gastos do proponente para o cumprimento
das exigências legais e das condicionantes varia caso a caso. O custo para o cumprimento das
condicionantes não é um dado exigido pelo Ibama ao proponente.
Os preços dos serviços e produtos do Ibama a serem aplicados em âmbito nacional são
estabelecidos no Anexo da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, incluído pela Lei n. 9.960,
de 2000. A referida lei apresenta os preços para Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
(TCFA) e serviços administrativos como: vistorias, Registros, Autorizações e atividades de
controle ambiental (licença ambiental ou renovação). O pagamento das taxas de emissão de
licença ambiental envolve dois componentes de custo: o valor da licença e o custo da análise.
O valor cobrado pela emissão de cada licença (Prévia, de Instalação e de Operação) e sua
respectiva renovação varia entre R$2.000,00 (dois mil reais) e R$ 44.800,00, dependendo do
potencial poluidor e (ou) do porte do empreendimento (pequeno, médio e grande). Já o valor
cobrado para a análise de documentação técnica, que subsidia a emissão dos registros,
autorizações e licenças, inclui desde as despesas com viagens para fins de vistoria do
empreendimento (diárias e passagens) até os custos da análise propriamente dita, e é
calculado a partir de uma equação180.

180

Valor = { K + [ ( A x B x C) + ( D x A x E) ] }

A - n. de Técnicos envolvidos na análise.
B - n. de horas/homem necessárias para análise.
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2.9.5.4.

Penalidades

Em se tratando de responsabilização administrativa, a fiscalização, imposição de multas e
outras sanções por descumprimento da legislação ambiental cabem ao órgão executor
(Ibama), aos órgãos seccionais (estaduais) e aos órgãos locais (municipais) do SISNAMA. O
pagamento da multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui
a multa federal, caso seja a mesma hipótese de incidência.
A responsabilização penal (aplicação de penalidade pela prática de crimes ambientais), por
sua vez, compete ao Poder Judiciário, mediante o Ministério Público, por meio de ação e
condenação judicial.
De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998), o valor da multa varia, sendo
o mínimo de R$50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), dependendo da infração ambiental. Ela é calculada segundo os critérios do Código
Penal e os valores arrecadados são revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, Fundo
Naval, fundos estaduais ou municipais do meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o
órgão arrecadador.
2.9.6.

Avaliação Ambiental Estratégica e a Relação da AIA com Outros
Instrumentos

No plano da discussão do Componente Estratégico, o Brasil não exige dos proponentes
estudos específicos. A Avaliação Ambiental Estratégica - AAE não tem previsão legal e é muito
pouco usual na realidade brasileira. A AAE não é um instrumento regulamentado legalmente
no Brasil, portanto, quando realizada não tem efeito vinculante no LA, AIA e CA.
Contudo existem iniciativas de ordenamento territorial e planejamento setoriais, como os
planos setoriais de Avaliação Ambiental Integrada de bacias hidrográficas e o Plano Decenal
de Energia, ambos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Diversas ações
judiciais propõem a realização do instrumento, algumas com decisão neste sentido. Além do
setor energético esses planos decenais também são elaborados para os setores de transportes
e mineração.
Entre os planos de ordenamento territorial figuram o Zoneamento Ecológico-Econômico (Lei
Federal n. 6.938/81), o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei Federal n. 7661/88) e
os Planos de Recursos Hídricos (Lei Federal n. 9433/97). O Zoneamento Ecológico-Econômico
de abrangência nacional ou regional deve ser elaborado e executado pelo Poder Público
Federal, nas áreas de abrangência estaduais, distrital e municipais deverão ser elaborados
pelas esferas respectivas. Quando existente, o ZEE deve ser considerado no LA. A realização

C - Valor em Reais da hora/homem dos técnicos envolvidos na análise + total de obrigações sociais(OS) = 84,71% sobre o valor
da hora/homem.
D - Despesas com viagem.
E - n. de viagens necessárias.
K - Despesas administrativas = 5% do somatório de (A x B x C) + (D x A x E).
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dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas não é obrigatória antes do LA,
porém se existir possui efeito vinculante sobre empreendimentos com uso de recursos hídricos.
Em níveis mais restritos podem ser citados os Planos Diretores Municipais (PDM), os planos
de desenvolvimento regionais ou locais e os planos de desenvolvimento de atividades
específicas, tais como os Planos de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário. No caso dos
PDM, a destinação das áreas deve ser respeitada para a realização de atividades, sendo
vinculantes para o Licenciamento Ambiental.
Podem ser citados os instrumentos de auxílio às políticas públicas em nível de planejamento,
representados pelos planos setoriais de desenvolvimento como o Plano Nacional de Logística
de Transportes, os quais, entretanto, não incorporam a variável ambiental, geralmente ignoram
a sinergia entre ações de diferentes setores e não raro de entidades do mesmo setor.
2.9.7.

Avaliação da prática: visões sobre a experiência recente

Em um estudo do Ministério Público da União de 2004, 80 EIAs foram avaliados quanto ao
conteúdo dos estudos. As análises indicaram problemas em todas as etapas dos estudos,
incluindo a ausência de proposição de alternativas de localização e tecnológicas ou
apresentação de alternativas inviáveis, problemas metodológicos nos diagnósticos ambientais,
fragilidades na análise de impactos e proposição de medidas de mitigação insuficientes (MPF,
2004).
A avaliação publicada em 2009 pelo Tribunal de Contas da União, identificou as seguintes
fragilidades (TCU, 2009):


Inexistência de avaliação e de acompanhamento sistemático dos impactos e riscos
ambientais das obras licenciadas por parte do Ibama;



Inexistência de sistema de avaliação (quantitativa ou qualitativa) dos benefícios
(ambientais, sociais e/ou econômicos) resultantes do processo de licenciamento;



Insuficiência de padronização para cada tipologia de obra;



Aumento no número de condicionantes estipuladas nas licenças ambientais de obras sob
responsabilidade do Ibama nos últimos anos.

As conclusões da avaliação feita pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
República, de 2009, indicam que (SAE, 2009):


O licenciamento individual das obras de infraestrutura, sem uma prévia avaliação
estratégica e integrada dos impactos ambientais, não é a medida mais eficaz para a
proteção ao meio ambiente;



Ao ampliar a discricionariedade administrativa dos técnicos ambientais, amplia-se também
a possibilidade de contestação judicial de suas decisões, de forma que a liberdade dada
aos órgãos ambientais é paradoxalmente uma fragilidade em sua atuação;



A ausência de regras claras dificulta consideravelmente a capacidade do órgão ambiental
negar o licenciamento. As decisões são discutidas e contestadas, e os órgãos ambientais
se sujeitam à enorme pressão política externa;
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Os órgãos ambientais brasileiros concentram todos os seus esforços na avaliação prévia
do impacto ambiental do empreendimento, havendo pouca atenção com a fiscalização e o
monitoramento pós-aprovação.

Questões semelhantes foram apontadas por organizações da sociedade civil relacionadas ao
licenciamento ambiental, como a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio
Ambiente (ABEMA, 2013), Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2013), Associação
Brasileira de Avaliação Impacto (ABAI, 2014), Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico
(FMASE, 2013) e a Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio
Ambiente (ASIBAMA, 2013).
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2.10. Síntese e Comparação dos processos de LAF, AIA e CA
Nesta seção, apresenta-se a síntese dos das características dos processos de LAF, AIA e CA
encontrados em cada país de acordo com as informações apresentadas no capítulo 2. O
Quadro 2.10-1 apresenta questões básicas com a indicação de ocorrência ou não nos oito
países e no ANEXO IV é apresentado o quadro síntese dos temas detalhados para o LAF, AIA
e CA entre os países, conforme as informações descritas no capítulo 2.
Para o componente estratégico, nota-se que a introdução da AAE é diferenciada entre os
países analisados, especialmente considerando aqueles membros da Comunidade Europeia.
O processo de AAE ainda é emergente e, na maioria dos países, não é mandatório. Cabe
registrar que a vinculação AIA e AAE não é citada, com exceção da Alemanha, onde estes
instrumentos de política ambiental são considerados complementares. Mencione-se o avanço
propositivo de Portugal e a previsão de entrada abrangente da AAE no Chile, ainda em 2014.
Quanto ao componente institucional, as decisões sobre aprovação de projetos equivalentes ao
licenciamento ambiental brasileiro variam. São da alçada de órgãos governamentais com
atribuições ambientais em quatro dos países analisados, ao passo que autoridades setoriais
são responsáveis pela autorização de projetos em três dos países analisados. A compreensão
desta diferença é fundamental para estudos comparativos. Em todos os países há colaboração
de outras instituições públicas no processo de licenciamento, minimamente com consultas
formais.
Para o componente processo de AIA, verifica-se que o Brasil adota critérios semelhantes aos
demais países no processo de triagem, baseado em tipo de projeto e localização. A
participação pública prévia sobre triagem só ocorre na Austrália e no Canadá, e há aberturas
para comentários sobre as decisões de triagem já tomadas nesses dois países, além de
Holanda e EUA. A definição do escopo é uma etapa obrigatória em seis dos oito países
estudados, sendo que as exceções são Portugal e Chile, sendo que na Holanda há variações
para as diferentes autoridades competentes.
No caso do tratamento a impactos sociais, apenas na Alemanha foram encontradas referências
de que os estudos incluem apenas aspectos do meio biofísico, todavia, alguns considerados
como típicos do meio socioeconômico no Brasil são tratados nos estudos, como detalhado na
seção 2.2.2.3. Somente na Austrália e no Chile não há exigência legal para o estudo de
alternativas, ainda assim, na Austrália os proponentes podem submeter mais de uma alterativa
ao processo de aprovação, podendo obter também aprovação para mais de uma alternativa.
Sobre a participação pública, há dois enfoques sobre o momento de participação: durante ou
após a conclusão do EIA, sendo que sempre há provisão para consulta pública após a
conclusão do estudo já como parte da etapa de análise técnica.
O parecer de análise é um documento presente em todos os sistemas estudados, e nos EUA
e Canadá ficam disponíveis para consulta pública.
Quanto à compensação ambiental, não foi encontrado nenhum país com sistema semelhante
ao proposto na lei do SNUC, mas outras formas de compensação foram encontradas, incluindo
a compensação monetária.
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Na etapa de acompanhamento, os relatórios de monitoramento em todos os países são
analisados pelos órgãos responsáveis pelo processo de AIA.
Quanto ao uso de guias, foram encontrados guias técnicos em quase todos os países, as
exceções foram Brasil e Alemanha, ainda que no caso da Alemanha possa haver guias das
autoridades competentes pelo processo, que não foram abrangidas neste estudo. Os guias são
de uso obrigatório apenas no Chile; nos demais países são apenas orientadores.
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Quadro 2.10-1 – Síntese da comparação entre os países
Legenda: S – sim; N – não; n.a. – não se aplica; I - inconclusivo

Institucional

Estratégico

Perguntas-chave por componente estratégico

Alemanha

Holanda

Portugal

EUA

Canadá

Austrália

Chile

Brasil

1. Há obrigatoriedade de realização de
avaliações ambientais estratégicas para
certos tipos de planos e programas?

S

S

S

N 181

N

N

S182

N

2. Há vinculação entre o processo de
avaliação ambiental estratégica e projetos
decorrentes?

S

S

S

n.a.

N

S 183

n.a.

N

3. As decisões sobre licenciamento ou sobre
aprovação de EIA cabem a um órgão
ambiental (A), setorial (S) (ex. ministério
setorial) ou territorial (T) (ex. prefeitura ou
organismo de planejamento?)

S-T

S-T

A

S

A – S 184

A

A

A

4. As autorizações equivalentes às licenças
ambientais têm prazo de validade?

N

S

S 185

S

N

N

N 186

S

5. Há requisito semelhante ao licenciamento
sequencial LP-LI-LO?

N

N

N 187

N

N

N

N

S

181

Estudos de impacto ambiental ditos programáticos são feitos para determinados programas das agências federais
A exigência é recente, e está prevista no artigo 7 da Lei n. 20.417/2010, serão submetidas à AEE as políticas e planos de caráter normativo geral, mas a regulamentação ainda não foi publicada.
183
AAE não é obrigatória na Austrália; nos casos em que é realizada, a lei procura facilitar a avaliação de impactos de projetos decorrentes
184
para certos tipos de projeto
185
Validade de 2 anos, passível de prorrogação
186
empreendedor tem 5 anos para iniciar o projeto após aprovação
187
antes de iniciar a implantação do projeto, o empreendedor deve submeter à autoridade de AIA um RECAPE – Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
182
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AIA - Screening

Perguntas-chave por componente estratégico

Alemanha

Holanda

Portugal

EUA

Canadá

Austrália

Chile

Brasil

6. O poder ou o dever de acompanhamento
compete ao mesmo órgão com competência
decisória?

S

S

S

S

S 188

S

N 189

S

7. Há mais de um nível de profundidade para
estudos ambientais de projetos (ex. estudo
de impacto ambiental e estudo ambiental
simplificado)?

S

S

N ∕ S 190

S

N 191

S

S

S

8. Há necessidade de apresentar um
documento descritivo do projeto para fins de
decisão sobre triagem (screening)?

S

S

N 192

S

S

S

N 193

S

9. A decisão sobre triagem (screening) é
baseada em listas de tipos de projetos?

S 194

S

S

S 195

S 196

N

S 197

S

10. A decisão sobre triagem (screening) pode
se fundamentar em critérios de localização do
projeto?

S 198

S

S 199

S

S

S

S 200

S

N

N

N

N

S

S

N

N

11. Há participação pública prévia à decisão
sobre triagem (screening)?

188

Sim no caso de agências conduzirem o processo. No caso de o processo ser conduzido por Painel de Revisão, o Ministro deverá designar a autoridade responsável.
O acompanhamento é feito por outro órgão integrante do Ministério do Meio Ambiente
190
segundo a lei de AIA há apenas um tipo de estudo, o EIA; no entanto, as diretivas europeias “Hábitats” e “Aves”, transpostas para a legislação portuguesa, estabelecem a necessidade de
realização de um estudo de “incidência” para certos tipos de empreendimentos localizados em zonas definidas nos termos dessas diretivas; o estudo de incidências é analisado pela Agência
Portuguesa do Ambiente, que também analisa os EIAs
191
havia dois níveis de estudos sob a lei de 1992
192
o processo se inicia com a entrega do EIA pelo interessado, exceto nos casos (raros) em que o empreendedor preparar uma proposta de definição de âmbito
193
o enquadramento de um projeto em termos de necessidade de avaliação de impacto e a profundidade do estudo necessário (EIA ou estudo simplificado) é feito pelo empreendedor
194
listas estabelecidas pela diretiva da União Europeia
195
cada órgão estabelece suas próprias listas de inclusão e de exclusão; há consulta pública para preparação e revisão das listas
196
até 2012 havia listas de inclusão e de exclusão; com a nova lei de 2012, há uma lista de 48 tipos de empreendimentos sujeitos a avaliação ambiental; para alguns tipos de empreendimento, a
AIA é obrigatória, para outros, é decidida caso a caso
197
estabelecidas pelo regulamento em 21 macrotipologias e 66 subtipologias
198
aplica-se aos projetos em locais definidos em função das diretivas europeias “Hábitats” e “Aves”
199
aplica-se aos projetos em locais definidos em função das diretivas europeias “Hábitats” e “Aves”
200
para decidir sobre a profundidade do estudo (EIA ou estudo simplificado)
189
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AIA - Participação
Pública

AIA - Scoping

Perguntas-chave por componente estratégico

Alemanha

Holanda

Portugal

EUA

Canadá

Austrália

Chile

Brasil

12. Há mecanismo facilitador de contestação
por parte do público à decisão de isenção de
um projeto da preparação de um EIA?

N

S

N

S

S

S

N

N

13. A preparação de um EIA é guiada por
termos de referência?

S

S 201

N 202

S

S

S

N

S

14. Há termos de referência padrão por tipo
de projeto?

N

N

n.a.

N

N

N

N 203

S

15. Há consulta pública para decisão sobre
os termos de referência?

N 204

S

S

N

S

S

N

N

16. Impactos sociais são usualmente
abrangidos pelo escopo de um EIA?

S205

S

S

S

S 206

S

S

S

17. Há obrigatoriedade de alternativas serem
tratadas no EIA?

S

S

S

S

S 207

S

N

S

18. Há obrigatoriedade ou recomendação de
consulta pública durante a preparação do
EIA?

N

N

N

S

S

S

N

N

19. Há obrigatoriedade de consulta pública
após a preparação do EIA?

S

S

S

S

S

S

S

S

20. O empreendedor deve apresentar
resposta escrita aos comentários do público?

N

N

N

S

S

S

N 208

N

201

cabe á autoridade competente decidir sobre a emissão de termos de referência para estudos simplificados
o scoping é facultativo, sendo utilizado em 6,6% dos casos, segundo dados da Agência Portuguesa do Ambiente
203
os guias servem para orientação técnica para preparação do EIA
204
associações da sociedade civil podem ser convidadas a participara do processo de scoping
205
Apesar dos técnicos e órgão consultados afirmarem que não avaliam o tema social, ao avaliar o escopo descrito na lei, observou-se que alguns temas listados no escopo são similares aos
temas socioeconômicos abordados na AIA do Brasil.
206
impactos sociais fazem parte do escopo dos EIAs, mas condicionantes não são incluídas nas licenças (ver explicação no texto)
207
obrigatório para projetos governamentais, não obrigatória, mas usual para projetos privados
208
cabe ao Serviço de Avaliação Ambiental fornecer resposta escrita a todos os comentários enviados por escrito durante a consulta pública
202
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Holanda

Portugal

EUA

Canadá

Austrália

Chile

Brasil

21. Há um parecer conclusivo sobre a análise
técnica (review) do EIA?

S

S

S

S

S

S

S

S

22. O parecer de análise técnica é submetido
a comentários ou consulta pública antes de
sua conclusão?

N

N 209

N

S

S

N

N

N

23. O parecer é mandatório e vinculante?

N

N 210

S

S

S

S

S

S

24. O serviço responsável pela AIA tem
prazos definidos para realizar suas tarefas?

S

S?

S

S

S 211

S

S

S

Comp
ensaç
ão

Perguntas-chave por componente estratégico

25. Há formas de compensação equivalentes
à do art. 36 da Lei do SNUC?

N

N

N

N

N

N

N

S

26. Os relatórios de monitoramento e
acompanhamento elaborados pelo
empreendedor são obrigatoriamente
analisados pelo órgão responsável?

S

S 212

S

S

S

S

S

S

27. Os órgãos governamentais preparam
guias técnicos para tarefas como descrição
do projeto, avaliação de impactos
cumulativos, levantamentos para diagnóstico
etc.?

N

S

S

S

S

S

S 213

N

AIA

AIA – Análise Técnica

Alemanha

Acompa
nhament
o
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209

o parecer contém apenas recomendações, mas a minuta do documento de decisão da autoridade competente fica disponível para consulta pública
na Holanda, os pareceres da Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental contêm apenas recomendações para a autoridade competente (decisória)
211
de 12 a 24 meses
212
pela autoridade competente, não pela Comissão de Avaliação de Impacto Ambiental
213
São de uso obrigatório
210
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Perguntas complementares

Perguntas-chave por componente estratégico

Alemanha

Holanda

Portugal

EUA

Canadá

Austrália

Chile

Brasil

28. Há pagamento de taxas para análise
técnica do EIA, mesmo em caso de não
emissão da licença ambiental?

S

S

S 214

S

S 215

S 216

N217

S

29. Há consulta a outros órgãos da
administração durante a análise técnica do
EIA?

S

S

S

S

S

S

S

S

30. Existe participação de órgãos
responsáveis pela tutela do patrimônio
histórico no processo equivalente ao
licenciamento?

S

S

S

S

S

S

S

S

n.a.

n.a.

n.a.

S 218

S 219

S

S

S

S

S 220

I

S 221

S 222

S

S

S

31. Existe participação de órgãos
responsáveis pela tutela de povos indígenas
no processo equivalente ao licenciamento?
32. Existe participação de órgãos
responsáveis pela regulação de energia
nuclear no processo equivalente ao
licenciamento?

214

Portaria n.o 1257/2005 de 2 de Dezembro
previsto no art. 59 da Lei Canadense de Avaliação Ambiental
desde 1 de outubro de 2014
217
O proponente é responsável pela apresentação dos estudos ambientais necessários, arcando com seus custos. Não são cobrados custos processuais
218
é obrigatória a consulta às "tribos"
219
é obrigatória a participação das "Primeiras Nações". Em algumas regiões do Norte há um processo próprio de avaliação de impacto conduzido de forma autônoma pelas próprias comunidades
indígenas, que tem equipes próprias de analistas ambientais
220
a Autoridade para Segurança Nuclear e Proteção contra a Radiação, criada em 2014 pela fusão de órgãos preexistentes, é responsável pela segurança nuclear. Dessa forma, a mudança no
sistema é recente, e esse item não será confirmado em consulta a casos mais antigos.
221
a agência federal responsável pela regulação de energia é tratada como qualquer outra agência federal no que se refere à aplicação da National Environmental Policy Act
222
projetos do setor de energia da alçada federal, assim como projetos nucleares são tratados pelo National Energy Board, entidade encarregada de aplicar a Canadian Environmental Assesment
Act nos casos de projetos de energia nuclear
215
216
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Perguntas-chave por componente estratégico

Alemanha

Holanda

Portugal

EUA

Canadá

Austrália

Chile

Brasil

33. Existe participação de órgãos
responsáveis pela biodiversidade do país no
processo equivalente ao licenciamento?

I

I

S 223

S224

S

S

S

S

34. Existe participação de órgãos
responsáveis pela tutela de recursos hídricos
no processo equivalente ao licenciamento?

I

I

S

S

S

S

S

S

35. A manifestação de outros órgãos é
consultiva?

S

S

S225

N

S

N

S

N

36. Existe compensação ambiental
fundamentada no princípio da hierarquia de
mitigação no processo equivalente ao
licenciamento ambiental?

S

S

S

S

S

S

N

S

37. A AIA inclui a análise - dos impactos
socioambientais?

S

S

S

S

S

S

S

S

223

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
diversos órgãos tem atribuições de proteção da biodiversidade. Em caso de possíveis impactos sobre habitats de espécies ameaçadas, o Fisheries and Wildlife Service é um órgão que opina
sobre o EIA e deve emitir um parecer (Biological opinion)
225
No caso de Portugal, a Comissão de Avaliação já é composta por membros de outros órgãos, de forma que o parecer é emitido de forma conjunta para decisão da autoridade de AIA
224
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3. Identificação de Práticas Potencialmente
Aplicáveis ao Caso Brasileiro
Diversos manuais da área tratam de boas práticas para o desenvolvimento de processos de
AIA. Em todos esses manuais há um amplo consenso sobre importância de alguns elementos
da AIA, incluindo a importância da avaliação de alternativas, de um diagnóstico que forneça
bases para a previsão de impactos, e da proposição de programas para a etapa de
acompanhamento capazes de verificar a efetividade das medidas de mitigação (CANTER,
1996; GLASSON et al. , 2012; IAIA; IEA, 1999; OECD, 1992; SÁNCHEZ, 2013).
Ainda assim, a forma como essas práticas se concretizam são diversas. A própria NEPA,
caracterizada como marco inicial para a área de AIA, introduz um sistema que não foi
integralmente reproduzido em outros países. Somado a essa diversidade, há ainda dificuldade
em avaliar a efetividade de um sistema de AIA, sendo que para os pesquisadores da área não
há resultados consistentes acerca de qual prática funciona melhor e em qual contexto (ARTS
et al., 2012; BOND e MORRISON-SAUNDERS, 2012; CASHMORE et al., 2010;
THEOPHILOU, BOND e CASHMORE, 2010).
Isso porque a ideia central da AIA, de avaliar as consequências de uma ação atual ou proposta,
foi apropriada de diferentes formas pelos países. Ao se avaliar os oito sistemas de AIA neste
relatório, observou-se que as especificidades têm diversas naturezas, relacionando-se à
formação do Estado e as respectivas formas de governo, a construção do arcabouço legal, e
consequente decisão sobre o grau de centralização do sistema. Outros fatores contextuais são
também extremamente relevantes para a definição das características dos processos de AIA,
como o estado de conservação dos ecossistemas naturais, a complexidade e diversidade de
populações tradicionais e a extensão territorial.
Assim, os oito casos apresentados neste relatório evidenciam a diversidade de formas em que
um sistema de AIA pode ser estruturado, assim a comparação entre essas experiências requer
atenção constante às particularidades dos contextos em que estão inseridos os sistemas de
AIA.
Adicionalmente, as expectativas em relação aos resultados que o processo de AIA deve
oferecer, em um caso ideal, também são controversas. Em uma pesquisa realizada com
diversos profissionais, relacionados ao processo de AIA, os resultados mostram que a
instituição e a formação profissional, e o tempo de carreira influenciam significativamente na
visão de um profissional sobre o que a AIA deve oferecer como resultado (MORGAN et al.,
2012).
A AIA foi construída em grande parte para ser um processo não político e puramente racional
(BARTLETT e KURIAN, 1999). No entanto, mais recentemente, formou-se um amplo consenso
entre os profissionais da área de que as conclusões dos estudos não são livres de valores e
opções daqueles que os elaboraram; e que para além das contribuições técnicas, a AIA oferece
uma importante contribuição social, à medida que amplia os espaços de diálogo em processos
decisórios e permite a aprendizagem (OWENS, RAYNER e BINA, 2004; POPE et al., 2013;
SHEATE, 2012). Isso porque as definições acerca do desenvolvimento de empreendimentos e
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ações frequentemente se relaciona a profundas mudanças no futuro de uma
comunidade/sociedade, de maneira que a AIA sempre vai lidar com a complexidade do debate
sobre qual é o futuro desejável e qual o papel da comunidade na decisão sobre seu futuro,
questões que de forma alguma podem ser determinados de forma puramente técnica.
Considerando esses três fatores (diversidade nos sistemas de AIA, diversidade na expectativa
com os resultados esperados, e a característica da AIA como processo técnico e social), foi
feita a identificação de práticas potencialmente aplicáveis ao caso brasileiro.
A seleção das práticas foi feita com base no estudo dos temas explorados para cada país e na
opinião de especialistas e equipe técnica sobre quais delas podem trazer contribuições à
prática da AIA no Brasil.
No total, foram identificadas dezessete práticas. A discussão de quais seriam as práticas
aplicáveis ao caso brasileiro seguiu os temas na mesma sequência em que estão apresentados
no capítulo 2 para cada país. Para algumas das temáticas, não houve identificação de prática
que pudesse trazer contribuições ao licenciamento ambiental brasileiro, por exemplo, na
análise técnica dos estudos ambientais, indicadores administrativos e de desempenho, custo
da AIA e penalidades. Sendo assim, as dezessete práticas apresentadas se distribuem de
forma variada, algumas sobre o mesmo tema, enquanto para outros não há sugestão.
Um quadro síntese das propostas de práticas aplicáveis ao caso brasileiro é apresentado no
Quadro 3.1, que na sequência são discutidas com mais detalhes. Precede a apresentação das
práticas conforme o quadro descrito no capítulo 1, seção 1.1.7, uma comparação entre os
países que apresentam a prática, que visa esclarecer os motivos pelos quais uma prática se
destaca suficientemente para ser escolhida como potencialmente aplicável ao caso brasileiro.
Quadro 3.1 - Quadro resumo das práticas potencialmente aplicáveis ao caso brasileiro
Tema

Prática identificada

Órgãos envolvidos e
competências

1. Gerenciamento do processo e elaboração de pareceres técnicos por
órgão independente (Canadá)

Triagem

2. Triagem baseada em avaliação de impactos cumulativos (Alemanha)

Definição do escopo

3. Comparação de alternativas (EUA)
4. Consideração de novas modalidades de alternativas (além de
tecnológicas e de localização) (Canadá)
5. Estudo de alternativas ainda na fase de concepção do projeto
(Portugal)

Elaboração de
estudos ambientais

6. Disponibilização de guias técnicos para orientar análises do processo
de AIA (EUA, Canadá e Chile)
7. Disponibilização de guias técnicos por tipologia para orientar a
elaboração de estudos (Portugal e Chile)

Acompanhamento
Monitoramento e

8. Exigência de auditorias na etapa de acompanhamento (Chile)
9. Seleção e disponibilização de programas de mitigação com eficiência
comprovada (EUA)
10. Integração com outras instituições sobre os(EUA)
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Compensação
Ambiental

11. Uso de bancos de compensação (EUA e Alemanha)

Participação Pública

12. Participação da sociedade na triagem e definição do escopo
(Alemanha e Canadá)
13. Apresentação de um Plano de Participação Pública (EUA)
14. Participação da sociedade via plataforma eletrônica (Chile)

Gestão da Informação
e do Conhecimento

15. Disponibilização de informações e documentos dos processos em
um portal atualizado e em interface amistosa (Chile)
16. Criação e manutenção de banco de dados para sistematização de
dados primários (Brasil)

Avaliação Ambiental
Estratégica

17. Adoção da AAE em etapas anteriores à AIA de projetos (Alemanha)

Elaboração: ARCADIS logos, 2015

3.1.

Órgãos envolvidos e competências

Dentre os modelos estudados, registrou-se dois casos que há uso de agentes independentes
no suporte ou condução do processo – no Canadá e na Holanda.
No Canadá, os processos de AIA sob responsabilidade da CEAA podem ser conduzidos por
um Painel de Revisão. Os Painéis geralmente são indicados para conduzir casos mais
complexos, e é formado por um grupo de especialistas de diversas áreas, que assumem a
função de gerenciar e intermediar o processo. Um tipo de Painel, é o Painel Conjunto de
Revisão (Joint Review Panel), formado por representantes de mais de um estado/território, e é
formado em casos em que o processo de AIA deve atender aos requisitos legais tanto de nível
federal quando de nível do estado/território. Essa prática, com potencial de aplicação no Brasil,
é descrita no Quadro 3.1-1.
Já no caso da Holanda, a NCEA exerce um papel de orientação estritamente técnica ao
processo, auxiliando na definição do conteúdo dos estudos, seleção de métodos para análise
de impactos e na análise dos estudos realizados. Instituída como uma organização
independente desde 1987, a NCEA é responsável por garantir que o estudo ambiental
apresentado foi elaborado de forma adequada, e que suas conclusões são suficientes para
apoiar uma decisão. O conhecimento gerado pelo corpo técnico nesse assunto, inclusive, é
atualmente aplicado internacionalmente, com o oferecimento de cursos e suporte técnico226. A
NCEA é especialmente importante para o sistema holandês de AIA porque ele é
descentralizado, de forma que a autoridade responsável nem sempre conta com corpo técnico
suficiente para realizar as análises apresentadas em estudos ambientais. Essa prática seria de
aplicação mais difícil no Brasil, dado que o papel dos técnicos do Ibama já cumpre a função de
avaliação da qualidade dos estudos ambientais e adequabilidade dos métodos adotados,
porém pode-se pensar em formação de câmaras técnicas que podem avaliar assuntos técnicos
mais complexos ou específicos.

Incluindo o EIA Mapping Tool http://www.eia.nl/en/our-work/eia-mapping-tool, que é oferecido para outros países por € 15.000
a € 25.000.
226
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A maior vantagem desse tipo de organização independente participando do processo de
análise técnica é a redução dos efeitos de pressões políticas sobre o corpo técnico.
Quadro 3.1-1– Órgãos envolvidos e competências: a experiência do Canadá
Nome da prática

Gerenciamento do processo e elaboração de pareceres técnicos por órgão
independente

Descrição da
prática

No Canadá, o ministro do Meio Ambiente deve escolher durante e etapa de
triagem se CEAA ou Painel de Revisão irá conduzir o processo de AIA. O
Painel de Revisão é acionado se houver grande interesse público no projeto,
e por isso, o ministro deve considerar (1) o potencial para o projeto de causar
efeitos ambientais adversos significativos; (2) preocupações do público sobre
esses efeitos; e (3) oportunidades de cooperação com outra jurisdição. Um
painel de avaliação é formado a partir de indicações do Ministro do Meio
Ambiente, e é composto por um especialista, ou um grupo de peritos
designados pelo Ministro do Meio Ambiente, e selecionados com base em
seu conhecimento, experiência e conhecimentos relevantes para efeitos
ambientais previstos. Suas funções são elaborar termos de referência para o
EIA, conduzir análise técnica do EIA, promover consultas e buscar
intermediar conflitos ao longo do processo, atendendo e acomodando os
diferentes interesses que emergem em um processo de AIA. Nesses casos,
a decisão final é do Ministro do Meio Ambiente, de forma que o Departamento
de Meio Ambiente continua ocupando uma posição central em processos de
AIA conduzidos por Painel.
Os casos conduzidos por Painéis de Revisão são disponibilizados no site do
CEAR
(https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/navigationeng.cfm?type=1&id=22). Esta prática foi descrita no item 2.6.2.

Aplicabilidade para
o Brasil

Para aplicação desta prática no Brasil, poderia ser criado um comitê
independente para acompanhamento de processos complexos de
licenciamento, envolvendo especialistas e membros de órgãos
governamentais afetados pelo empreendimento. Esse comitê seria
responsável por elaborar o TdR, acompanhar o processo de elaboração do
estudo e auxiliar na construção do diálogo com as comunidades afetadas ao
longo da elaboração do estudo e na etapa de análise técnica. Uma vantagem
da aplicação desta prática é a minimização da carga de trabalho sobre o corpo
técnico do Ibama, já que processos mais complexos podem demandar
grandes cargas de trabalho. Adicionalmente, a depender da composição do
comitê, essa modalidade poderia levar a minimização de pressões políticas
sobre o Ibama, que seria corresponsável pelas decisões. A adoção dessa
prática exigiria novos requerimentos legais, e possivelmente, novos arranjos
administrativos.

Elaboração: ARCADIS logos, 2015

3.2.

Processo de Avaliação de Impacto Ambiental
3.2.1.

Triagem

As listas positivas/negativas para orientar o processo de triagem estão presentes em 7 países,
sendo que apenas no sistema australiano a decisão é baseada na localização (áreas da
Commonwealth) e nos temas potencialmente afetados de forma significativa. Nesta etapa,
destaca-se a lista de critérios para orientar o processo de triagem constante do Anexo 3 da
Diretiva 2011/92/EU (Alterada pela Diretiva 2014/52).
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Se um determinado empreendimento não constar dessas listas, que podem ser positivas ou
negativas, cabe ao órgão ambiental competente a decisão pelo enquadramento, conferindo
certo grau de discricionariedade à essa fase.
Uma vez detectada a necessidade de licenciamento, uma segunda etapa de triagem, presente
na maioria dos países associa o potencial de impacto dos empreendimentos a estudos mais
complexos (EIA) ou mais simples, como o Estudo Ambiental Simplificado no Brasil, a
Declaração de Impacto Ambiental no Chile ou o a Avaliação Ambiental, nos EUA, que ainda
adota o estudo simplificado para avaliação da necessidade de um estudo completo.
Uma prática que se destaca e que poderia contribuir para o sistema de AIA e LAF brasileiro
seria o procedimento aplicado na Alemanha relacionado aos impactos cumulativos, como
descrito no Quadro 3.2-1.
Quadro 3.2-1 - Triagem: a experiência da Alemanha
Nome da prática

Triagem baseada em avaliação de impactos cumulativos

Descrição da
prática

Na Alemanha, existem três situações em que a análise dos impactos
cumulativos, pode gerar a obrigação de realizar o processo de AIA.
1. Se um projeto existente que não estava sujeito a AIA for alterado ou
ampliado e assim alcançar os limites de obrigação de realização de AIA
segundo a Lei de AIA alemã.
2. Quando um projeto que é sujeito a AIA segundo a Lei for alterado será
submetido novamente ao processo se a alteração, por si só, alcançar os
limites de obrigação da AIA. Caso a alteração seja pequena caberá uma
análise preliminar.
3. A obrigação de realizar AIA ocorre se vários projetos de mesma tipologia
forem realizados ao mesmo tempo e estejam intimamente relacionados ou
excedam os limites de obrigação da AIA. No caso de exigência de AIA, os
projetos cumulativos serão tratados como um único projeto.
Portanto, para novos projetos ou alterações de projetos existentes, a decisão
sobre a realização de AIA considera não apenas o impacto ambiental previsto
para o empreendimento em questão, mas também o impacto ambiental dos
projetos e atividades existentes no local.
A prática está descrita no item 2.2.2.2.

Aplicabilidade para
o Brasil

No Brasil há vários planos de desenvolvimento setoriais que contemplam a
construção de vários empreendimentos ao longo do tempo (ex. setor de
logística, energia) no entanto, muitas vezes esses empreendimentos são
licenciados individualmente e, ao se dar continuidade ao planejamento
setorial e, um segundo ou terceiro empreendimento inicia o processo de AIA,
há interrupção do processo anterior, uma vez que os impactos cumulativos
não foram previstos, além disso, o efeito cumulativo acaba resultando em
impactos mais severos que o planejado e novas ações ou novas
condicionantes são necessárias. Esse processo de revisão acaba
demandando a equipe técnica do Ibama, aumentando o tempo do processo
de licenciamento, e mais grave, ocorrem impactos mais severos. Para reduzir
a necessidade de revisão ou efetivamente aplicar a análise de
cumulatividade, pode ser estabelecido junto aos órgãos setoriais (ex.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Agência Nacional de Transportes
Aquaviários - ANTAQ), o licenciamento de projetos complexos contemplando
os diferentes empreendimentos num processo de AIA conjunto. A adoção
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dessa prática exigiria novos requerimentos legais, e não demandaria nos
arranjos administrativos.
Elaboração: ARCADIS logos, 2015

3.2.2.

Definição do escopo – exigências para o estudo de alternativas

Na definição do escopo, um dos pontos mais sensíveis é a exigência do estudo de alternativas,
exigido por lei no Brasil e amplamente reconhecido como boa prática em manuais da área.
O estudo de alternativas é previsto em lei na Alemanha, Holanda, Portugal, EUA, Canadá e
Brasil. Na Austrália, a lei afirma que o proponente pode apresentar mais de uma alternativa
durante o processo de triagem (referral), e que na decisão, o Ministro poderá aprovar mais de
uma alternativa e, no Chile, a lei não prevê que sejam apresentadas alternativas em nenhuma
situação.
No Canadá, o guia desenvolvido sobre o assunto afirma que a alternativa pode ser de
localização, de tecnologia ou, de medidas de mitigação. Nos EUA, as alternativas são uma
etapa fundamental do processo, que muitas ocorrem ainda na etapa de concepção do projeto.
No Brasil o estudo de alternativas tecnológicas e de localização é exigido por lei, mas são
frequentes as críticas à baixa qualidade das alternativas apresentadas. Não foram encontrados
estudos amplos sobre como tema vem sendo tratado em casos de LAF, por isso, recomendase que uma avaliação da prática seja conduzida para identificar, de fato, quais os problemas
com essa etapa e as razões pelas quais ocorrem, bem como os estudos com boa qualidade
que possam ser adotados como referência.
Uma síntese da experiência sobre estudo de alternativas nos países é apresentada no Quadro
3.2-2. Quanto a esse item, as experiências de três países serão destacadas. No Quadro 3.2-3
é destacada a prática dos EUA na comparação de alternativas. No Quadro 3.2-4, é apresentada
uma prática do Canadá, que considera uma gama de possibilidades para apresentação de
alternativas que vai além das relacionadas à tecnologia e localização. Por fim, o Quadro 3.2-5
descreve a experiência de Portugal com a modalidade de AIA baseada em “estudo prévio”.
Quadro 3.2-2 – Obrigatoriedade do estudo de alternativas nos oito países

Portugal

EUA

Canada

Austrália

Chile

Brasil

O estudo de alternativas é obrigatório
por lei?
É exigida alternativa de localização
para todos os casos?
É exigida alternativa tecnológica para
todos os casos?
Elaboração: ARCADIS logos, 2015

Holanda

Questões

Alemanha

Países

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Sim

-

-

Sim

-

-

-

-

Sim

Sim

-

-

-

Sim

-
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Quadro 3.2-3- Estudo de alternativas: a experiência dos EUA
Nome da prática

Comparação de alternativas

Descrição da
prática

A NEPA estabelece que todas as alternativas razoáveis devem ser
apresentadas no estudo e é esperado que alguns projetos apresentem várias
alternativas. Nos EUA o processo de AIA ocorre praticamente por completo
em fase muito inicial da concepção do projeto, de forma que a comparação de
alternativas é feita de forma bastante abrangente. Essa característica torna
esse sistema muito mais voltado ao suporte à decisão acerca de como o
projeto deverá ser concebido do que de como mitigar os impactos.
A análise de alternativas avalia primeiramente o propósito e a necessidade de
realização do projeto. Normalmente, muitas alternativas são inicialmente
exploradas para atender à necessidade previamente definida. As várias
alternativas são triadas de modo a refinar uma lista com algumas alternativas
a serem avaliadas no EIS. A agência federal principal é responsável por
garantir um número adequado de alternativas seja considerado no escopo e
é obrigada, sob a NEPA, a avaliar todas as alternativas. Dessa forma, no caso
dos EUA, o resultado final do estudo de impacto ambiental se constitui em
uma comparação abrangente de alternativas e de seus impactos, visando dar
suporte à decisão de qual das alternativas será implementada, e colocando o
foco do estudo na prevenção e minimização de impactos, ao invés de focar
na mitigação dos impactos que a alternativa escolhida poderá causar.
Quanto ao número de alternativas, para um hidrelétrica na Califórnia foram
comparadas quatro alternativas, incluindo a alternativa de não realização do
empreendimento227. Para a South Cost Rail System, o estudo de impacto
ambiental considera doze alternativas após um primeiro refinamento, e
analisa em detalhes cinco alternativas (incluindo a não construção de novas
estruturas e melhoria no sistema de ônibus e uso de trens elétricos e a diesel
para dois traçados - Stoughton e Whittenton)228.
A prática está descrita no item 2.5.2.3

Aplicabilidade para
o Brasil

A experiência dos EUA pode ser tomada como referência por já ter
consolidado métodos para comparação de alternativas aplicados a diversas
tipologias. A consulta aos casos de referência pode gerar um guia para análise
para alternativas por tipologia, resultando em melhor detalhamento neste item
dos TdR do sistema de AIA brasileiro. A adoção dessa prática não requer
novos requerimentos legais, e nem novos arranjos administrativos.

Elaboração: ARCADIS logos, 2015

227
Comment
Letter
da
EPA
disponível
em:
http://yosemite.epa.gov/oeca/webeis.nsf
/(EISDocs)/20150093/$file/Merced%20EIS_Master_with%20Cover%20(1).pdf?OpenElement
228
Processo
disponível
CE4001B9396?opendocument

em

http://yosemite.epa.gov/oeca/webeis.nsf/EIS01/64743EBF51E6493285257
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Quadro 3.2-4- Estudo de alternativas: a experiência do Canadá
Nome da prática

Consideração de novas modalidades de alternativas (além de tecnológicas e
de localização)

Descrição da
prática

A legislação canadense de AIA (CEAA 2012), indica que os estudos de
impacto ambiental devem apresentar alternativas técnica e economicamente
viáveis de realização do projeto e os efeitos ambientais de cada alternativa
apresentada. No guia que orienta a proposição de alternativas 229, o
empreendedor deve apresentar vários tipos de alternativas, incluindo de
localização, de métodos de implementação, diferentes rotas, diferentes
tecnologias para produção, alternativas de medidas de mitigação, entre
outras. As alternativas também podem estar relacionadas às diferentes fases
do empreendimento (construção, operação, expansão ou desativação de um
empreendimento).
No guia mencionado, são propostos 4 passos para orientar o proponente
sobre o conteúdo a ser apresentado: identificar alternativas técnica e
economicamente viáveis, listar os impactos potenciais de cada uma delas,
análise das alternativas e avaliação dos efeitos ambientais. Adicionalmente,
o estudo não precisa indicar uma única alternativa escolhida, podendo
apresentar mais de uma possibilidade, e nesse caso, na etapa de análise
técnica, a autoridade responsável considerará todas as alternativas
apresentadas e indicará limites que o empreendedor deverá observar, que se
aplicam para todos os casos apresentados.
Usualmente, a autoridade responsável exige apresentação de alternativas ao
projeto (outras formas funcionalmente diferentes de alcançar os objetivos
propostos), e alternativas de realização do projeto, no qual são então
exploradas as opções para implementação de um determinado tipo de
empreendimento. Como exemplo prático, para o caso do projeto Mackenzie
Gas Project, as alternativas para transporte de gás natural incluíram o uso de
embarcações para transporte de gás liquefeito; todavia, o Painel de Revisão
indicou que a alternativa não era viável do ponto de vista técnico e econômico,
mas concordava com o proponente que não havia alternativa viável além do
gasoduto. Quanto às alternativas para a realização do projeto, foram
solicitadas no Termo de Referência230 alternativas de localização das
instalações (rotas do gasoduto, instalação do terminal, localização dos
equipamentos para monitoramento, vias de acesso, pistas de pouso, áreas
de empréstimo, áreas para disposição de resíduos sólidos e efluentes), de
métodos para transporte de materiais e pessoal, e para cada etapa do
processo (para desenvolvimento de atividades, como passagem sobre cursos
d’água, seleção de medidas mitigadoras e transporte de trabalhadores e
suprimentos). Na avaliação do Painel, o empreendedor apresentou
satisfatoriamente os meios alternativos solicitados no Termo de Referência e
seus impactos, além disso foram apresentadas modificações decorrentes de
demandas das comunidades231.
A prática está descrita no item 2.6.2.3

Aplicabilidade para
o Brasil

O estudo de alternativas para cada tipologia pode ser melhorado a partir de
orientação específica, ampliando o conceito de alternativas para além de
localização e tecnologia, e considerando alternativas para as fases do
empreendimento, inclusive de desativação. Portanto, a elaboração de um
guia, à semelhança do Canadá, pode resultar na apresentação de alternativas

229

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=1B095C22-1

230

https://www.ceaa-acee.gc.ca/Content/1/5/5/155701CE-6B5C-4F54-84E3-5D9B8297CD15/tor_final_e.pdf

231

https://www.ceaa-acee.gc.ca/155701CE-docs/Mackenzie_Gas_Panel_Report_Vol1-eng.pdf
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no Plano de Trabalho, para que o TdR possa detalhar exigências de
apresentação e análise das alternativas. A adoção dessa prática não requer
novos requerimentos legais, e nem novos arranjos administrativos.
Elaboração: ARCADIS logos, 2015

Quadro 3.2-5 - Estudo de alternativas: a experiência de Portugal

Nome da prática

Estudo de alternativas ainda na fase de concepção do projeto

Descrição da
prática

Em Portugal, há duas modalidades de AIA, sendo que em uma delas o
proponente opta voluntariamente por submeter sua proposta na modalidade
“estudo prévio”. Nessa modalidade, o proponente deve apresentar várias
alternativas factíveis, baseadas em estudos preliminares de seu projeto, de
forma que a decisão final sobre qual alternativa poderá ser implementada
cabe ao órgão responsável pelo processo de AIA. A vantagem dessa
modalidade para o empreendedor é que esse processo é mais simples que o
baseado em projeto executivo, e em casos mais complexos, é possível ter a
confirmação do órgão sobre uma alternativa considerada ambientalmente
viável logo no início do planejamento do projeto, gerando maior segurança
para investimentos futuros.
Como exemplo, no projeto “Ligação à Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade, a 400 kv, do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua”, o
empreendedor apresentou o Estudo Prévio, e a licença (DIA) elencou uma
série de condicionantes a serem observadas pelo empreendedor ao longo do
desenvolvimento do projeto executivo, e que deveriam ser comprovadas no
RECAPE (Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução). A
DIA indica entidades que devem emitir parecer para determinados temas ao
longo da elaboração do estudo, e também apresenta considerações sobre
oito diferentes possibilidades de traçado para a linha de transmissão,
indicando uma delas como sendo a de menor impacto. Essas oito alternativas
foram geradas a partir de quatro alternativas apresentadas pelo
empreendedor que foram desmembradas em quatro novas alternativas,
usando trechos indicados pelo empreendedor. Para a escolha da alternativa,
a Comissão de Avaliação recebeu pareceres de diversas entidades, todas
incluídas como anexo da DIA, e consideradas para justificar a escolha de uma
única alternativa. A Comissão, após indicar um traçado “menos desfavorável”,
solicita que o empreendedor faça estudos complementares para adoção de
linhas duplas em alguns trechos para evitar/minimizar colisões de espécies
da avifauna rupestre. Nesse caso, a DIA emitida teve validade de quatro anos,
período no qual o empreendedor necessariamente deveria apresentar a
RECAPE para continuidade do processo.
Esta prática foi descrita no item 2.4.2.3

Aplicabilidade
para o Brasil

No Brasil, é esperado que os EIA/RIMA sejam elaborados na fase de
concepção do projeto, a fim de auxiliar decisões nos projetos básico e
executivo. No entanto, são conhecidos casos em que as decisões sobre as
principais características do empreendimento já foram tomadas quando o
EIA/RIMA é elaborado. Para garantir que o processo de AIA ocorra ainda em
um momento em que critérios ambientais e sociais possam ser contemplados
na tomada de decisão sobre o empreendimento, o Ibama pode solicitar um
estudo de comparação de alternativas a ser elaborado e entregue antes do
EIA/RIMA. Ainda que o Ibama não escolha a alternativa como em Portugal,
ao fomentar a comparação de alternativas em etapas iniciais da concepção
do projeto, irá estimular e antecipar debates que poderão reorientar a
elaboração dos EIA/RIMA, auxiliando o órgão ambiental e o empreendedor
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na evolução do processo. Essa exigência poderia se aplicar a projetos
complexos e de grande porte, principalmente aqueles em que o proponente
é o poder público.
Elaboração: ARCADIS logos, 2015

3.2.3.

Elaboração de estudos ambientais – disponibilização de guias

A disponibilização de guias para dar suporte à elaboração de estudos ambientais é uma prática
recorrente. Os guias de procedimentos são aqueles que dão orientações quando ao processo
administrativo do LAF e AIA, enquanto os guias técnicos fornecem orientações metodológicas
e de outros aspectos técnicos para a elaboração de estudos ambientais.
O Quadro 3.2-6 mostra um breve resumo sobre o que foi encontrado em cada país. Os guias
podem ser apresentados para tipologias (com orientações para todo o processo), e também
para orientações relativas a algum tema específico da análise (como o detalhamento do estudo
de alternativas, e o estudo de impactos cumulativos).
Quadro 3.2-6 – Existência do estudo de guias para orientar a elaboração oito países

EUA

Canada

Austrália

Chile

Brasil

Há guias por tipologia?

Portugal

Há disponibilização de guias técnicos
para orientar o proponente na
elaboração de estudos ambientais?
Há disponibilização de guias de
procedimento para orientar o
proponente na condução do processo
de LAF/AIA?

Holanda

Questões

Alemanha

Países

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

-

-

Sim

-

-

-

Sim

-

Elaboração: ARCADIS logos, 2015

Na Alemanha, é recomendado como referência para processos de AIA em agências federais o
guia desenvolvido pela União Europeia para definição do escopo, mas as autoridades
competentes podem desenvolver seus próprios guias. A Holanda conta com alguns guias
disponibilizados pela NCEA, sobre paisagens (landscapes), saúde e incertezas232.
Nos Estados Unidos, a EPA disponibiliza uma série de guias técnicos para orientar o
desenvolvimento de análises ou métodos apresentados no EIS233. A EPA também disponibiliza
um guia com as 40 questões mais frequentes sobre o processo NEPA234, para o qual oferece
respostas breves tanto para questões técnicas quanto administrativas, incluindo questões

232

Guias da Holanda disponíveis em: http://www.commissiemer.nl/english/publications/keysheets

233

Guias da EPA (EUA) disponíveis em: http://www.epa.gov/compliance/resources/policies/nepa/index.html

234

http://energy.gov/sites/prod/files/G-CEQ-40Questions.pdf
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sobre o estudo de alternativas, medidas mitigadoras e até sobre a lista de profissionais
envolvidos no estudo. O CEAA, do Canadá, também opta por disponibilizar os guias técnicos
a partir de alguns temas235, assim como o Chile. As experiências dos EUA, Canadá e Chile
com guias técnicos voltados às análises específicas são descritos como prática potencialmente
aplicável ao Brasil no Quadro 3.2-7.
Quanto aos guias técnicos elaborados com foco em uma tipologia de empreendimento,
destaca-se os casos de Portugal e Chile236, o que é apresentado como prática potencialmente
aplicável ao Brasil no Quadro 3.2-8.
A Austrália disponibiliza guias voltados a temas específicos, como para definição de impactos
significativos, sobre a política de compensação ambiental, ou ainda voltada a um setor, como
para fazendas de energia eólica237. Muitos desses guias são para auxiliar os proponentes a
identificar se devem ou não submeter sua proposta para análise do Departamento de Meio
Ambiente (referral).
No Brasil, foram encontrados apenas guias de procedimentos. Dois guias foram publicados
visando oferecer orientações quanto aos procedimentos administrativos do LAF, e um, no qual
o Ibama é parceiro, visa aspectos legais. No guia publicado em 2002, denominado “Guia de
Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal: documento de referência”238 objetiva
“instruir os interessados sobre os procedimentos administrativos necessários no âmbito do
licenciamento ambiental federal” (p.1). Já a “Cartilha de Licenciamento Ambiental” 239, explora
aspectos jurídicos e conceituais. Há ainda o “Guia Prático LAF – Volume I: Orientações sobre
a Área do Empreendedor e procedimentos para Solicitação de Licenciamento”, que teve seu
Volume I disponibilizado em uma versão em edição durante consulta pública, e apresenta o
canal oficial de solicitação e acompanhamento de processos do LAF.
Considerando que as publicações disponibilizadas pelo Ibama atualmente são mais voltadas a
aspectos administrativos do LAF, portanto, caracterizam como guias de procedimentos, é
possível identificar na experiência internacional a prática de disponibilização de guias técnicos,
com orientações a condução de algumas etapas como a composição da matriz de análise de
impactos e a análise de alternativas, e métodos para avaliação de impactos cumulativos e
sinérgicos e para a previsão de impactos. A consolidação e disseminação de guias que auxiliem
no processo de AIA poderá auxiliar o proponente e seus consultores a melhorar a AIA, reduzir
o tempo e a complexidade do processo.

235

Guias disponíveis em: https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=F1F30EEF-1#ceaa2012

236

Os guias do Chile estão disponíveis em: http://www.sea.gob.cl/contenido/descripcion-de-proyecto, e os de Portugal em:
http://apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=146&sub2ref=673
237

Guias disponíveis em: http://environment.gov.au/epbc/publications#notes

Elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Disponível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/Procedimentos.pdf
238

239

Elaborada pelo Tribunal de Contas da União,
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2059156.PDF

em

conjunto

com

o

IBAMA.

Disponível

em:
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Quadro 3.2-7 – Elaboração de estudos ambientais: a experiência dos EUA, Canadá e Chile
Nome da prática

Disponibilização de guias técnicos para orientar análises do processo de AIA

Descrição da
prática

Nos Estados Unidos, CEQ e EPA disponibilizam uma série de guias que
auxiliam nas análises apresentadas no EIS. No site da EPA são
disponibilizados 24 guias, publicados entre 1979 e 2012, sendo que o
processo de elaboração desses materiais ocorre de forma contínua no
período. Os temas tratados nos guias incluem uso de modelos e medidas de
mitigação associadas à qualidade do ar, eficiência energética, saúde, justiça
ambiental e a avaliação de impactos cumulativos. Esta prática foi descrita na
seção 2.5.2.4.
O CEAA, do Canadá, também opta por disponibilizar os guias técnicos a partir
de alguns temas. Para a nova lei (CEAA 2012) houve a atualização de guias
anteriores sobre a apresentação de alternativas, impactos cumulativos,
impactos sobre o patrimônio cultural e para apresentação do documento
equivalente ao Plano de Trabalho. Esta prática foi descrita na seção 2.6.2.4,
na qual os links para quatro guias já atualizados da CEAA 2012.
No Chile, o SEA disponibiliza muitos guias para orientar análises técnicas,
como para modelagem de águas subterrâneas e qualidade do ar,
compensação de biodiversidade, para orientar a participação da sociedade
em etapas iniciais dos projetos, para descrição da área de influência. Esta
prática foi descrita na seção 2.8.2.4, na qual os títulos (traduzidos para
português) de vinte guias técnicos disponibilizados no site do SEA foram
apresentados. Desses vinte guias, quinze são relacionados a análises ou
metodologias.

Aplicabilidade para
o Brasil

Guias técnicos para orientar tarefas de avaliação de impacto podem ter
diferentes formatos e conteúdos: podem abordar tipos de projetos ou tarefas
a serem realizadas para o estudo de impacto ambiental de diferentes tipos de
projetos, como guias de orientação para a realização de determinados
levantamentos para diagnóstico ambiental, para modelagem matemática
preditiva, entre outros métodos que facilitem a compreensão do futuro da
região de interesse. A disponibilização dessas orientações pode também
reunir casos de sucesso e oferecer sugestões para o delineamento de
programas de mitigação. Ao empreendedor e seus consultores, os guias
permitem inferir com maior grau de precisão os impactos antevistos, o tempo
necessário para o estudo, a complexidade envolvida e os gastos que serão
incorridos no processo de avaliação de impactos. Ao órgão ambiental, uma
vantagem de guias técnicos é propiciar certa padronização de parte dos
estudos e com isso diminuir o tempo de análise, sem perder o rigor técnico.
Trata-se de criação de uma nova prática, uma vez que os órgãos ambientais
brasileiros dispõem, essencialmente, de guias de procedimentos, que
descrevem obrigações formais, ao passo que os guias técnicos têm caráter
de recomendação, sem obrigatoriedade ou efeito vinculante. Há várias
possibilidades para a preparação de guias técnicos, como elaboração por
equipe própria do IBAMA, por empresa de consultoria, mediante convênio
com Universidades e/ou formas mistas. Observe-se que há boas práticas
para o processo de elaboração de guias técnicos, a exemplo de: (i) submeter
minutas sucessivas dos guias a consulta pública e a diferentes fóruns de
discussão, como associações profissionais, conferindo maior legitimidade a
cada guia e aumentando a aderência de sua aplicação; e (ii) promover a
atualização dos guias, refletindo tanto o avanço no conhecimento quanto o
aprendizado dos principais agentes envolvidos (empreendedores,
consultores e analistas do órgão ambiental). Não são necessárias mudanças
no processo ou novos arranjos institucionais

Elaboração: ARCADIS logos, 2015
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Quadro 3.2-8 – Elaboração de estudos ambientais: a experiência de Chile e Portugal
Nome da prática

Disponibilização de guias técnicos por tipologia para orientar a elaboração de
estudos

Descrição da
prática

No Chile, o SEA disponibiliza guias técnicos para auxiliar a elaboração de
estudos ambientais para as tipologias: petróleo e gás, biomassa e biogás,
parques eólicos, centrais geotérmicas e hidrelétricas com potencial até
20MW. Além da função orientativa, a utilização desses guias auxilia na
padronização e melhoria dos estudos ambientais, uma vez que estabelecem
critérios, requisitos e exigências técnicas para a avaliação de impactos. Além
disso, no próprio site em que se encontram os guias, o SEA oferece um link
para que o público deixe seus comentários e sugestões sobre o material
utilizado. Os guias, descritos na seção 2.8.2.4, são desenvolvidos pela equipe
do SEA, em parceria com órgãos e câmaras técnicas setoriais. Os guias
técnicos por tipologia apresentam detalhamentos e boas práticas a serem
adotadas durante a elaboração de estudos de avaliação de impacto
ambiental, e os cinco guias apresentam estrutura semelhante (abordam os
mesmos temas). Ao focar em uma única tipologia, esses guias abordam de
forma específica os itens para a adequada descrição do projeto, impactos
frequentes, como definir áreas afetadas, normas aplicáveis, e licenças
exigidas ao longo do processo.
Em Portugal, a APA disponibiliza guias metodológicos para três tipologias:
energia eólica, infraestrutura para transmissão de eletricidade (linhas aéreas
e subestações) e estações de tratamento de esgotos. Estes guias
apresentam detalhamentos do conteúdo e métodos a serem adotados em
várias etapas do estudo, incluindo diretrizes para planejamento do estudo,
métodos para condução do diagnóstico, previsão de impactos, proposição de
medidas mitigadoras, elaboração do Resumo Não Técnico (equivalente ao
RIMA), e implantação e condução do monitoramento. São documentos
orientativos para todos os intervenientes no processo e pretendem tornar o
processo mais objetivo, transparente e eficiente, desde a sua elaboração,
apreciação técnica até à publicação das DIA. Essa prática foi descrita na
seção 2.4.2.4.

Aplicabilidade para
o Brasil

À semelhança da prática “Disponibilização de guias técnicos para orientar
análises do processo de AIA”, esta prática visa oferecer orientações para o
desenvolvimento de análises, mas aqui é focada especificamente nas
necessidades de uma tipologia. Á semelhança de Portugal e Chile, podendo
apresentar inclusive propostas para relacionar análises apresentadas no
estudo. Em processos de desenvolvimento de guias técnicos por tipologia
deve incluir especificações para um setor, e podem também reunir boas
práticas encontradas pelo Ibama em casos já analisados. Não são
necessárias mudanças no processo ou novos arranjos institucionais
À semelhança do guia geral descrito anteriormente, esta prática pode auxiliar
esclarecer dúvidas comuns que geram demandas da equipe de analistas do
Ibama, e na melhoria da qualidade dos estudos ambientais, à medida que ao
incorporar boas práticas, torna-se uma prática de gestão do conhecimento.
Esta prática pode ser viabilizada com a composição dos guias pela equipe
técnica do Ibama, ou por empresa de consultoria, e ainda tem a vantagem de
ser consolidada paulatinamente a cada conclusão de um guia, o mesmo pode
ser publicado no sítio eletrônica do Ibama, não sendo necessários uma
publicação única ou conjunta

Elaboração: ARCADIS logos, 2015
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3.2.4.

Acompanhamento e monitoramento

O Quadro 3.2-7 apresenta o resultado da análise do processo de acompanhamento nos oito
países avaliados.
Quadro 3.2-7 – Acompanhamento e monitoramento em oito países

Alemanha

Holanda

Portugal

EUA

Canada

Austrália

Chile

Brasil

Países

1. Há fiscalização por autoridade
competente?

Sim*

Sim

Sim

Sim

-

Sim

Sim

Sim

2. O órgão responsável pode
exigir auditoria por terceiros?

Sim*

Sim

Sim

Sim*

Sim*

Sim

Sim**

-

-

-

-

-

-

-

Sim

-

Questões

3. Há exigência de uso de
indicadores específicos no
monitoramento?
Elaboração: ARCADIS logos, 2015

* há variações dependendo da autoridade responsável pelo processo de AIA;
** a prática perdurou durante alguns anos, e mais recentemente, a partir de dezembro de 2012, o SEA indica que toda a fiscalização
seja feita apenas pela Superintendência de Meio Ambiente.

Os EUA, visando aperfeiçoar a etapa de acompanhamento, reúne informações sobre o
sucesso dos programas de mitigação, e programas que alcancem seus objetivos e tenham a
eficiência comprovada são disponibilizados e até exigidos como parte dos requerimentos de
mitigação.
Ainda nos EUA há projetos em pode ser solicitado o monitoramento em tempo integral e outras
entidades com jurisdição sobre os recursos podem ter seus próprios requisitos de
monitoramento ambiental e realizar inspeções a seu critério.
Há ainda muitos casos em que o controle da implementação dos programas de mitigação pelo
do órgão responsável é exigido a partir de auditorias periódicas por terceiros, como praticado
no Chile. Essa prática poderia ser aplicada no Brasil, e está detalhada no Quadro 3.2-8.
Nos EUA, há disponibilização de programas de mitigação com eficiência comprovada.
Indústrias como petróleo e gás, mineração, energia eólica tem identificado melhores práticas
de gerenciamento (BMP, best management practices). Essa prática poderia ser aplicada no
Brasil, e está detalhada no Quadro 3.2-9, assim como a Integração com outras instituições no
acompanhamento, na qual há compartilhamento de dados, como mostra o Quadro 3.2-10.
Por fim, também nos EUA, a etapa de monitoramento conta com participação de diversas
agências, de forma que a responsabilidade na etapa de acompanhamento é de várias
agências, que o fazem com compartilhamento de dados Esta prática está descrita como
potencialmente aplicável ao Brasil no Quadro 3.2-10.
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Quadro 3.2-8 – Acompanhamento e monitoramento: a experiência do Chile
Nome da prática

Exigência de auditorias na etapa de acompanhamento

Descrição da
prática

No Chile, para alguns casos de grandes empreendimentos, a autoridade
solicita a contratação, por parte do proponente, de um terceiro para auxiliar a
autoridade ambiental responsável a fiscalizar o projeto, no controle das
medidas de mitigação, reparação e compensação, além da prevenção de
riscos e controle de acidentes. A seleção deste terceiro é realizada pela
autoridade ambiental após o proponente apresentar um grupo de empresas
auditoras. A autoridade deve levar em conta a experiência da empresa,
currículo da empresa e dos profissionais envolvidos. O processo de auditoria
não exime a responsabilidade do proponente ou das autoridades
competentes. Em um caso relacionado à implantação de obra rodoviária,
relatado no Manual de Auditorias Ambientais para projetos de
infraestrutura240, houve uma chamada pública para contratação de uma
empresa de auditoria ambiental independente; o proponente selecionou as
três propostas melhor avaliadas, e submeteu sua escolha para a autoridade
competente definir o executor; o auditor deveria fazer a verificação da
documentação do projeto, bem como realizar vistorias de campo mensais
durante a implementação do empreendimento
Esta prática foi descrita na seção 2.8.2.7.

Aplicabilidade para
o Brasil

A metodologia de auditoria é bastante consolidada e utilizada com diferentes
focos, incluindo para a verificação das ações sobre questões ambientais.
Dada a amplitude de possibilidade de verificação por meio da auditoria por
consultores externos, esse é um procedimento executado em diferentes
contextos em outros processos de AIA (ex. EUA, Canada, Austrália). A
aplicação de auditoria em projetos de grande porte ou de alta complexidade,
poderia ser tanto para o atendimento do processo administrativo, como ao
atendimento aos resultados desejados para as ações técnicas no âmbito
social e ambiental. A implantação da auditoria pode estar presente no
processo do Ibama para projetos de grande porte, com obrigação de custos
para o empreendedor, que deve apresentar várias empresas qualificadas
para tal atividade, no entanto, a condução do processo e a gestão dessa
auditoria fica sob tutela do Ibama.

Elaboração: ARCADIS logos, 2015
Quadro 3.2-9 – Acompanhamento e monitoramento: a experiência dos EUA

240

Nome da prática

Seleção e disponibilização de programas de mitigação com eficiência
comprovada

Descrição da
prática

Nos Estados Unidos, os programas de mitigação e de monitoramento que
foram aplicados e demonstraram eficiência podem se tornar programas
padrão, podendo ser exigidos em processos NEPA. O BLM, que gerencia a
exploração de petróleo e gás em terras públicas, e disponibiliza práticas
relacionadas a qualidade do ar, à operação do empreendimento,
minimização de impactos sobre a paisagem visuais para estudos ambientais
e redução de impactos à fauna e minimização de fragmentação de
habitats241. Há também um guia de BMP para redução de impactos visuais

O “Proyecto By Pass Temuco” é descrito no Manual de Auditorías Ambientales en Proyectos de Infraestructura disponível em:

http://www.dgop.cl/centro_documental/Paginas/InstructivosyManuales.aspx
241

Disponível em http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/energy/oil_and_gas/best_management_practices/technical_information.html
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para empreendimentos de energia renovável (solar, eólica e geotérmica),
com orientações para diversas etapas da concepção do empreendimento,
indo até as medidas de mitigação242. Um último guia que reúne boas práticas
é aplicado a exploração de gás metano em camadas de carvão (Coal Bed
Methane), e segue a mesma linha do anterior – há orientações para
concepção de edificações e construções visando minimizar e mitigar
impactos de um empreendimento nesse setor 243.
Esta prática foi descrita na seção 2.5.2.7.

Aplicabilidade para
o Brasil

Baseada na experiência americana, e considerando que dentre os diferentes
empreendimentos submetidos ao LAF existem empreendimento que
executam programas que apresentaram bons resultados para a redução de
impactos e de gerenciamento de informação. O Ibama poderia elencar esses
programas e a partir desses defini-los como padrão ou referência para os
novos programas de mesma natureza. Para tanto deve-se realizar uma
análise técnica dos programas em execução ou já executados e produzir
guias de orientação para que os empreendedores reproduzam os programas
nos mesmos parâmetros. Esse procedimento poderá facilitar as análises
futuras para a fase de acompanhamento e poderá facilitar a consolidação de
banco de dados.

Elaboração: ARCADIS logos, 2015
Quadro 3.2-10 – Acompanhamento e monitoramento: a experiência dos EUA
Nome da prática

Descrição da
prática

Integração entre instituições na etapa de acompanhamento
Nos EUA, a responsabilidade na etapa de acompanhamento não é
necessariamente de uma única agência, sendo que agências com jurisdição
sobre os recursos potencialmente afetados por um empreendimento podem
apresentar exigências para a implantação de medidas mitigadoras e
monitoramento ambiental, e também realizar inspeções a seu critério. Por
exemplo, o Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA (U.S. Army Corps of
Engineers) tem jurisdição sobre as águas e zonas úmidas e pode exigir
medidas de mitigação e monitoramento para confirmar que todas as
condicionantes estão sendo cumpridas durante a construção/instalação do
empreendimento. Para isso, o Corpo de Engenheiros, em parceria com a
EPA, criou um regulamento244 visando melhorar o planejamento,
implementação e gestão de projetos de mitigação destacando locais dos
projetos de mitigação, indicadores ecológicos e acompanhamento regular,
especificando os componentes do plano de mitigação, garantias de proteção
em longo prazo, garantias financeiras e identificação dos responsáveis pelas
tarefas específicas do projeto. Foi publicada também uma carta regulatória 245
com o título: monitoramento mínimo exigido para projetos de mitigação
envolvendo restauração, implantação e/ou melhoria dos recursos aquáticos.
Nesta carta guia é descrito o processo de monitoramento de mitigação, que
considera os padrões de desempenho, prazos de monitoramento; conteúdo
e itemização de relatórios. Como exemplo de aplicação, em um processo de

242

Disponível em http://www.blm.gov/pgdata/etc/medialib/blm/wo/MINERALS__REALTY__AND_RESOURCE_PROTECTION_/
energy/renewable_references.Par.1568.File.dat/RenewableEnergyVisualImpacts_BMPs.pdf
243

Disponível em http://www.blm.gov/style/medialib/blm/wo/MINERALS__REALTY__AND_RESOURCE_PROTECTION_/
energy/oil_and_gas.Par.1132.File.dat/CoalBedMethane_WGA_2006.pdf
244

Disponível
em:
http://water.epa.gov/lawsregs/guidance/wetlands/upload/2008_04_10_wetlands_wetlands_mitigation_final_rule_4_10_08.pdf
245

Disponível em: http://www.usace.army.mil/Portals/2/docs/civilworks/RGLS/rgl08_03.pdf
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AIA conduzido pelo FERC para uma hidrelétrica 246, é possível verificar que o
empreendedor em sua EA inclui respostas às solicitações adicionais de 3
estudos pelo Corpo de Engenheiros, e inclui também atribuições de
monitoramento a serem executadas pelo próprio Corpo de Engenheiros.
Esta prática foi descrita na seção 2.5.2.7.

Aplicabilidade para
o Brasil

No Brasil existem ações independentes para as agências federais e outras
instituições de pesquisa, que demandam para os empreendedores
monitoramento e controle para o setor. O monitoramento decorrente da AIA
pode ser integrado com essas solicitações e ser monitorada e gerenciada por
outros órgãos, desde que a informação seja disponibilizada num sistema de
informação integrada. Essa prática pode ser integrada, por exemplo, com
dados de qualidade de água e de sedimentometria solicitado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Agência Nacional de Águas (ANA)
para empreendedores do sistema elétrico. Dados de fauna e vegetação
podem ser integrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMbio), entre outros potenciais. Para sua aplicação seria
necessário o estabelecimento de convênios com as demais instituições
definindo-se os critérios mínimos de coleta e análise dos dados e formatos de
disponibilização e/ou publicação das informações

Elaboração: ARCADIS logos, 2015

3.3.

Compensação ambiental

A compensação ambiental baseada na hierarquia de mitigação está prevista na maioria dos
países. O foco deste trabalho foi em sistemas de compensação com semelhanças ao que é
proposto na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal n. 9985/2000),
mas em nenhum país foi encontrado sistema semelhanças com esse caso brasileiro. A prática
encontrada que tem potencial de aplicação no Brasil é a dos bancos de compensação dos
EUA, detalhada na Quadro 3.3-1.
Quadro 3.3-1 - Uso de bancos de compensação: a experiência dos EUA e da Alemanha
Nome da prática

Descrição da
prática

Uso de bancos de compensação
Compensações por perda de biodiversidade podem ser feitas por meio de
uso de áreas reservadas para tal finalidade em um banco de compensação:
o empreendedor consulta a carteira de áreas disponíveis e escolhe uma que
atenda aos critérios estabelecidos para compensar os impactos do seu
projeto.
Existem bancos de compensação nos EUA com o objetivo de proteger
determinados recursos. Os bancos gerenciam áreas úmidas recuperadas ou
protegidas, ou ainda áreas com espécies ameaçadas de extinção ou em
perigo. Quando um proponente apresenta um determinado projeto com
impactos adversos que necessitem de compensação ele pode comprar
créditos desses bancos transferindo assim a responsabilidade de
compensação para os bancos. Há o Banco de mitigação de áreas úmidas247
e o Banco de Mitigação de Conservação248, o primeiro visando a aplicação da

246

Disponível em: http://hgenergy.com/assets/20140613-3016(29478147).pdf, ver Anexo A, página 86.

247

Disponível em: http://water.epa.gov/lawsregs/guidance/wetlands/mitbanking.cfm

248

Disponível em: http://www.fws.gov/endangered/landowners/conservation-banking.html
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“Lei da Água Limpa” e o segundo para aplicação da “Lei de Espécies
Ameaçadas”.
Prática mencionada no item 2.5.3.
Na Alemanha, há um regulamento que detalha os requerimentos para
mitigação e compensação de impactos (IMR, Impact Mitigation Regulation). I
IMR foi estabelecido em 1976, sendo que o funcionamento dos bancos de
compensação foi criado em um dispositivo do início dos anos 2000, com
vistas a aumentar o conhecimento sobre áreas para compensação na região
dos empreendimentos. No exemplo apresentado por Wende et al. (2005),
uma companhia de abastecimento de água (RWW, Rheinisch–Westfälische
Wasserwerksgesellschaft - Rhineland–Westphalian Water Supply Service),
constantemente realizava obras para expansão e manutenção de sua rede.
Para cada obra era preciso encontrar uma área para compensação ambiental,
que muitas vezes representavam soluções isoladas e demoradas. Essa
situação levou a empresa a fazer um contrato com a autoridade local, para o
estabelecimento de um banco de compensação ambiental, no qual a empresa
poderia restaurar áreas de alto valor ecológico na região das obras, e utilizar
as regras de pontuação estabelecidas pelo Ministério da Economia e do
Ministério de Meio Ambiente do estado de North Rhine–Westphalia. As ações
de restauração e a severidade dos impactos são mensuradas por meio desse
sistema de pontos, e o estabelecimento das áreas para compensação
considera que deve haver equivalência funcional entre o impacto causado e
a compensação estabelecida.
Esta prática foi descrita no item 2.2.3.

Aplicabilidade para
o Brasil

A criação de bancos de compensação ou de um banco de identificação de
áreas para compensação pode facilitar o direcionamento de recursos para
áreas protegidas com demandas mais urgentes, ou classificadas como áreas
prioritárias para a proteção da biodiversidade. Uma vantagem da criação
desses bancos é que a área definida para receber a compensação pode vir
de interesse de diferentes instituições, desde que sejam comprovados os
custos de recuperação de uma área, portanto também pode estimular a
recuperação de áreas. Compensações por perda de biodiversidade podem
ser feitas por meio de uso de áreas reservadas para tal finalidade em um
banco de compensação (chamado banco de mitigação nos EUA): o
empreendedor consulta a carteira de áreas disponíveis e escolhe uma que
atenda aos critérios estabelecidos para compensar os impactos do seu
projeto. Seriam necessários novos procedimentos estabelecidos em lei, e
também novos arranjos institucionais. As principais mudanças no processo
seriam relacionadas à forma de proposição, pelo empreendedor, de
compensações (por exemplo, por supressão de vegetação nativa, por
intervenção em APP, por supressão de cavernas) e sua análise por parte do
Ibama e, quando couber, de órgãos intervenientes.

Elaboração: ARCADIS logos, 2015

3.4.

Participação pública

A participação pública é obrigatória ao menos em uma etapa do processo em todos os países
consultados. Em todas as situações previstas em lei, os processos participativos são de
natureza consultiva, sendo recomendado ao tomador de decisão que considere as
preocupações apresentadas pelo público. Em nenhum dos casos foram encontradas diretrizes
claras sobre participação na etapa de acompanhamento, ainda que muitos prevejam a
disponibilização de relatórios desta etapa. Um resumo das exigências sobre a participação da
sociedade no processo é apresentado no Quadro 3.4-1, considerando os diferentes tipos de
estudos ambientais existentes em cada sistema de AIA.
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Quadro 3.4-1 Quadro resumo das exigências de participação da sociedade nos processos de AIA
Etapa
País e tipos de
estudo

Triagem249

Escopo

Elaboração
do estudo

Análise
Técnica

Decisão

Acompanhamento

Holanda simples

-

-

-

O

-

-

Holanda completo

O

-

-

O

-

-

Alemanha
Portugal - projeto
prévio
Portugal - projeto
de execução
EUA - EA

O

O

O

O

-

-

-

-

-

O

-

-

-

-

-

O

-

-

-

-

-

F

O

-

EUA - EIS
Canada - EIS
conduzido pela
CEAA
Canada - EIS
conduzido por
Painel de Revisão
Austrália Avaliação
acreditada
Austrália Avaliação das
informações
fornecidas
Austrália Avaliação de
documentação
preliminar
Austrália - PER

-

F

F

O

-

-

O

O

O

O

-

-

O

O

O

O

-

-

O

-

-

O

-

-

O

F

-

O

-

-

O

F

-

O

-

-

O

F

-

O

-

-

Austrália - EIS
Austrália - Consulta
pública
Chile - EIA

O

F

-

O

-

-

O

-

-

O

-

-

-

O

O

O

-

-

Chile - DIA

-

F

F

F

-

-

Brasil - RAS

-

-

-

-

-

-

Brasil - EIA

-

-

-

O

-

-

Legenda: O: obrigatória; F: Facultativo (previsto em lei que pode ser realizado, ou que deve ser realizado
caso a autoridade responsável não suspenda o processo de participação), ( - ): não há especificações
legais. Elaboração: ARCADIS logos, 2015.

Na Holanda a participação é prevista principalmente na etapa de escopo e na análise técnica
do estudo, ambos a partir da submissão de comentários à autoridade competente. Na
Alemanha, é obrigatório disponibilizar os documentos desde o início do processo, sendo que a

249

Aberturas para participação após a decisão do tipo de estudo
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submissão de comentários pode ocorrer a qualquer momento até o final do período de análise
técnica no estudo ambiental.
Portugal prevê a disponibilização de todos os documentos do processo de forma obrigatória,
mencionando os treze itens a serem disponibilizados no próprio texto do Decreto-Lei n. 151B/2013. A participação na etapa de definição de escopo também é prevista, sendo que pode
ocorrer 15 dias de consulta pública para os casos em que o proponente opta por submeter uma
PBA.
Nos EUA, há elaboração de um Plano de Participação Pública250. Essa experiência é descrita
como uma prática potencialmente aplicável ao caso brasileiro no Quadro 3.4-3. De acordo com
a EPA, a participação do público é especialmente importante na definição do escopo, no
planejamento do estudo ambiental e na etapa de análise do estudo ambiental. Em casos de
conflito, o Conflict Prevention and Resolution Center oferece serviços especializados para
conflitos para além dos processos previstos na NEPA251.
No Canadá, ainda que a revisão da lei atual tenha reduzido os tempos de participação, foi
mantida a obrigatoriedade de consulta na etapa de triagem e após a definição do EIS
Guidelines, com abertura para submissão de comentários. A prática de abertura para
comentários do público nas etapas de triagem e definição do escopo ocorre de forma
obrigatória na Alemanha e no Canadá, e é descrita como prática potencialmente aplicável ao
Brasil no Quadro 3.4-2.
O Canadá possui ainda um programa para apoiar a participação (Programa de Financiamento
de Participantes), que pode ser usado para contratação de consultoria especializada para
elaboração de estudos complementares aos apresentados no EIS, despesas de viagem,
despesas com elaboração de relatórios, entre outras atividades previstas no manual do
programa252.
Essa prática permite qualificar a participação da sociedade, à medida que os recursos
viabilizam o desenvolvimento de estudos capazes de confirmar ou contrapor informações
apresentadas pelo proponente. No Brasil, essa experiência poderia ser implantada em casos
complexos e de alto conflito, em que a comunidade afetada é carente, e com custos cobertos
pelo empreendedor, a partir da definição do Ibama e acordo com a comunidade.
Na Austrália a participação também é prevista em várias etapas, cabendo ao Ministro a decisão
sobre sua ocorrência ou não em cada etapa.
No Chile a chamada à participação é obrigatória nas etapas de definição do escopo, elaboração
do estudo ambiental e análise técnica, todas por meio de submissão de comentários.
Atualmente, há uma preocupação do SEA com a diversificação dos formatos de participação,
a fim de abranger comunidades com restrições para participação via Internet. A participação

250

Orientações sobre o plano estão disponíveis em http://www2.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guideprocess-planning. Há também um guia para elaboração deste plano, com detalhes sobre objetivos e o conteúdo mínimo do plano
disponível em: http://www.epa.gov/environmentaljustice/resources/publications/nejac/model-public-part-plan.pdf
251

http://www.epa.gov/adr

252

http://www.ceaa.gc.ca/Content/9/7/7/9772442E-9A6B-4302-968E-3946E19700D0/PFP-National_Program_Guidelines.pdf
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da sociedade via plataforma eletrônica é uma prática potencialmente aplicável ao Brasil, e está
descrita no Quadro 3.4-4.
Quanto à definição do escopo, com exceção do Brasil, os outros sete países estudados
preveem a possibilidade de abertura para participação da sociedade e outras instituições. Em
alguns países, como Canadá, Austrália, EUA e Portugal, pode ocorrer a participação pública
na definição de escopo por meio de reuniões formais ou abertas com regulamentação
estabelecida, o que aumenta a aceitação do estudo pela sociedade. No Brasil, essa
participação ocorre apenas em alguns empreendimentos de grande visibilidade, mas não é
uma prática comum.
No Brasil e em Portugal a participação ocorre de forma obrigatória apenas no final do processo.
Contudo, apenas no Brasil há obrigatoriedade da audiência pública para os processos de AIA
para empreendimentos que causem impactos significativos. No entanto, cabe destacar que há
uma série de casos em que a participação da comunidade local ocorre durante a elaboração
do estudo ambiental, a partir da iniciativa do empreendedor, que conduz reuniões de forma
voluntária. Ampliar as oportunidades de participação implica privilegiar o diálogo com a
sociedade, de forma a dirimir a responsabilidade do processo de licenciamento per se e
ponderando, de forma pública, as escolhas ambientais que a instalação de determinados
projetos implicam.
Quadro 3.4-2 – Participação pública: a experiência da Alemanha e do Canadá
Nome da prática

Descrição da
prática

Participação da sociedade na triagem e definição do escopo
Tanto na Alemanha quanto no Canadá a disponibilização dos documentos
para recebimentos de comentários ocorre desde a etapa da triagem, até a
decisão.
Na Alemanha, no anúncio do projeto, a autoridade competente deve informar
que foi feito um pedido de licença e se a solicitação exige ou não um processo
de AIA; deve também comunicar autoridades competentes e demais
stakeholders, e divulgar documentos, informando onde e por quanto tempo
estes documentos estarão disponíveis para consulta. A autoridade deve
discutir as objeções que tenham sido apresentadas pela comunidade afetada
ou por outras autoridades, em reuniões com as partes interessadas.
Esta prática foi descrita no item 2.2.4.
No Canadá, a CEAA 2012 também prevê a participação por meio de
disponibilização dos documentos para comentários públicos nas primeiras
etapas. Em casos de alta complexidade, é possível haver audiências públicas
ainda na etapa de definição do escopo, como no caso de um projeto de
armazenamento de resíduos radioativos, que foi conduzido por um Painel de
Revisão e a Comissão de Segurança Nuclear. A proposta do projeto foi
submetida em dezembro de 2005, e em junho de 2006 o documento
equivalente ao TdR foi disponibilizado para consulta pública por 15 dias. A
versão revisada do documento foi então disponibilizada por 30 dias (24 de
agosto a 22 de setembro) para uma nova rodada de comentários, para
recebimento de novos comentários por escrito e inscrições para
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apresentações orais em uma audiência pública marcada após mais 30 dias
para conclusão das análises dos comentários (23 de outubro de 2006 253.
Esta prática foi descrita no item 2.6.4.

Aplicabilidade para
o Brasil

A participação pública desde o início do processo tem a vantagem de facilitar
a identificação e explicitação preliminar de conflitos. Assim, as inevitáveis
situações em que há conflito de escolha passam a ser explicitados e
negociados ao longo do andamento dos estudos, permitindo um ganho de
eficiência quando da proposição de programas ambientais. O envolvimento
público previamente, embora incorra em maior dispêndio de tempo no início
do processo, à medida que se adiciona uma etapa atualmente inexistente,
tem o potencial de permitir ganhos expressivos de tempo no decorrer das
fases que se seguem, pois reduz a chance de judicialização e de conflitos.
Esta prática pode estar no procedimento da LAF federal, com a alteração da
IN 184/08, e do mesmo modo que ocorrem as atuais audiências públicas, o
processo de consulta pública nesta etapa pode ser de responsabilidade de
custos e infraestrutura do proponente do projeto e a análise dos comentários
da equipe do Ibama que irá compor o TdR.

Elaboração: ARCADIS logos, 2015
Quadro 3.4-3 – Participação pública: a experiência dos EUA
Nome da prática

Descrição da
prática

Apresentação de um Plano de Participação Pública
Nos EUA a agência principal deve elaborar um Plano de Participação Pública,
que define os momentos em que ocorrerá a participação pública e também
define as agências, stakeholders e outras partes interessadas a serem
envolvidas no processo. O documento deve detalhar quais estratégias serão
adotadas para garantir a participação da sociedade e de outras agências, e
também onde e quando haverá reuniões ou consultas durante a elaboração
do estudo254. Há também um guia para elaboração deste plano, com detalhes
sobre objetivos e o conteúdo mínimo do plano 255.
Um exemplo de Plano de Participação Pública é o da The Dow Chemical
Company’s (Dow), de sua planta localizada em Michigan, disponível em
http://www.michigan.gov/documents/deq/deq-whm-hwp-dow-TRiver-RIWPApp-L-December-2005_251064_7.pdf, aplicado a um plano de resíduos da
empresa, mas que segue as orientações da EPA. O plano descreve como
metas: solicitar feedback dos stakeholders sobre as ações corretivas,
informar as comunidades locais, fornecer informações sobre a presença de
riscos potenciais associados ao empreendimento, entre outras. Após as
metas, o plano apresenta a visão geral; as atividades e a agenda de
participação pública. No item atividades e agenda é possível verificar as
reuniões que já foram realizadas e os temas que surgiram destas reuniões,
além de atividades futuras, considerando as datas e locais das futuras
reuniões. O plano apresenta também as informações a serem
disponibilizadas para o público nos Centros de Referência de Informação
(Community Information Centers), nos quais, para esse caso, são indicadas
bibliotecas e outros prédios públicos em que serão disponibilizadas
informações sobre dioxinas e furanos, que são os principais gases gerados
pelo empreendimento. Há apresentação de um portal no qual serão

253

A
notificação
da
realização
de
audiência
pública
está
disponível
em
https://www.ceaaacee.gc.ca/050/documents/37641/37641E.pdf, e a transcrição da audiência realizada está disponível em http://www.ceaaacee.gc.ca/050/documents/39236/39236E.pdf
254

Orientações sobre o plano estão disponíveis em http://www2.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guideprocess-planning
255

Disponível em: http://www.epa.gov/environmentaljustice/resources/publications/nejac/model-public-part-plan.pdf
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disponibilizadas
informações
atualizadas
sobre
a
participação
(http://www.michigan.gov/deqdioxin). Nos apêndices é possível encontrar
listas de contatos, a comunicação dos encontros, os endereços dos centros
de informações, entre outros dados.
Esta prática foi descrita na seção 2.5.4.

Aplicabilidade para
o Brasil

No Brasil a participação de outros órgãos públicos e da sociedade fica
concentrado na etapa de análise técnica, quando o estudo já foi elaborado,
mas em casos mais complexos há solicitações de diálogo com a comunidade
afetada. O proponente poderia apresentar no Plano de Trabalho
detalhamentos sobre as intenções de incluir momentos para participação ao
longo do processo de elaboração do estudo, indicando diferentes formas de
consulta pública ao longo da elaboração do EIA/RIMA. Ao planejar a
participação, o proponente também poderá se beneficiar ao identificar de
forma antecipada os eventuais conflitos que sua proposta poderá
desencadear. Trata-se da criação de nova prática ou da difusão de práticas
já adotadas em alguns casos. A adoção desta prática implica em novos
procedimentos, e alteração da IN n.184/08. Podendo ser aplicada pelo
empreendedor ou consultoria e acompanhamento da equipe de
acompanhamento do Ibama.

Elaboração: ARCADIS logos, 2015
Quadro 3.4-4 – Participação pública: a experiência do Chile
Nome da prática

Descrição da
prática

Participação da sociedade via plataforma eletrônica
No Chile a participação pública é amparada pela lei n. 20.417 e ocorre
praticamente em todas as etapas do processo de AIA. Durante o processo de
participação pública, o Serviço de Avaliação Ambiental (SEA) dispõe de uma
plataforma eletrônica, denominada e-SEIA, que permite pessoas físicas e
jurídicas se manifestarem em relação aos estudos ambientais. O portal
(http://www.sea.gob.cl/contenido/lista-de-proyectos-en-pac) disponibiliza os
documentos para comentários do público, sendo que a consulta dos
processos é aberta a todos os usuários, mas a submissão de comentários é
feita mediante cadastro com informações pessoais. A fim de orientar os
usuários acerca do funcionamento do sistema, no próprio portal está
disponível um curso online de participação cidadã, chamado “Participación
Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” que traz os
fundamentos do processo de AIA e informações sobre seu funcionamento no
Chile, em sete módulos e com exercícios de fixação. O último módulo consiste
em recomendações para a formulação de observações a serem
encaminhadas para o SEA, e indica que os cidadãos e pessoas jurídicas
podem encaminhar suas observações pelo portal ou pelo correio em
formulários
em
papel.
O
curso
pode
ser
acessado
em
http://capacitacion.sea.gob.cl/ (não é restrito a cidadãos chilenos).
Esta prática foi descrita no item 2.8.4.

A disponibilização de um portal virtual para recebimento de comentários
públicos amplia o número de oportunidades de participação da sociedade no
processo. Obviamente que a participação via Internet não é adequada para
todos os tipos de comunidades, de forma que deve ser usada conjuntamente
Aplicabilidade para com outros métodos. A adoção dessa prática requer a disponibilização do
o Brasil
portal e dos documentos atualizados dos processos. Essa prática poderia se
apoiar nos requisitos da Lei de Transparência (Lei Federal n. 12.567/2011), e
não exigiria mudanças nos textos legais para trazer detalhamentos para o
LAF, sendo suficiente a disponibilização guias para orientação de
procedimentos.
Elaboração: ARCADIS logos, 2015
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3.5.

Aspectos administrativos
3.5.1.

Gestão da Informação e do Conhecimento

No levantamento dos dados sobre a gestão de informação verificou-se que a publicação das
informações do processo de AIA variou nos países estudado, sendo que todos publicam os
estudos, mas nem todos as informações subsequentes do processo de AIA, conforme
apresentado no Quadro 3.5-1.
O Chile é o único país com todas as informações do processo disponibilizadas. A Alemanha
para nível federal não apresenta um sistema de informação unificado, é variável de estado para
estado. Os dados podem ser disponibilizados para as autoridades. Nos EUA algumas agências
disponibilizam dados primários e informações do acompanhamento e outras não.
Com potencial aplicação no Brasil é apresentada a experiência do Chile no Quadro
3.5-2Quadro 3.5-2. No Brasil, uma prática aplicada para dados relacionados à fauna pode ser
estendida para outros casos (Quadro 3.5-3).
Quadro 3.5-1 - Disponibilização de informações nos processos de AIA.

País

Estudos
Dados
Participação da
ambientais primários
sociedade

Respostas aos
questionamentos
públicos

Dados da etapa
de acompanhamento

Alemanha

Sim

Sim

Depende

Não

Sim (estadual)

Holanda

Sim

Não

Não

Não

Não

Portugal

Sim

Não

Parcialmente

Não

Não

EUA

Sim

Depende

Não

Não

Depende

Canada

Sim

Não

Não

Não

Depende (quando
solicitada)

Austrália

Sim

Não

Não

Não

Não

Chile

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Brasil

Sim

Não

Não

Não

Sim

Elaboração: ARCADIS logos, 2015
Quadro 3.5-2 - Gestão da informação e do conhecimento: a experiência do Chile
Nome da
prática

Disponibilização de informações e documentos dos processos em um portal atualizado e
em interface amistosa

Descrição
da prática

Para os casos mais recentes, todos os documentos anexos a um mesmo processo de
AIA são disponibilizados no portal do SEA para o público, e os próprios comentários
submetidos pelo portal ficam disponíveis para outros usuários consultarem. Esse
mecanismo pode ser visto no caso do Parque Eólico Calbuco, com documentos
disponíveis
em
http://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expedient
e=2130398612#-1, incluindo documentos entregues em papel que são digitalizados e
documentos com assinatura eletrônica com validade legal, que podem ser verificadas por
meio de um plugin disponível no próprio site do SEA.
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O Chile também possui um Sistema Nacional de Informação Ambiental (SINIA) que
integra todas as informações sobre os temas ambientais disponíveis no Ministério do
Meio Ambiente e demais órgãos com competência ambiental. Além disso, esse sistema
permite o acesso direto a outros sistemas de informações, como do Sistema de Avaliação
de Impacto Ambiental (SEIA) e a plataformas on-line para levantamento de dados
secundários. São diversos os tipos de informações disponíveis, como processos,
documentos, mapas e indicadores, e a busca no sítio eletrônico é realizada por meio de
filtros, de forma simples e didática. Mais detalhes no item 2.8.5.1.
Baseado no exemplo do Chile, existe potencialidade de se criar um sistema integrado de
informações, que envolva o Ibama e demais órgãos com competência ambiental, afim de
facilitar o acesso e à busca de informações sobre temas ambientais. Esse sistema pode
ser implantado paulatinamente, inicialmente com dados apenas dos processos de
licenciamento do Ibama e posteriormente integrar com outras instituições federais que
Aplicabilida
trabalham com recebimento de dados. É bastante relevante a construção de um sítio
de para o
eletrônico de consulta fácil e didática que permita diferentes formas de busca. Essa
Brasil
ferramenta poderá facilitar e agilizar o processo de LAF auxiliando tanto os técnicos do
Ibama, como as empresas que submetem seus projetos ao LAF, mas principalmente
permitirá acesso à informação a população em geral que pode ser afetada pelos projetos
em licenciamento, levanto à qualificação dessa população na participação em audiências
públicas
Elaboração: ARCADIS logos, 2015
Quadro 3.5-3 - Gestão da informação e do conhecimento: a experiência do Brasil
Nome da prática

Criação e manutenção de banco de dados para sistematização de dados
primários

O Ibama, na IN n. 146/2007 e IN n.13/2013 para rodovias e ferrovias,
estabelece critérios e padrões para procedimentos relativos à fauna no âmbito
do licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que causam
impactos sobre a fauna silvestre. O artigo 5° da IN n. 146/2007, define que para
o levantamento de fauna em áreas de empreendimento deverá ser
apresentado um anexo digital com lista dos dados brutos dos registros de todos
os espécimes, incluindo a forma de registro, local georreferenciado, habitat e
data. Ainda sobre os dados brutos, o documento publicado pela Diretoria de
Descrição da prática Licenciamento Ambiental – DILIC/IBAMA, denominado Procedimentos para
emissão de autorizações de captura, coleta e transporte de material biológico
no âmbito do processo de licenciamento ambiental, descreve as informações
que devem ser apresentadas pelo empreendedor juntamente com os relatórios
de monitoramento, com vistas a alimentar o banco de dados do IBAMA, sendo
elas: ID campo, nome da espécie, situação do indivíduo, sítio amostral,
campanha, coordenadas geográficas, número da autorização, instituição de
tombamento, número de tombamento e data de coleta.
Esta foi descrita no item 2.9.5.1.

Identificação de
melhoria para o
sistema brasileiro

A solicitação de dados brutos com potencialidade de formação de banco de
dados não é uma prática difundida nos países estudados. Normalmente o que
se tem é a publicação de documentos que não permitem a integração de
dados. A padronização de requisitos pelo Ibama para coleta e disponibilização
de dados primários em formato editável permite a formação bancos de dados
que podem ser utilizados em análises de impacto sobre a fauna, aumentando
a eficiência e eficácia dessas análises. Outro destaque desta Instrução
normativa é a obrigatoriedade de se apresentar dados georreferenciados,
permitindo a construção de mapas de distribuição de espécies da fauna nativa
e exótica (invasoras). Os dados coletados podem ser disponibilizados em uma
plataforma online, tanto para os técnicos do Ibama como para a sociedade,
podendo possibilitar a ampliação do conhecimento científico, e também,
quando for o caso, ser utilizada como fonte de dados secundários para novos
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estudos. Esta prática pode ser ampliada para outros temas para os quais
frequentemente há coleta de dados primários durante a elaboração de estudos
ambientais ou monitoramento, de forma a consolidar um banco de dados
ambientais relacionados à AIA.
Elaboração: ARCADIS logos, 2015

3.6.

Avaliação Ambiental Estratégica

Como já salientado, o maior enfoque a AAE foi dado em função as respostas dos roteiros
apontarem como instrumento de maior significância.
A AAE é amplamente discutida no contexto europeu, na qual se destaca a evolução da Diretiva
de AAE. De maneira geral, desde sua origem em 2001, então denominada “Avaliação dos
Efeitos de Determinados Planos e Programas no Ambiente”. Em 2009, ao ser avaliada sobre
sua eficácia, concluiu-se que era preciso adquirir maior experiência antes de alterar a Diretiva
AAE. O panorama geral da aplicação e da eficácia da Diretiva AAE em todos os EstadosMembros é variado em termos de disposições institucionais e jurídicas aplicáveis ao
procedimento AAE (SADLER E JURKEVICIUTE, 2011). Para os países-membros da União
Europeia foram citados entre seus benefícios:


Integração das considerações ambientais na tomada de decisão torna os planos e
programas mais “verdes”;



Melhor cooperação entre diferentes autoridades (planejamento, ambiente e saúde);



Aumento de transparência na tomada de decisão, devido ao envolvimento da sociedade,
em vários níveis; e



Contribuição da AAE para melhorar a conformidade de políticas ambientais específicas
(para planos e programas que se aplicam diretamente a setores ambientais).

Com exceção do Brasil, todos os países possuem provisões legais para AAE. No contexto
europeu, Alemanha, Holanda e Portugal apresentam sistemas estabelecidos, com destaque
na literatura para o caso da Alemanha, que já desenvolvia estudos de avaliação de impacto
para planos e programas mesmo antes da Diretiva Europeia de AAE. Em Portugal, a AAE é
obrigatória para planos dos setores de agricultura, florestas, pescas, energia, indústria,
transportes, gestão de resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, telecomunicações,
turismo, ordenamento urbano e rural, e para uso do solo nos casos em que a ação a ser
desenvolvida na região demanda aprovação a partir de AIA. EUA, Canadá e Austrália
apresentam regulamentos, mas a prática é mais restrita que nos países europeus. Nos EUA,
é empregada sob o título "estudos de impacto ambiental programático", com base na mesma
NEPA que introduziu a necessidade de preparar estudos de impacto ambiental para o nível de
projetos, mas seu uso depende de cada agência do governo federal. É também prevista na
legislação da Austrália, de maneira não obrigatória, onde o uso da AAE poderia alcançar
tipologias e agilizar o licenciamento e simplificar as avaliações de impactos de projetos. O
Chile também prevê iniciar em breve a aplicação da AAE em planos e programas, mas
atualmente, encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento.
No Brasil houve alguns esforços no sentido de desenvolver AAE em alguns planos e
programas. Houve a elaboração do primeiro Manual de Avaliação Ambiental Estratégica,
publicação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) de 2000 e do Guia de Apoio às Diretrizes
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para Avaliação Ambiental Estratégica, também do MMA, em 2008 (não publicado). As
experiências brasileiras são, em maioria, nos setores de turismo e energia, com influência da
AIA de projetos de forma que nem sempre os estudos são voltados ao suporte à tomada de
decisão sobre as melhores alternativas, assemelhando-se aos métodos da AIA de projetos
(MALVESTIO e MONTAÑO, 2013; MARGATO e SÁNCHEZ, 2014; MONTAÑO et al., 2014).
A aplicação tem ocorrido tanto para políticas, planos e programas - PPP, como também para
projetos considerados estruturantes, cuja implantação pode desencadear grande crescimento
de demandas sociais, econômicas e ambientais no bojo das políticas públicas intervenientes,
justificando-se seu pleno uso. Exemplos e tipos de planos e programas para os quais já foram
desenvolvidos processos de AAE são mostrados no Quadro 3.6-1.
Quadro 3.6-1. Exemplos de processos de AAE no Brasil a tipos de planos e programas aos quais
foram aplicados
Tipos de planos/programas para os
quais a AAE foi desenvolvida

Casos exemplificativos


Programas de governo para escolhas
e priorização de projetos variados –
infraestrutura econômica e social para
governos federal e estadual





Conjunto de projetos estruturantes
para inserção socioambiental
otimizada e subsídios ao planejamento
regional para setor privado e público.





Programa de governo envolvendo
coleção de projetos estruturantes



Plano Plurianual de Investimentos (PPA) do
Governo Federal 2007-2011
Programa Estadual de Geração de Hidrelétrica Estado de Minas Gerais
Planos de Desenvolvimento de Turismo Integrado
e Sustentável – PDITS para Polos Turísticos de
Pernambuco
Complexo Madeira envolvendo as Usinas
Hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio;
Complexo Açu integrado por porto, retroporto,
distrito industrial, e mineroduto;
Complexo Porto Sul Bahia, igualmente, porto,
retroporto e via férrea;
Arco Metropolitano Rio de Janeiro, com rodovia e
melhorias portuárias
PINO – Petróleo, Industrial, Naval e Off Shore no
Litoral Paulista para o governo do estado de São
Paulo.

Elaboração: ARCADIS logos, 2015

Os avanços na utilização da AAE nos países da UE têm se manifestado, quer em termos de
seu uso, quer na especificação de conteúdo e orientações metodológicas, rumo cada vez mais
a pensamento genuinamente estratégico, incluindo melhor integração com a discussão das
alterações climáticas. No Brasil a aplicabilidade é restrita, com maior destaque a situações que
envolvam solicitação de financiamentos do BIRD e do BID a Planos/Programas setoriais
(atividades produtivas e infraestrutura) e a preparação de guias não tem progredido de maneira
substantiva.
Na Alemanha, AIA e AAE são aplicados como instrumentos complementares, de forma que
essa prática foi selecionada para detalhamento no Quadro 3.6-2.
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Quadro 3.6-2 - AAE: a experiência da Alemanha
Nome da prática

Adoção da AAE em etapas anteriores à AIA de projetos

Descrição da
prática

Na Alemanha, existe AAE para os planos mencionados nas regulações do
Anexo da Lei da AIA. Ela é realizada em um estágio anterior à AIA de projetos,
para planejamento, sendo a base para decisões importantes relacionadas
com o meio ambiente. A AAE deve ser feita para cada processo de
planejamento importante que tenha relevância para o meio ambiente,
gerando um relatório ambiental que detalha e avalia os impactos ambientais
antecipados do plano ou programa, assim como alternativas de planejamento.
Na AAE, as autoridades ambientais e o público devem ser envolvidos e após
concluir o processo a autoridade ambiental deve descrever como o relatório
ambiental e comentários e opiniões apresentados foram considerados na
tomada de decisão, e porque um plano específico foi escolhido após a
ponderação com as outras alternativas.
Um caso que detalha a relação entre AAE e AIA é da extração de lignito de
Garzweiler II, na cidade de Mönchengladbach, localizada no estado
Nordrhein-Westfalen. O empreendedor (Rheinbraun AG) precisou apresentar
um plano de mineração para iniciar uma expansão que cobria 4.800 ha e
exigiria a remoção de 7.600 habitantes. Esse plano é semelhante a um plano
de ordenamento do uso do solo, e define metas para o planejamento espacial,
e requer a aplicação de um UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung, EIA), que é
um estudo de avaliação de impacto para o nível de planos. O plano deveria
considerar aspectos sociais e limites do meio biofísico para a operação da
mineração, e deveria estar alinhado a determinações do plano nacional de
energia. O plano de mineração de lignito deveria apresentar estudos sobre o
cronograma, localização das instalações, impactos cumulativos e medidas de
mitigação. Apresentando esse plano, o empreendedor não precisou
apresentar EIA para o plano operacional da extração de lignito (DHV
Environment and Infrastructure, 2000).
Esta prática foi descrita na seção 2.2.6.

Aplicabilidade para
o Brasil

A aplicação da AAE seria útil ao LAF na antecipação de discussões de
alternativas para o desenvolvimento setorial, que usualmente recaem sobre
o processo de AIA quando decisões sobre o tipo de empreendimento e região
da localização já foram tomadas. O Ibama pode estimular a adoção da AAE
voluntariamente em setores estratégicos, especialmente energia, transportes,
e petróleo e gás. No caso da introdução da AAE no ordenamento jurídico
ambiental, seria preciso definir os procedimentos desse processo,
estabelecer o efeito vinculante entre AAE e AIA, e estabelecer autoridade
competente para conduzir o processo (setorial, MMA ou MP, por exemplo). A
adoção de casos piloto e o aprofundamento de estudos sobre os melhores
modelos de AAE para o caso brasileiro auxiliam na reflexão preparam a
equipe para debates com a sociedade e com o legislativo (como na discussão
do PL 00261/2011).

Elaboração: ARCADIS logos, 2015
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4. Considerações Finais
O extenso estudo realizado para a análise dos processos de LAF, AIA e CA nos oito países
escolhidos deixa claro que cada processo tem especificidades, mas que o esforço de se
identificar boas práticas em sistemas consolidados resulta em um conjunto de experiências
com grande potencial de contribuir para os debates sobre o aperfeiçoamento dos
procedimentos no Brasil.
As práticas apresentadas nesse relatório com potencial de aplicação para o contexto brasileiro
representam apenas algumas das possibilidades de mudança. O estudo de cada país foi
composto a partir de diferentes métodos, com consultas a manuais técnicos, artigos científicos,
livros de referência da área e consulta aos membros de órgãos ambientais e consultores. Isso
naturalmente leva a uma diferença na quantidade de informações reunidas sobre cada tema.
Práticas mais interessantes usualmente são descritas em várias fontes, enquanto outras de
menor destaque geralmente recebem menos atenção tanto de profissionais quanto da
literatura. Dessa forma, as práticas selecionadas representam também temas para os quais
foram encontradas informações de forma suficiente, e não representam a totalidade de práticas
com potencial de aplicação ao sistema brasileiro de LAF, AIA e CA.
Cabe destacar algumas dificuldades ao longo do estudo. É importante relatar que foram
encontradas dificuldades para a reunião de informações sobre alguns temas, especialmente
àqueles que remetem ao funcionamento interno dos órgãos envolvidos nos processos
equivalentes ao licenciamento ambiental brasileiro, que podem ser muitos em um mesmo país
(notadamente nos Estados Unidos, na Alemanha e na Holanda). Tais informações não estavam
disponíveis nos ambientes consultados nem foram respondidas em detalhes nas consultas
realizadas com especialistas internacionais. Outro aspecto que demandou dedicação extra
ocorreu no levantamento de indicadores ambientais, tal como solicitado, que sinalizem, de um
lado: i) a eficácia, eficiência, efetividade e relevância dos modelos AIA e LAF de cada país e,
ao mesmo tempo, ii) a redução do impacto ambiental do empreendimento e da qualidade
ambiental. Indicando que este tipo de informação não é amplamente disponibilizado para a
sociedade.
No entanto, as variações observadas para cada item levantado estimularam a reflexão para a
identificação de práticas aplicáveis ao Brasil. O licenciamento ambiental brasileiro precisa lidar
com um contexto de alta complexidade e diversidade ambiental e social, em uma escala e
contexto político muito particulares. Os países estudados possuem também suas
particularidades, seja devido ao complexo regime em blocos econômicos (União Europeia para
Portugal, Alemanha e Holanda), aos princípios de formação (Commonwealth para Austrália e
Canadá). O EUA pela característica de formação governamental descentralizada possui muitas
instituições empoderadas e fortalecidas pela integração de ação. E o Chile tem por natureza
territorial e populacional um sistema menos complexo que o brasileiro. Assim, conclui-se que
o Brasil está numa posição sui generis dentre os países estudados, devendo buscar caminhos
para a alta complexidade do processo de AIA decorrente de sua complexidade ambiental,
social e institucional.
Porém, o resultado desse conhecimento acumulado servirá de base para a análise dos dados
que serão coletados nos produtos subsequentes dos processos do Ibama, fomentando a
construção da lista de impactos por tipologia, na identificação de medidas, indicadores
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ambientais e formas de gestão na etapa de acompanhamento, contribuindo para o objetivo de
aperfeiçoamento do modelo de gestão do Licenciamento Ambiental em âmbito federal.
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Anexo I.

Quadro comparativo dos temas
detalhados para o LAF, AIA e CA entre
os países

