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Apresentação
O relatório denominado P2 - Levantamento de Listas de Verificação constitui o segundo
produto do contrato nº 02/2013, firmado pelo Consórcio ARCADIS Logos e Lidia Lu Consultoria,
efetivado no âmbito do sistema de cooperação entre Programa Nacional de Meio Ambiente –
PNMA II e Banco Mundial para realizar serviços de consultoria relativos ao estudo comparativo
dos modelos de LAF, AIA e CA em diferentes países e subsidiar a elaboração de Matrizes de
Impacto por Tipologia.
O Contrato do PNMA II faz parte do componente Desenvolvimento Institucional de Órgãos
Ambientais, tendo em vista a melhoria na gestão ambiental e abriga 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 compreende o levantamento de boas práticas e a
elaboração de Matriz de Impactos organizada segundo a tipologia de empreendimentos, tendo
em vista a orientação e padronização de avaliações de impacto ambiental e gestão e
acompanhamento de programas ambientais associados no contexto do processo de LAF Licenciamento Ambiental Federal brasileiro, no qual se insere a AIA.
Nesse contexto, os resultados esperados devem contribuir para a melhoria dos modelos
organizacional e operacional relacionados à Avaliação de Impacto Ambiental – AIA e ao
processo associado de licenciamento ambiental federal, inserido na competência do IBAMA,
rumo à garantia de processos sustentáveis no território nacional. Almeja-se a melhora da
eficiência na prestação dos serviços públicos associados.
Os produtos deste contrato consolidam pesquisas exploratórias nos âmbitos nacional e
internacional, além do levantantamento de informações dos estudos de referência licenciados
pelo IBAMA (P1, P2, P3, P5, P6 e P7), entendido como base analítica de pesquisa que precede
as etapas de proposição (Produtos 4 e 8), portanto este contrato, além do Produto 2, é
composto por outros sete relatórios como segue:


Produto 1 – Estudo Comparativo Internacional dos Modelos de Licenciamento Ambiental LA, Avaliação de Impacto Ambiental - AIA e Compensação Ambiental - CA, comparando
práticas institucionais com identificação de amparo legal, integração estratégica e
implicações para o processo brasileiro de AIA;



Produto 3 – Relatório contendo 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;



Produto 4 - Lista de verificação relacionando elementos, efeitos, fatores ou aspectos
ambientais à 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 2 e 3;
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Produto 5 - Relatório contendo 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;



Produto 6 - Relatório contendo levantamento de indicadores ambientais por temporalidade
(curto, médio e longo prazo) 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 - Relatório contendo 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 - Proposta de Matriz de Impacto por tipologia de empreendimento consolidando
o resultado 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.

Objetiva-se que o resultado deste contrato - Boas Práticas e Matriz de Impactos - possam
contribuir com o aperfeiçoamento da gestão de dados, informações e conhecimentos
referentes à AIA, LAF e CA. E, a disseminação dos conhecimentos acumulados referentes à
relação entre os empreendimentos licenciados, inseridos em diferentes tipologias, e os
impactos ambientais que resultam da sua instalação e operação.
Com esse entendimento, na elaboração deste Produto 2 - Levantamento de Listas de
Verificação privilegiou-se análises ilustrativas e prospectivas do uso e das formas que as listas
de verificação assumem no âmbito da AIA.
O Produto 2 contempla oo levantamento da lista de verificação para as etapas de triagem,
escopo, identificação e avaliação de impactos e monitoramento e acompanhamento das ações
de mitigação, organizado segundo os capítulos descritos abaixo:


Capítulo 1: Listas de Verificação – conceitos aplicados à AIA



Capítulo 2: Levantamento Bibliográfico das Listas de Verificação



Capítulo 3: Considerações

Destaca-se que os levantamentos realizados sobre listas de verificação internacionais e
nacionais necessariamente não exaurem as extensas fontes existentes. Com esse
entendimento, a investigação foi focada e a ausência de listas específicas para determinados
países dentre aqueles incluídos neste estudo comparativo não implica sua inexistência, mas
reflete o recorte proposto para a abrangência do projeto.
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1. Listas de Verificação – conceitos aplicados à
AIA
As listas de verificação - LV (checklists) são documentos que relacionam ações para o
desenvolvimento de atividades, análises, controles ou auditorias a serem executadas
garantindo qualidade, aumento de segurança ou redução de falhas. Normalmente as listas são
estabelecidas em manuais, guias, procedimentos ou instruções, com o objetivo de orientar,
padronizar e registrar essas ações e providências. Segundo PMI (2008), uma lista de
verificação pode ser simples ou complexa, mas é sempre uma ferramenta estruturada,
geralmente específica para um determinado componente, e usada para verificar se um
conjunto de etapas foi executado satisfatoriamente.
As aplicações profissionais são encontradas em diferentes setores. Por exemplo, a lista de
verificação de segurança cirúrgica desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde1, ou as
listas de verificação na aviação, tanto comercial como autônoma. Nesses casos, intenta-se
reduzir o risco humano de se negligenciar um aspecto importante de segurança. Em outras
áreas do conhecimento, esses procedimentos são utilizados para garantir a conformidade de
processos, a correta padronização de códigos, a prevenção de erros em geral, entre outros.
O uso de listas de verificação no âmbito da AIA é bastante abrangente e perpassa todas as
etapas do processo, fazendo com que possam ser utilizadas de maneiras diversas, desde
relações de fatores ambientais com características de projetos para auxiliar na definição de
executar ou não o processo de AIA (decisão de screening) até abordagens estruturadas de
forma matricial para auxiliar a avaliação de impactos. As abordagens estruturadas podem
envolver ponderação de importâncias relativas entre fatores ambientais e aplicação de técnicas
de classificação e hierarquização.
Existem listas de verificação que apresentam relações de impactos ambientais, os quais podem
ser antevistos ou terão ocorrência concreta e deverão ser mitigados para um determinado tipo
de projeto ou uma determinada área potencialmente sensível do ponto de vista ambiental. As
listas podem, ainda, ser utilizadas para auxiliar a sistematização de um estudo de impacto
ambiental, tanto pelo empreendedor como pelo órgão responsável por sua avaliação.
Glasson et al. (2008) identificam no método para identificação de impactos diferentes tipos de
listas de verificação das mais simples, envolvendo o uso de listas de impactos para garantir
que nenhum seja esquecido, até sistemas complexos, usando-se programas de computador
interativos, matrizes, fluxogramas em rede ou diagramas utilizando pesos e significância para
cada item. Na identificação de impactos, Glasson et al (op cit) ponderam sobre diferentes
métodos de verificação de impactos: listas simples, de questões, de limites legais e matrizes
simples, ponderação, relação de precedência.

1

Disponível em: http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/ss_checklist/en
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Em levantamento sobre qualidade e uso de listas de verificação, Spooner (1998) elenca as
expectativas para o uso das listas de verificação para tomadores de decisão, planejadores e
profissionais de avaliação de impacto, sendo as mais frequentes citados a seguir:












estabelecer controle de qualidade para aplicações legais e processuais da AIA
esclarecer requisitos de informação
estabelecer parâmetros para os padrões mínimos
fornecer orientação técnica
favorecer a transparência na prática de avaliação de impacto
promover os fluxos de informação entre a avaliação de impacto para as "partes interessadas"
melhorar a formulação dos termos de referência
simplificar a tomada de decisões
preencher lacunas nos regulamentos existentes
fornecer uma ferramenta para a formação
melhorar a consciência sobre a AIA

Dentre os usos nas diferentes etapas da AIA, uma de suas funções mais interessantes é a de
sistematizar informações sobre a relação entre os projetos e o meio ambiente de forma clara e
de fácil comunicação.
Em relação ao conteúdo das listas de verificação no processo de AIA, consideram-se os
seguintes enfoques:







Avaliação prévia e triagem (screening) de projetos e os tipos de estudos ambientais
Definição de escopo de estudos ambientais (scoping ou definição dos termos de referência)
Lista de impacto com vinculação entre tipologia
Método de identificação e avaliação de impacto ambiental
Análise e avaliação dos estudos de impacto ambiental
Monitoramento, controle e auditoria ambiental

Como se observa, a sequência dos usos das listas de verificação no âmbito da AIA indica a
própria sequência do processo de avaliação de impactos ambientais. Embora estas possam
variar de país para país e também de acordo com o contexto e tipo de projeto, as etapas
genéricas do processo de AIA são basicamente as mesmas: a avaliação prévia, a triagem, a
definição de escopo, a avaliação do impacto ambiental e as alternativas locacionais e
tecnológicas, a análise técnica dos estudos de impacto pelos órgãos competentes e, por fim, o
monitoramento e controle da implementação de medidas mitigadoras.
Baseado nesses conceitos e possibilidades de uso, foram realizados levantamentos
bibliográficos para a identificação de listas de verificação no âmbito da AIA, nacional e
internacional, para compor este documento de referência. Como método de levantamento
foram estabelecidos os seguintes procedimentos:






consulta e solicitação aos consultores internacionais dos países estudados no Produto 1
busca em sites dos órgãos responsáveis por processos equivalentes ao licenciamento
ambiental – federais, regionais e locais
levantamento bibliográfico na literatura especializada em AIA
consulta aos órgãos responsáveis por processos equivalentes ao licenciamento ambiental
entrevista com consultores/pesquisadores que atuam/estudam AIA.
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Estes documentos estão catalogados e disponibilizados para acompanhamento da equipe do
IBAMA em plataforma online na web. Os documentos foram catalogados com atributos que
incluem países, etapas da AIA ou licenciamento, tipos de documentos, tipos de listas de
verificação, entre outros, que possibilitam a aplicação de diversos filtros de pesquisa e
localização. Este catálogo de documentos é dinâmico e pode ser atualizado ao longo da
execução dos produtos deste contrato, tanto com a inclusão de novos documentos, como no
detalhamento das informações disponibilizadas. Os documentos relacionados à etapa de
Identificação de Impactos Ambientais serão traduzidos para a inserção no Produto 4. Ao final
da vigência do contrato, os documentos e os catálogos serão disponibilizados em formato
estruturado para apropriação em qualquer sistema de gerenciamento de documentos.
O resultado da investigação realizada pela literatura especializada em AIA culmina com a
seguinte divisão: i) um conjunto de listas é utilizado para definição do problema, em especial
as listas de triagem e definição de escopo; ii) outro conjunto é utilizado para auxiliar na análise
e interpretação dos impactos ambientais, englobando três métodos discutidos de avaliação de
impacto; iii) outras são utilizadas como guias de análise técnica de estudos de impacto
ambiental; e iv) outro conjunto é usado para fins gerenciais ou administrativos, perfazendo as
listas como guias de análise, monitoramento, controle e auditoria ambiental.
Cada um destes usos é pormenorizado na sequência.

1.1.

Lista de Verificação para Avaliação Prévia e Triagem

A etapa de triagem - ou screening em inglês - é aquela em que se define se o empreendimento
ou projeto em questão necessita de uma avaliação de impacto e, em caso positivo, qual o grau
de aprofundamento dessa análise. Segundo Canter (1999), trata-se da etapa que encaminha
o projeto ou empreendimento proposto para a avaliação de impacto ambiental, partindo
geralmente dos tipos de empreendimento ou da ambiência e antevendo e pré-dimensionando
as chances de desencadearem impactos significativos, simples ou dificilmente mitigáveis, bem
como a possibilidade de existirem impactos incertos ou desconhecidos.
Muitos países detém a fase de triagem prescrita na legislação ambiental e em diretrizes oficiais,
geralmente realizada pelo órgão ambiental competente. A diferença entre os países analisados
no âmbito deste Projeto para comparações internacionais é detalhada no capítulo 2. O enfoque
neste momento é analisar a forma de uso das listas de verificação.
A Comissão Europeia, a fim de promover a aplicação da AIA na União Europeia, compilou e
publicou uma série de relatórios e documentos de orientação para estudos de impacto
ambiental. Segundo informações da Comissão, as orientações são de interesse para
autoridades, consultores, pesquisadores, organizações ambientais e para o público em geral2.
Um desses documentos de orientação, que induz a antevisão dos impactos potenciais, é
justamente sobre a triagem de empreendimentos em sua necessidade ou não de desencadear
a elaboração de estudo de impacto ambiental. A Diretiva 2014/52/EU estabelece uma lista de
verificação para a tomada de decisão na fase de triagem, que encontra-se no ANEXO I e na
ferramenta web em DIRETIVA 2014/52/EU. Já o Quadro 1-1 apresenta a lista de verificação

2

Disponível em: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm
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para triagem da Comissão Europeia, extraída do documento Guidance on EIA Screening, o
qual também encontra-se disponível na ferramenta web.
Quadro 1-1 - Lista de Verificação para Triagem da Comissão Europeia.
Sim / Não /
Comentar
Brevemente

É provável que
resulte em impacto
significativo: Sim /
Não / Por quê?

Breve Descrição do Projeto:

Questões a serem consideradas:
1. A construção, a operação ou a desativação do projeto envolve
ações que irão causar mudanças físicas na localidade (topografia, uso
da terra, mudanças nas massas de água, etc.)?
2. A construção ou a operação do projeto implicará o uso de recursos
naturais, como terra, água, materiais ou energia, em particular os
recursos que são não renováveis ou estão em falta?
3. O projeto envolve o uso, armazenamento, transporte, manipulação
e produção de substâncias ou materiais que poderiam ser prejudiciais
para a saúde humana ou para o ambiente ou levantar preocupações
sobre riscos reais ou potenciais para a saúde humana?
4. O projeto produzirá resíduos sólidos durante a construção ou
exploração ou desativação?
5. O projeto emitirá poluentes ou quaisquer substâncias perigosas,
tóxicas ou nocivas para a atmosfera?
6. O projeto irá causar ruído e vibração ou liberação de energia
térmica, de luz ou radiação eletromagnética?
7. O projeto terá riscos de contaminação da terra ou da água, de
emissões de poluentes no solo ou em águas superficiais,
subterrâneas ou costeiras?
8. Haverá algum risco de acidente durante a construção ou operação
do projeto que poderá afetar a saúde humana ou o meio ambiente?
9. O projeto resultará em mudanças sociais, por exemplo, na
demografia, estilo de vida tradicional e de emprego?
10. Existem outros fatores que devem ser considerados, tais como o
desenvolvimento de outros projetos por consequência deste que
poderiam ter efeitos ambientais ou impactos cumulativos potenciais
em relação a outras atividades existentes ou previstas na área?
11. Há alguma área ou local no entorno que seja protegida nos termos
da legislação internacional ou nacional ou local por seu valor
ecológico, paisagístico, cultural ou outra, e que poderia ser afetada
pelo projeto?
12. Existem outras áreas ou locais de entorno que são importantes ou
sensíveis por razões de sua ecologia, por exemplo zonas úmidas,
cursos de água ou outros corpos d'água, zona costeira, montanhas
ou florestas que poderiam ser afetadas pelo projeto?
13. Há alguma área ou local de entorno que seja habitat de espécies
protegidas ou importantes da fauna ou da flora, por exemplo para
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Sim / Não /
Comentar
Brevemente

É provável que
resulte em impacto
significativo: Sim /
Não / Por quê?

reprodução, nidificação, forragem, hibernação, migração, etc. e que
poderia ser afetada pelo projeto?
14. Existem águas de interior, costeiras, subterrâneas ou marinhas
que poderiam ser afetadas pelo projeto?
15. Existem áreas de alto valor paisagístico ou cênico em torno do
local do projeto que poderiam ser por ele afetadas?
16. Há alguma rota ou instalações que são utilizadas pelo público para
acesso à recreação ou outras instalações, que poderiam ser afetadas
pelo projeto?
17. Existem rotas de transporte que são suscetíveis a
congestionamento ou que causam problemas ambientais, que
poderiam ser afetadas pelo projeto?
18. O projeto se localiza em local de grande visibilidade?
19. Existem áreas de importância histórica ou cultural no ou no
entorno do local do projeto e que poderiam ser afetadas?
20. O projeto está localizado em sítio ainda não desenvolvido onde
haverá perda de áreas verdes?
21. Existem usos do solo no ou no entorno do projeto tais como
residências, jardins, outras propriedades privadas, indústrias,
comércios, áreas de recreação, espaços públicos, equipamentos
comunitários, agricultura, silvicultura, turismo, mineração ou
exploração minerária que poderiam ser afetados pelo projeto?
22. Existem planos para uso futuro da área e que poderiam ser
afetados pelo projeto?
23. Há alguma área no entorno do local que seja densamente
povoada e que poderia ser afetada pelo projeto?
24. Há alguma área no entorno do local que seja ocupada com usos
sensíveis tais como hospitais, escolas, locais de culto, equipamentos
comunitários, e que poderia ser afetada pelo projeto?
25. Há alguma área no entorno do local que contém recursos
escassos importantes, de alta qualidade ou, por exemplo águas
subterrâneas, águas superficiais, silvicultura, agricultura, pescas,
turismo e minerais e que possa ser afetada pelo projeto?
26. Há alguma área no entorno do local que já está sujeita à poluição
ou dano ambiental, por exemplo onde as normas ambientais legais
existentes estejam ultrapassadas, e que poderia ser afetada pelo
projeto?
27. A localização do projeto é suscetível a terremotos, subsidência de
terra, deslizamentos, erosão, inundação ou condições climáticas
extremas ou adversas, como por exemplo inversões de temperatura,
nevoeiros e ventos fortes, que implique problemas ambientais?
Resumo das características do projeto e de sua localização, indicando a necessidade de EIA:
(espaço para preenchimento, conforme versão original).
Fonte: Guidance on EIA Screening, Junho de 2011. Disponível na ferramenta web.
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A orientação para o processo de triagem da Comissão Europeia se faz por meio de perguntas
que buscam situar o projeto no ambiente e constatar a escala (porte), sem, no entanto
mencionar legislações ou impactos específicos. Ao avaliar as perguntas em relação ao projeto
proposto, o empreendedor, o órgão ambiental ou outro usuário da lista de verificação pode
notar, de forma sistemática e abrangente, a necessidade de se realizar ou não um estudo de
impacto ambiental. Outra forma comum no uso de listas de verificação na fase de triagem é o
uso de formulários.
Segundo Canter (1999), é justamente essa flexibilidade que faz do emprego de listas de
verificação para triagem um instrumento bastante prático. Pode-se ter nessa etapa listas de
verificação tanto de projetos que podem se submeter a uma AIA; de ambientes específicos que
exigem investigação mais aprofundada de impactos; ou mesmo de áreas que impõem estudos
peculiares, tais como hábitats frágeis ou áreas habitadas por populações tradicionais.

1.2.

Lista de Verificação para Definição de Escopo

Uma vez que o processo de triagem determina que um estudo de impacto ambiental se faz
necessário para um projeto, na etapa seguinte estabelece-se a delimitação do escopo do
estudo. Essa delimitação que, no Brasil, culmina em termos de referência, é parte crucial do
processo, por envolver a identificação dos potenciais impactos ambientais, suas
consequências e atores envolvidos, definindo o universo dos estudos necessários para garantir
a avaliação de questões-chave para a tomada de decisão com a devida profundidade e
abrangência (CANTER E CLARK, 1997).
Em alguns países, a definição de escopo também oferece a primeira oportunidade de consulta
pública no intuito de determinar o alcance e foco da avaliação de impacto com base nas
diferentes necessidades das partes interessadas, assegurando o envolvimento da comunidade
no início do processo de AIA como um todo (BISSET, 2000). Uma das abordagens mais
estruturadas para a definição de escopo é justamente o uso de listas de verificação, que ajudam
para reduzir lacunas, não incorrer em erros de recorrência ou de conhecimento prévio
(CANTER, 1999).
A definição de escopo pode indicar a necessidade de informações detalhadas e auxiliar na
avaliação das alternativas para a concepção do projeto e sua localização. Estudos de base,
como levantamento de dados primários e vistorias, podem também ser realizados para
identificar as características da área pretendida com o objetivo de fornecer orientações para
avaliar a gravidade dos impactos antevistos.
Segundo Canter e Clark (1997), envolver as partes interessadas na definição das questões e
dos impactos cuja avaliação deve ser aprofundada é importante nessa etapa. Quando da
comunicação do projeto para órgãos do governo que possam ter suas áreas de
responsabilidades envolvidas (por exemplo, os ministérios responsáveis pela agricultura,
energia ou transportes), o uso de listas de verificação é bastante recomendado. Da mesma
forma como as listas são utilizadas para a triagem, servem também de sistematização prévia
dos impactos esperados ainda na definição de escopo. Dessa forma, tanto instituições públicas
como organizações do setor privado, comunidades locais, ONGs e membros do público podem
acessar a definição de escopo (termos de referência) e a identificação daqueles tópicos mais
sensíveis (BISSET, 2000).
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Filtrar as dimensões, os diversos pontos de vista e insumos dessa etapa, quando participativa,
é uma tarefa difícil e que pode ser auxiliada pelo uso de lista de verificação, determinando o
escopo mínimo. Segundo Ashe e Sadler (1997), no intuito de se ter um processo robusto e
transparente para a definição de escopo, as listas de verificação têm a seguinte possibilidade
de utilização:


Como auxílio na sistematização das preocupações do público e das partes interessadas,
bem como dos órgãos de governo envolvidos e dos subsídios técnicos disponíveis sobre
a proposta ou projeto em análise tais como detalhes do projeto, localização, volume de
produção entre outros itens;



Utilização da lista de verificação como forma sistemática de: i) identificar questões
fundamentais de análise; ii) eliminar preocupações que não justifiquem uma investigação
mais aprofundada; iii) identificar questões que se sobrepõem ou técnicas de investigação
e estudo; iv) eliminar questões que fogem ao âmbito de um estudo de impacto ambiental.
Dessa forma, deriva-se da lista abrangente outra lista, curta, mediante a aplicação de
critérios pré-determinados, por exemplo, a diferenciação entre impactos potenciais, de
riscos conhecidos que têm chances de serem mitigados;



Por fim, organizar e priorizar questões significativas provendo referência a informações que
são críticas para a tomada de decisões, partindo-se assim da lista curta para o TdR.

Compreende-se que o uso das listas de verificação que relacionam fatores e impactos
ambientais a serem considerados para cada tipologia de empreendimento são úteis no
planejamento e na realização de um estudo de impacto ambiental. Ainda segundo Ashe e
Sadler (1997), uma vez publicadas, as listas de verificação de escopo ilustram os termos de
referência mínimos que deverão ser cumpridos pelo empreendedor, dado o perfil de seu projeto
e/ou sua ambiência. A publicação das listas de verificação representa o conhecimento
profissional coletivo e, concede credibilidade, operacionalidade e facilidade de uso ao
processo.
A Comissão Europeia, da mesma forma que forneceu uma lista de verificação para a triagem
de projetos que devem ser submetidos a uma avaliação de impacto ambiental, publicou no
mesmo ano um documento de orientação para auxiliar na definição de escopo (Environmental
Resources Management, 2001b). Essa orientação também utiliza o formato de lista de
verificação, permitindo que o usuário delimite o escopo do estudo a partir dos efeitos
significativos no ambiente que provavelmente serão gerados pelo projeto proposto.
Segundo o documento, o uso da lista de verificação para definição de escopo deve ser
realizado em duas fases, sendo que a primeira consiste na identificação dos potenciais
impactos do projeto, e a segunda na seleção daqueles que são potencialmente significativos
e, portanto, exigem a avaliação (Environmental Resources Management, 2001b). Esta lista
está apresentada de forma ilustrativa no Quadro 1-2 e na íntegra com as perguntas auxiliares
no ANEXO II e na ferramenta web, em Guidance on EIA Scoping. Há também um item na
Diretiva 97/11/EC que define o escopo mínimo de EIA na União Europeia, cujo item está
apresentado no ANEXO III.
Com esse entendimento, parte-se da identificação das atividades do projeto que são potenciais
fontes de impacto, tais como a implantação, operação ou desmobilização. Considera-se as
características do ambiente do projeto passíveis de serem afetadas de forma a identificar onde
pode haver interações entre ambos. Justo por isso, a lista de verificação é dividida em duas
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partes, sendo que a primeira aborda questões quanto à característica do projeto, enquanto a
segunda engloba questões da ambiência do projeto.
As perguntas são projetadas de modo que um "sim" como resposta apontará para um impacto
potencialmente significativo. Muitas vezes, entretanto, é difícil decidir o que é ou não
significativo e, portanto, existe uma lista de verificação auxiliar, denominada Critérios para
Avaliação da Importância de Impactos, que é utilizada para endereçar a última coluna da lista
de verificação: "o efeito será significativo?". O Quadro 1-2 apresenta parte dessa lista de
verificação.
Quadro 1-2 – Fragmento da Lista de Verificação para Escopo da Comissão Europeia.
PARTE 1: Características do Projeto

Questões para serem consideradas na definição
do escopo

Sim /
Não /
?

Quais
características da
ambiência do
projeto podem ser
afetadas e como?

Será o efeito
significativo?

Pergunta 1: A construção, operação ou desativação do projeto envolvem ações que irão causar
mudanças físicas no local (topografia, uso da terra, mudanças nas massas de água, etc.)?
Mudança permanente ou temporária no uso da terra,
cobertura do solo ou topografia, incluindo aumentos na
intensidade do uso da terra?
Terraplanagem, extração de vegetação e edifícios
existentes?
Criação de novos usos da terra?
Sondagens pré-construção, por exemplo, perfurações
e análise do solo?
Obras de construção?
Obras de demolição?
Locais temporários usados para obras de construção
ou habitação de trabalhadores da construção civil?
Edificações, estruturas ou obras de terraplanagem,
incluindo estruturas lineares, corte e aterro ou
escavações?
Obras subterrâneas,
construção de túneis?

incluindo

mineração

ou

Obras de aterramento?
Dragagem?
Estruturas costeiras, por exemplo, diques, cais?
Estruturas offshore?
Produção e processos de fabricação?
Fonte: Guidance on EIA Scoping, junho de 2001. Disponível na íntegra no Anexo II e na ferramenta web.

Os autores da lista de verificação sugerem visualizar a ferramenta como uma matriz virtual,
lembrando que os efeitos de ordem secundária podem ocorrer como resultado de uma
ARCADIS logos 10

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P2 - Levantamento de Listas de Verificação

interação primária entre uma das atividades do projeto e o ambiente em que se insere. Assim,
por exemplo, uma mudança no local de escoamento superficial pode afetar a hidrologia de um
curso de água; posteriormente a qualidade da água e da ecologia do curso de água; e, em
seguida, a pesca e outros usos da água. Uma vez que se trata de uma matriz de precedência,
quando um efeito primário é identificado, o usuário deve necessariamente considerar efeitos
secundários ou efeitos sobre outros aspectos do ambiente que poderiam surgir como resultado
(Environmental Resources Management, 2001b).
Ao observar a lista de verificação para definição de escopo, conclui-se que se trata de uma
expansão e detalhamento da lista de verificação para triagem de empreendimentos. O
tratamento similar das duas listas de verificação demonstra a sequência entre a triagem e a
definição de escopo. Analisa-se, no item a seguir o uso de listas de verificação que relacionam
tipologias e impactos, podendo ser utilizadas tanto para a triagem como para a definição de
escopo.

1.3.

Lista de Verificação para Triagem e Definição de Escopo Vinculação entre Tipologias e Impactos

As listas de verificação publicadas pela Comissão Europeia não vinculam impactos ambientais
às tipologias de empreendimentos. Tampouco ilustram situações de fragilidade ou cuidados
ambientais por ambiências específicas receptoras de empreendimentos. Sua vantagem
intrínseca é justamente a de auxiliar projetos de diversas naturezas na definição do tipo de
estudo ambiental (triagem) e definição de âmbito (escopo). Seu objetivo é servir de guia na
melhora da prática de AIA na União Europeia.
Existem, entretanto, outras listas de verificação utilizadas para a triagem e definição de escopo
que vinculam tipologias de empreendimentos aos impactos ambientais previstos. Enquanto o
formato das listas de verificação permanece o mesmo, o fato de haver uma listagem única de
perguntas ou de questões a serem verificadas para cada tipologia de empreendimento torna
seu uso mais objetivo na definição do escopo mínimo para o estudo de impacto ambiental ou
instrumento de análise similar.
Um exemplo destas listas de verificação para triagem e definição de escopo de forma bastante
objetiva é dado pelo Banco Asiático para o Desenvolvimento (Asian Development Bank - ADB).
Assim como as demais instituições de financiamento multilaterais, o ADB classifica seus
financiamentos e empréstimos em relação aos requisitos de avaliação ambiental. Para tanto,
utiliza listas de verificação denominadas de REA - Rapid Environmental Assessment, ou
Avaliação Ambiental Rápida em tradução livre, para classificar os projetos propostos em uma
das quatro categorias ambientais (ADB, 2003).
Estas categorias são: Categoria A - projetos com potencial de impactos ambientais adversos
significativos e que requerem avaliação de impacto ambiental (AIA); Categoria B - projetos com
alguns impactos ambientais adversos, mas de menor grau e/ou significância do que aqueles
para os projetos da categoria A e que requerem um exame ambiental inicial para determinar
se os impactos antevistos justificam AIA; Categoria C - projetos com impactos ambientais
adversos pouco prováveis, em que não há necessidade de exame ambiental inicial; e Categoria
D - projetos com intermediário financeiro que deve aplicar um sistema de gestão ambiental, a
menos que todos os subprojetos resultem em impactos insignificantes (ADB, 2003).
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As REA são setoriais e desenvolvidas com base no conhecimento e na experiência do banco,
constituídas de um conjunto de questões relacionadas com a sensibilidade e vulnerabilidade
dos recursos ambientais na área do projeto, e com o potencial do projeto em causar impactos
ambientais adversos significativos.
O enfoque das listas de verificação para a determinação da categoria ambiental é para
identificar o componente ambiental mais sensível do projeto. Isso significa que, se apenas parte
do projeto detém potencial de impactos ambientais adversos significativos, então é classificado
como Categoria A, independentemente do menor potencial de impacto ambiental de seus
outros aspectos. Para projetos que incluem um grande número de componentes ambientais
(por exemplo, a gestão da pesca e de recursos costeiros), mais de um REA deve ser realizado.
Segundo o Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB, 2003), o uso das listas de verificação
deve ser realizado com a assistência de especialista em meio ambiente de um departamento
da instituição. Além da REA, listas de verificação sobre reassentamento involuntário e povos
indígenas também podem ser utilizadas caso o empreendimento envolva estas questões.
A categorização dos projetos prescreve a delimitação do escopo de avaliação ambiental e,
como consequência, os termos de referência (TdR) para o estudo de impacto ambiental, que
deve enfocar justamente as questões ambientais antevistas como significativas. As listas de
verificação para a definição da categoria (A, B ou C) devem ser preenchidas sem considerar
as possíveis mitigações com objetivo de identificar os possíveis impactos e como ocorreriam.
As listas de verificação foram desenvolvidas para os seguintes setores: i) irrigação; ii) pesca;
iii) silvicultura; iv) energia hidrelétrica; v) usinas termelétricas; vi) transmissão de energia; vii)
projetos agroindustriais; viii) projetos da indústria química; ix) projetos da indústria
petroquímica; x) desenvolvimento urbano; xi) abastecimento de água; xii) gestão de resíduos
sólidos; xiii) tratamento de esgoto; xiv) aeroportos; xv) portos; xvi) estradas e rodovias; e xvii)
governança e finanças. Como exemplo, a lista de verificação do setor de energia hidrelétrica é
apresentada no quadro abaixo. As demais listas podem ser acessadas no documento
Environmental Assessment Guidelines, que encontra-se disponível na ferramenta web.
Como se observa no Quadro 1-3, as perguntas são realizadas no intuito de se definir o grau de
impacto previsto pelo empreendimento, permitindo identificar a categoria de estudo de impacto
que se faz necessária para gerenciar os impactos previstos de forma eficiente. Uma vez que
as listas de verificação são setoriais e tratam da antevisão de impactos, seu uso enfoca os
impactos típicos antevistos para empreendimentos daquele setor.
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Quadro 1-3 - Lista de verificação para triagem do banco asiático de desenvolvimento - Setor de
Energia Hidrelétrica.
Perguntas para Triagem - Setor de Energia Hidrelétrica

Sim

Não

Comentários

A. Localização do Projeto: A área do projeto está localizada em ou juntamente a qualquer uma das seguintes
áreas ambientalmente sensíveis?
- Patrimônio cultural
- Área protegida
- Área alagável
- Mangue
- Estuário
- Zona de amortecimento de área protegida
- Área especial para proteção de biodiversidade
B. Potenciais Impactos Ambientais: O projeto causará:
- Perda de valores ecológicos preciosos devido à inundação de áreas
agrícolas / florestais e terras pristinas e habitat de animais silvestres;
destruição de áreas de desova dos peixes / reprodução e interrupção das
rotas migratórias dos peixes?
- Perda de monumentos arqueológicos, históricos ou culturais?
- Deslocamento ou reassentamento involuntário de pessoas?
- Perturbação / destruição de grupos tribais / povos indígenas?
- Degradação ambiental em decorrência do aumento da pressão sobre a
terra?
- Conflitos sobre direitos de abastecimento de água e conflitos sociais
relacionados?
- Diminuição da produção de capturas da pesca devido à submersão de
trechos de rio e canais de inundação associadas e destruição resultante de
áreas de reprodução de peixes e suas áreas de reprodução?
- Proliferação de algas no reservatório e a jusante, prejudicando sistemas de
irrigação, navegação, pesca e aumentando a perda de água através da
transpiração?
- Maior erosão do leito do rio abaixo da barragem?
- Depleção de oxigênio dissolvido por grandes quantidades de material
vegetal em decomposição, mortandade de peixes devido ao teor de oxigênio
dissolvido, proliferação de algas, causando sucessivas ou temporária
eutrofização, crescimento e proliferação de plantas aquáticas?
- Deterioração da qualidade da água no reservatório?
- Diminuição ou alteração nos pesqueiros a jusante da barragem devido a
picos de fluxo reduzido e inundações e alterações de qualidade da água?
- Perda de espécies de peixes migratórios, devido ao impedimento colocado
pela barragem?
- Formação de depósitos de sedimentos na entrada do reservatório, criando
efeito de remanso e inundações e alagamentos a montante?
- Sedimentação do reservatório e a perda de capacidade de armazenamento?
- Alteração da qualidade da água devido à evaporação no reservatório,
temperaturas reduzidas durante os períodos de baixa vazão, concentração de
sedimentos em correntes de densidade, baixo oxigênio dissolvido, e altos
níveis de ferro e manganês?
- Salinização das terras de várzea e intrusão de água salgada em estuários e
a montante?
- Diminuição da agricultura de várzea?
- Introdução ou aumento da incidência de doenças relacionadas com a água?
- Problemas ambientais decorrentes da migração humana descontrolada para
a área, tornada possível por estradas de acesso e linhas de transmissão?

Fonte: Environmental Assessment Guidelines, Asian Development Bank (ADB, 2003). Disponível na
ferramenta web.
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Conforme já observado, um dos objetivos do uso das listas de verificação é obter clareza na
triagem e transparência no processo de definição de escopo. De acordo com Canter (1999) e
com Barker e Wood (1999), a identificação preliminar de prováveis e possíveis impactos
ambientais tem a capacidade de orientar a etapa de diagnóstico ambiental, podendo servir de
guia posterior para a avaliação dos impactos devidamente verificados e quantificados pelos
profissionais envolvidos no processo de avaliação de impacto ambiental.
Outra vantagem intrínseca ao uso das listas de verificação para triagem e definição de escopo
é a possibilidade de avaliação fiel dos riscos do processo de instalação e operação de
determinado projeto pelo proponente. Este poderá reavaliar seu projeto básico com base nas
listas por saber que uma determinada mudança tecnológica em seu maquinário ou controle de
emissões, por exemplo, poderia colocá-lo em uma categoria simplificada de avaliação. Caso
isso ocorresse, haveria ganhos de processo e benefícios ambientais para ambas as partes antes mesmo do início do processo de AIA.
No entanto, segundo Põder e Lukki (2011), também há uma desvantagem inerente à listagem
de impactos ambientais antevistos de acordo com as tipologias de empreendimentos. Segundo
os autores, por mais que as listas de verificação antecipem impactos pelo cruzamento de
determinadas tipologias de empreendimento com determinadas ambiências, não conseguem
endereçar com qualidade as quantificações dos efeitos diretos e indiretos, pois essa atividade
demanda a descrição dos impactos em termos precisos, bem como demanda que se tenha a
correta avaliação sobre a magnitude do impacto e sua significância naquela especificação
técnica de projeto e - concomitantemente - naquele ambiente.

1.4.

Lista de Verificação como Ferramenta de Avaliação de Impactos
Ambientais

O estudo de impacto ambiental tem como eixo central a previsão e avaliação dos impactos
ambientais de projeto, considerando as potenciais alternativas. Normalmente, a previsão do
impacto é realizada e pautada numa base ambiental, social, técnica e legal, delineada por
dados, padrões, índices e indicadores pré-selecionados e conhecidos (SADLER, 1996). Isto
permite uma previsão dos impactos e das suas principais características, a exemplo de
magnitude, extensão, duração e reversibilidade e fornece informações que são usadas para
identificar medidas de mitigação apropriadas.
De acordo com Canter e Sadler (1996), numerosos métodos (ferramentas) têm sido utilizados
desde o início das avaliações de impacto. Os autores relacionam dezoito possibilidades de
métodos de estudo ao longo do processo de AIA, dividido em sete atividades típicas. Um "x"
indica que o método listado pode ser utilizado para a respectiva etapa do processo de AIA. Os
métodos listados abrangem muitas técnicas e ferramentas específicas, sendo que três delas
estão relacionadas com listas de verificação. Os métodos de avaliação de impacto e atividades
da AIA são apesentados no Quadro 1-4, com uma breve descrição de cada método na legenda.
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Quadro 1-4 - Métodos de Avaliação de Impacto Ambiental e Atividades de Estudos.
Definição de Identificação de
Escopo
Impacto
Listas de
Verificação
Simples1
Matrizes de
Interação2

X
X

Descrição do
Previsão de
Ambiente
Impacto
Afetado

X

X

X
X

Listas de
Verificação para
auxiliar a tomada
de decisão3
Opinião técnica4
5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Testes de
laboratório e
modelos em
escala7

X

X

Revisão
bibliográfica8

X

X

Monitoramento
(linhas de base)9

X

Monitoramento
(estudos de campo
e análogos)10

X
X

X

Mapeamento e
sobreposições
(SIG)12

X

X

Fotos e
fotomontagem13

X

X

Modelagem
qualitativa
(conceitual)14

X

X

Modelagem
quantitativa15

X

X

X

X

X

17

X

Cenários

X

X

X
X

X

Extrapolação de
tendência18

X

X

Sistemas
especialistas6

X

X

X

X

Avaliação de risco16

X

X

X

Comunicação de
Resultados

X

X

Análogos

Análise de rede11

Avaliação de Tomada de
Impacto
Decisão

X

X

X
X

X
X

X

Legenda:
(1) As listas de verificação Simples são aquelas com uma série de itens, questões de impacto, ou perguntas que o usuário deve
abordar.
(2) Matrizes de interação representam um tipo amplamente utilizado de método no âmbito do processo de AIA. Variação de matrizes
de interação simples foram desenvolvidas para enfatizar particulares características desejáveis.
(3) As listas de verificação para auxílio de tomada de decisão são essencialmente relacionadas com a comparação e realização de
análises de alternativas. São diversos os métodos compreendidos, como MCDM (multicriteria decision making ou análise de
multicritério), MAUM (multiattribute utility measurement ou mensuração multiatributo de utilidade), DA (decision analysis ou análise
da decisão). Tais métodos são úteis para a síntese de informação em relação a cada alternativa viável.
(4) Opinião técnica de especialistas, também conhecida como julgamento profissional, representa um método amplamente utilizado.
Ferramentas específicas que podem ser utilizados para facilitar o desenvolvimento da informação incluem a condução de estudos
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Delphi, a utilização do processo adaptativo de avaliação ambiental ou o desenvolvimento de modelos separados por processos
ambientais.
(5) Os análogos se referem a informações de projetos existentes de um tipo semelhante ao projeto em questão, com monitoramento
de informações relacionadas. Os impactos conhecidos são usados como uma analogia com os impactos esperados do projeto
proposto.
(6) Sistemas especialistas se referem a um tipo emergente de método que se baseia em conhecimento e julgamento profissional de
especialistas em determinadas áreas temáticas. Tal conhecimento é codificado, através de uma série de regras, em software de
computador.
(7) Testes de laboratório e modelos em escala se referem à realização de testes específicos e/ou experiências para ganhar
informação qualitativa ou quantitativa relativa aos impactos esperados de determinados tipos de projetos em determinadas
localizações geográficas.
(8) Revisão bibliográfica se refere à informação reunida sobre os tipos de projetos e seus impactos típicos. Como observado para
análogos, tais informações são úteis para delinear os impactos potenciais, quantificando mudanças previstas e na identificação de
medidas de mitigação.
(9) Monitoramento (linhas de base) se refere à medida utilizada para estabelecer as condições ambientais existentes e interpretar o
significado das mudanças previstas a partir de uma ação proposta.
(10) Monitoramento (estudos de campo e análogos) de receptores próximos e análogos, representando uma abordagem
especializada em que o monitoramento é realizado para impactos reais resultantes de projetos de tipologia semelhante ao projeto
que está sendo analisado.
(11) Análise de rede estabelece as conexões ou relações entre as ações do projeto e os impactos resultantes. São também
conhecidos como árvores de impacto, elos de impacto, diagramas de causa-efeito, redes de precedência, ou diagramas de
consequência. As redes são úteis para mostrar relações de impacto primário, secundário e terciário.
(12) Mapeamento e sobreposições com sistemas de informação geográfica.
(13) Fotos e fotomontagem são ferramentas úteis para mostrar a qualidade visual do cenário e os potenciais impactos visuais de
uma ação proposta. Este tipo de método está relacionado com avaliação da paisagem.
(14) Modelagem qualitativa (conceitual) se refere aos métodos em que a informação descritiva é utilizada para tratar as ligações
entre várias ações e mudanças resultantes nos componentes ambientais. Essa modelagem é normalmente baseada na opinião de
especialistas.
(15) Modelagem quantitativa se refere aos métodos que podem ser usados para tratar especialmente de mudanças previstas nos
recursos ambientais onde há interação de fluxo e estoque.
(16) Avaliação de risco foi inicialmente utilizada para o estabelecimento de padrões ambientais de segurança e saúde. Engloba a
identificação do risco, consideração de relações dose-resposta, a condução de uma avaliação da exposição e a avaliação dos riscos
associados. Pode ser vista a partir da perspectiva da saúde humana e dos riscos ecológicos, considerando planos e projetos para
atendimento emergenciais.
(17) Cenários se referem à consideração de futuros alternativos, como resultado das diferenças entre os pressupostos iniciais. É
utilizado em processos de planejamento e tem aplicabilidade particular no contexto da aplicação do instrumento Avaliação Ambiental
Estratégica- AAE.
(18) Extrapolação de tendência se refere aos métodos que utilizam tendências históricas para projeção do futuro com base em
suposições com comportamento linear ou supondo mudança significativa de trajetória ( step changes).

Fonte: Adaptação do capítulo 2 do livro Environmental Engineers' Handbook (CANTER, 1999). Esse
capítulo encontra-se disponível na ferramenta web em Environmental Impact Assessment.

Cada método listado por Canter e Sadler (1996) tem utilidade potencial em mais de uma
atividade no processo de AIA e cada atividade pode ser desenvolvida com mais de um dos
métodos listados. Os três métodos que fazem uso de listas de verificação são explorados em
maior detalhamento e no Quadro 1-5 está apresentada a comparação das três formas de uso
das listas de verificação como método de avaliação de impacto. Há de se notar que as
metodologias não são excludentes, embora seus objetivos e instâncias de aplicação sejam
distintos.
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Quadro 1-5 - Quadro Comparativo das Três Formas de Uso das Listas de Verificação como
Método de Avaliação de Impacto.
Lista de Verificação

Lista de Verificação
Simples

Matriz de Interação

Lista de Verificação
para Auxiliar a Tomada
de Decisão

Detalhamento


Listas descritivas de fatores e de ações de projetos



Listas definidas à priori



Não são dependentes de pontuações técnicas



São guias práticos para a avaliação de impactos



Correlacionam componentes ambientais a ações resultantes do
projeto ou empreendimento



Cruzamento entre linhas e colunas de uma matriz indica causa e
efeito gerador de impacto



Há escala de valores para componentes e impactos



Classifica hierarquicamente a matriz escalar



Comparam-se parâmetros distintos, segregados em função de suas
categorias, componentes, parâmetros e medidas



Elencam métricas de graduação de importância

Fonte: Adaptação do capítulo 2 do livro Environmental Engineers' Handbook (CANTER, 1999). Esse
capítulo encontra-se disponível na ferramenta web em Environmental Impact Assessment.

1.4.1.

Lista de Verificação Simples

As listas de verificação simples como métodos de avaliação de impacto são aquelas que
objetivam guiar a análise dos componentes ambientais reconhecidamente impactados. Não se
pode dissociar estas listas daquelas utilizadas para a triagem e definição de escopo, salvo pelo
seu momento de uso no processo de avaliação de impacto ambiental.
As listas simples compõem orientações genéricas, porém essenciais para que as abordagens
sobre os impactos ambientais sejam coerentes e precisas. Não existem projetos que ao se
estabelecerem no mesmo ecossistema ou jurisdição possam utilizar uma mesma avaliação de
impacto; no entanto, projetos semelhantes em ambientes semelhantes mantém uma relação
de impactos ambientais que podem ser sistematizados em listas de verificação (CANTER,
1999).
No Outra possibilidade de uso de listas de verificação simples na avaliação de impacto
ambiental se dá quando estas compilam regras e orientações sobre como desenvolver uma
determinada atividade seguindo padrões pré-estabelecidos e/ou aceitos pelos órgãos
ambientais ou órgãos técnicos. Estas listas são propostas para garantir que as análises tenham
validade entre si e que as leis ou regulamentos sejam interpretados corretamente e de forma
consistente (CANTER e SADLER, 1996).
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Quadro 1-6 apresenta-se um fragmento do exemplo de uso desse tipo de lista de verificação
desenvolvida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS,
1990). A lista é apresentada na íntegra no ANEXO IV e na ferramenta web em Environmental
Impact Assessment.
Outra possibilidade de uso de listas de verificação simples na avaliação de impacto ambiental
se dá quando estas compilam regras e orientações sobre como desenvolver uma determinada
atividade seguindo padrões pré-estabelecidos e/ou aceitos pelos órgãos ambientais ou órgãos
técnicos. Estas listas são propostas para garantir que as análises tenham validade entre si e
que as leis ou regulamentos sejam interpretados corretamente e de forma consistente
(CANTER e SADLER, 1996).
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Quadro 1-6 Lista de Verificação para Avaliação de Impacto de Projetos do Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos.
Sim

Não

Talvez

Comentário

LOCAL DE IMPLANTAÇÃO - O projeto causará:
- Encostas ou taludes instáveis?
- Extensa perturbação ou deslocamento do solo?
- Impacto para zonas classificadas como terras férteis ou pristinas?
- Mudanças no uso do solo, linhas costeiras, canais de drenagem, ou
margens de rios?
- Destruição, cobertura, ou modificação de características físicas
únicas?
- Aumento na erosão do solo por vento ou água?
- Comprometimento da utilização futura do local em longo prazo?
AR E CLIMA - O projeto gerará:
- Emissões de poluentes atmosféricos que irão exceder as normas
federais ou estaduais ou causar a deterioração da qualidade do ar?
- Emissão de odores desagradáveis?
- Alteração dos movimentos do ar, humidade ou de temperatura?
- Emissões de poluentes atmosféricos perigosos regulados nos
termos do Clean Air Act?
Fonte: Adaptação do capítulo 2 do livro Environmental Engineers' Handbook (CANTER, 1999). Esse
capítulo encontra-se disponível no Anexo IV e na ferramenta web em Environmental Impact Assessment.

1.4.2.

Matriz de Interação

Apesar das matrizes não serem comumente consideradas listas de verificação, neste projeto
as mesmas foram incluídas, principalmente, na etapa de identificação de impactos ambientais,
que muitos guias e roteiros apresentam a associação entre dois elementos, por exemplo,
atividade e impacto.
A matriz de interação é um dos primeiros métodos utilizados para a avaliação de impacto,
segundo Canter e Sadler (1996). Também conhecida como matriz de correlação, se comporta
como uma lista bidimensional - nas linhas são elencados os componentes ambientais a serem
considerados e, nas colunas, as ações do proposto projeto. Dessa forma, o cruzamento entre
linhas e colunas indica a relação de causa e efeito geradora de impacto ambiental. Muitas
variações da matriz de interação têm sido utilizadas em estudos de impacto ambiental,
incluindo matrizes escalonadas (ASHE e SADLER, 1997).
Estas matrizes podem ser compreendidas como listas de verificação escalares, em que escalas
de valores para fatores ambientais e impactos ambientais. Uma das matrizes de interação mais
difundidas é a de Leopold, desenvolvida em 1971 (LEOPOLD et al., 1971), na qual existem
categorizações dos atributos de cada impacto, tal como o tipo de ação, as sinergias e
criticidades geradas, extensão, periodicidade e intensidade. O método aborda aspectos dos
meios socioeconômico, físico e biótico, além de permitir uma leitura clara dos resultados.
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De acordo com Canter e Sadler (1996) e Ashe e Sadler (1997), a matriz desenvolvida por
Leopold é o exemplo mais comumente utilizado de lista de verificação. A matriz de Leopold
detém uma centena de ações humanas que podem causar impactos ambientais adversos, e
outra lista com oitenta e oito componentes ambientais que podem ser afetados pelas ações
humanas. No cruzamento de ambas as listas, tem-se um rol de 8.800 possíveis interações e
impactos.
Uma vez que uma atividade desenvolvida no projeto possa se refletir em algum dos
componentes ambientais, tem-se um impacto previsto. O segundo passo é a descrição da
interação em termos de magnitude e importância. A magnitude de uma interação é a extensão
ou dimensão e é descrita com a atribuição de um valor baseada em avaliação objetiva dos
fatos.
Já a graduação da importância de uma interação está relacionada com a avaliação das suas
consequências, ou seja, da interação antecipada na matriz. A escala de importância também
varia de grande importância até baixa importância. A atribuição de valor à importância se baseia
no julgamento subjetivo da equipe interdisciplinar que atua no estudo de avaliação ambiental.
Uma abordagem mais simples do que a matriz de Leopold pode ser utilizada a partir de uma
classificação dos potenciais impactos, benéficos ou adversos, de cada atividade do projeto em
relação a cada componente ambiental. Cada interação é delineada em termos de uma
predefinição que indica as características dos impactos e se certas características indesejáveis
podem ser mitigadas.
De acordo com Canter (1999), as definições utilizadas nesta simplificação da matriz de Leopold
são:


IBS - Impacto benéfico significativo: representa um resultado altamente desejável em
termos de melhoria da qualidade do componente ambiental ou reforço do componente sob
perspectiva ambiental;



IAS - Impacto adverso significativo: representa um resultado altamente indesejável tanto
em termos de degradação da qualidade do componente ambiental ou pela interrupção ou
perturbação do componente sob perspectiva ambiental;



IB - Impacto benéfico: representa um resultado desejável em termos de melhoria da
qualidade do componente ambiental ou reforço do componente sob perspectiva ambiental;



IA - Impacto adverso: representa um resultado indesejável tanto em termos de
degradação da qualidade do componente ambiental ou pela interrupção ou perturbação do
componente sob perspectiva ambiental;



IBP - Impacto benéfico pequeno: representa um resultado benéfico de pequena escala
em termos de melhoria da qualidade do componente ambiental ou reforço do componente
sob perspectiva ambiental;



IAP - Impacto adverso pequeno: representa um resultado indesejável de pequena escala
tanto em termos de degradação da qualidade do componente ambiental ou pela
interrupção ou perturbação do componente sob perspectiva ambiental;



NS - Não significativo: representa um resultado insignificante do projeto proposto em
relação ao componente ambiental, tanto em termos benéficos como adversos;



NR - Não relevante: representa um componente ambiental que não é aplicável ou
relevante para o projeto proposto.
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Para se desenvolver uma matriz de interação é necessário listar todas as ações/atividades
previstas pelo projeto em suas distintas fases temporais: implantação, operação e pósoperação. Os componentes ambientais também devem ser listados, considerando as
categorias física, biótica e socioeconômica, assim como considerações espaciais do local e da
região ou de montante e jusante.
Segundo Canter e Sadler (1996), o desenvolvimento de uma ou mais matrizes de interação
pode ser uma técnica útil na discussão dos potenciais impactos ambientais de um projeto,
justamente pelo fato da informação estar clara e logicamente sistematizada. O autor menciona
a necessidade da correta interpretação das escalas de avaliação do impacto quando utilizadas,
especialmente quando podem existir grandes diferenças de limites geográficos, bem como
fases temporais.
Uma das desvantagens da utilização da matriz de interação é a segregação das
ações/atividades do projeto e dos componentes ambientais em linhas e colunas distintas,
quando a interação entre estes é fundamental (CANTER, 1999 e ENVIRONMENTAL
RESOURCES MANAGEMENT, 2001b). Ao mesmo tempo, a vantagem intrínseca da
organização matricial é a rápida percepção dos focos primordiais para ações de mitigações,
oriundos justamente da visualização matricial (CANTER, 1999).

1.4.3.

Listas de Verificação para Auxiliar a Tomada de Decisão

A lista de verificação utilizada na avaliação dos impactos com objetivo de auxiliar a tomada de
decisão está associada à métodos sistemáticos para comparar e avaliar alternativas, sejam
elas tecnológicas ou locacionais, ou para análise de mitigações possíveis.
No âmbito de tais listas de verificação para auxílio à tomada de decisão, tem-se como pioneiro
o método desenvolvido pelo Battelle Columbus Laboratories, em 1973, nos EUA, com ênfase
no planejamento de recursos hídricos e é baseado em avaliação hierárquica de indicadores de
qualidade ambiental. Separa os impactos ambientais em quatro níveis de agregação:
categorias, componentes, parâmetros e medidas (DEE et al., 1973). Estes quatro níveis são
cumulativos, sendo que cada categoria é dividida em vários componentes que, por sua vez,
são divididos em vários parâmetros que, por fim, detém uma ou mais medidas.
O método contém setenta e oito fatores ambientais organizados em dezessete componentes e
quatro categorias. Uma equipe interdisciplinar atribui pesos de importância para cada uma das
categorias, componentes e fatores baseados no uso da técnica de comparação pareada - ou
seja, uma em relação à outra (DEE et al., 1973). O conceito básico do Battelle é que um índice
expresso em "unidades de impacto ambiental" pode ser desenvolvido para cada alternativa e
condição ambiental quando contraposto à mesma linha de base. Para tanto, se faz necessário
prever as mudanças nos setenta e oito fatores, para cada uma das alternativas estudadas. As
medidas de fatores previstos são convertidos em valores de escala única utilizando relações
funcionais adequadas. Os valores da escala de equalização são então agregados para se
chegar a uma contagem de unidades de impacto ambiental para cada alternativa. Este sistema
numérico exibe compensações entre as alternativas em termos de fatores ambientais
específicos, componentes intermediários e categorias. O julgamento profissional é necessário
na interpretação dos resultados numéricos, com o foco em análises comparativas, em vez de
valores numéricos específicos (DEE et al., 1973).
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A abordagem geral da Batelle pode ser utilizada em outros tipos de projeto e foi aplicada a
projetos de rodovias, projetos de dutos, projetos de canalizações e estações de tratamento de
águas residuais (CANTER, 1999).
Estas listas de verificação podem ser chamadas de listas escalares ponderadas, por exemplo,
na análise de impacto para cada alternativa em cada componente ambiental (CANTER e
SADLER, 1996; MAIA, 1992). Na classificação, as alternativas são ordenadas de melhor para
pior em termos de impactos potenciais sobre os componentes ambientais identificados. Essa
forma de classificação hierárquica funciona tal qual uma matriz de análise multicritério (HYMAN
e STIFFEL, 1988; JANSEEN, 1994; JANSEEN e HERWIJNEN, 1994).
De modo geral, a metodologia baseia-se na atribuição de uma unidade de importância (nota
ou grau) para cada parâmetro, que pode variar intra-parâmetros, mas que será padronizada
para a composição da nota única para o componente. As notas por componente, por sua vez,
se somam para formar a nota por categoria. Essa ponderação pode ser feita com a alocação
de pesos ou se adotar uma ponderação linear.
No âmbito da AIA, a ponderação de unidades de impacto ambiental por comparação entre
parâmetros com métricas são critérios comumente definidos pela equipe que elabora o estudo
ambiental. Um mérito interessante deste procedimento, pouco utilizado, é sua flexibilidade na
aplicação. Essa pode tanto avaliar os impactos de um projeto como auxiliar na escolha de
alternativas durante um processo de planejamento, inclusive para a análise de efeitos
sinérgicos e cumulativos de empreendimentos. A estrutura hierárquica e ponderada permite
realizar inferências sobre as áreas mais frágeis, ou ainda aquelas onde o grau de trade-off
(uma situação em que há conflito de escolha) é aceitável ou não (CANTER, 1999).
O uso das listas de verificação ponderadas para a avaliação de impactos apresenta a vantagem
de produzir resultados mais claros tecnicamente. Mas, por outro lado, para muitos parâmetros
a ponderação pode ser estabelecida por juízos de valor, ou seja, ser subjetivo. Essa fragilidade
pode ser reduzida na estrutura hierárquica da matriz (CANTER e SADLER, 1996). Outra
maneira de minimizar a fragilidade é a obtenção de notas consentidas entre mais de um grupo
profissional, ou ainda parametrizadas por conselhos de classe ou grupos de trabalho de
comitês específicos.
Outra forma de se alocarem os pesos entre componentes e entre parâmetros é por meio de
oficinas participativas contemplando diversas partes interessadas, como o empreendedor,
pesquisadores, comunidade, terceiro setor e setor público. Dessa forma os pesos seriam
definidos de forma única para cada estudo, refletindo ansiedades e problemáticas daquele
ambiente ou comunidade específica. A vantagem da alocação dos pesos de forma participativa
é a aceitação dos resultados (JANSEEN, 1994; JANSEEN e HERWIJNEN, 1994).

1.5.

Lista de Verificação como Guia de Análise de EIA

Uma das aplicações da avaliação de impacto ambiental (AIA) mais frequente está associada
ao estudo de impacto ambiental (EIA) para fins de concessão de licença ambiental, incluindo a
identificação de medidas mitigadoras necessárias. Dessa forma, segundo Petts (2009), cada
estudo deve assegurar que responde às questões tais como:
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Quais impactos ambientais ocorrerão como decorrência da implantação e da operação do
projeto proposto?



Qual a extensão, a magnitude e a duração de tais impactos?



Qual será o significado destes impactos em contextos locais, nacionais e internacionais?



O que pode ser feito para evitar, reduzir ou mitigar os efeitos adversos, ou otimizar os
impactos positivos?

As listas de verificação podem ser utilizadas como guias de análise preliminar de estudos de
impacto ambiental, auxiliando na verificação das questões acima mencionadas e assim úteis
para o empreendedor, para a equipe de elaboração do estudo de impacto como forma de
controlar a qualidade do estudo produzido. Ademais, pode ser utilizada pela equipe de análise
do estudo no órgão ambiental competente. Para este último, o uso de listas de verificação
auxilia o processo de análise e publicação de pareceres, tornando-os sistematizados e, assim,
padronizados e de fácil comunicação (PETTS, 2009).
Um exemplo de utilização de listas de verificação como guia para a avaliação de estudo de
impacto ambiental foi recentemente elaborado pelo departamento de transporte do estado
americano do Texas, porém com enfoque na legislação federal (TEXAS DEPARTMENT OF
TRANSPORT, 2014). A tipologia de empreendimento avaliada é pertinente ao departamento
de transporte, ou seja, rodovias, ferrovias e correlatos, como ramais, obras de arte e outros.
A lista de verificação foi desenvolvida como ferramenta para auxiliar a análise dos estudos de
impacto ambiental preliminar (quando, no caso dos empreendimentos lineares, se estudam
diversas alternativas de trajeto) e final (quando se escolhe a alternativa e se aprofundam seus
estudos). Não obstante, o documento cita que é possível fazer uso da lista de verificação como
um guia para o acompanhamento de todo o processo de AIA, uma vez que ilustra todas as
interações possíveis para com o meio ambiente e as demais instituições e órgãos de governo,
bem como garante que há cumprimento irrestrito das normativas legais de âmbito federal
(TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORT, 2014).
O Quadro 1-7 apresenta um fragmento da lista do departamento de transporte do Texas a lista
na íntegra e a listagem de legislação de relevância para o meio ambiente se encontra no
ANEXO V e na ferramenta web, no documento Federal Environmental Impact Statement (EIS)
Checklists.
Quadro 1-7 – Parte da Lista de Verificação do Departamento de Transporte do Texas como Guia
para Avaliar e Comunicar um Estudo de Impacto Ambiental.
Sim

Não

N/A

1. Necessidade e finalidade para a ação
Identifica e descreve os problemas de ação e de transporte propostas ou outras que
pretende endereçar? (40 CFR 1502.13)1
Demonstra claramente que existe "necessidade"?
Define de forma clara a "necessidade" em termos compreensíveis para o público em
geral?
A discussão descreve claramente os problemas que a ação proposta pretende
corrigir?
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Sim

Não

N/A

2. Alternativas
Alternativas discutidas, incluindo todas as "alternativas razoáveis" sob consideração
e "outras alternativas" eliminadas do estudo detalhado, e base para a consideração
ou eliminação identificadas? Precisa incluir alternativas de exclusão caso
propriedades da Seção 4 (f)2 possam ser afetadas.
"Nenhuma ação", TSM, Trânsito de Massa e alternativas de construção estão
incluídas na discussão?
Comparam-se os impactos ambientais das alternativas?
As questões discutidas são bem definidas?
Há embasamento claro para escolha de alternativas?
Rigorosamente explora e objetivamente avalia todas as alternativas razoáveis?
Há breve discussão sobre as razões de se eliminarem quaisquer alternativas
preliminares do estudo detalhado?
Tratamento substancial e igualmente detalhado é dado para cada alternativa
considerada para uma avaliação mais aprofundada, incluindo a ação proposta?
Alternativas razoáveis e não no âmbito da competência da agência principal estão
também incluídas?
Alternativa preferida identificada (DEIS) e base para a sua designação discutida
(FEIS)3?
Discussão fornece informações e lógica identificada na 23 CFR 771.127 (Parecer de
Decisão)?
As medidas de mitigação apropriadas ainda não incluídas na proposta ou alternativas
discutidas na proposta?
Se a alternativa preferida é modificada após DEIS, o FEIS identifica claramente as
alterações e as discute, caso novos impactos não sejam significativos?
Fonte: Texas Department of Transport, 2014. A LV na íntegra e as lista de leis associadas estão no
Anexo V e na ferramenta web em Federal Environmental Impact Statement (EIS) Checklists.

A lista de verificação do departamento de transporte do Texas, além de fazer referência às
diversas legislações norte-americanas e à forma de gestão institucional daquele país, também
apresenta referência completa e atual de como o estudo de impacto ambiental, tanto o
preliminar ou draft (DEIS) como o final (FEIS) são avaliados pelo órgão competente.
Uma vez que a lista é recente (2014) e compreende todos os aspectos possíveis de interação
do projeto linear proposto com o ambiente, incluindo a legislação e as diretrizes ambientais, ela
se torna um guia completo para acompanhar e analisar qualquer porte de empreendimento da
mesma tipologia.
O uso da lista de verificação apresentada acima exemplifica como essa ferramenta pode ser
utilizada como um guia de análise do estudo de impacto ambiental. Importante notar que não
se trata da avaliação da qualidade do estudo de impacto, mas sim da completude de seu
processo. As perguntas são dirigidas de forma a garantir que nenhuma etapa do processo seja
negligenciada e que todos os atores que devam ser ouvidos e envolvidos estejam de acordo
com as leis, regulamentos e atos administrativos pertinentes.
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1.6.

Lista de Verificação como Guia de Avaliação de Estudos de
Impacto Ambiental

De acordo com Sadler (1996), o propósito da avaliação de um estudo de impacto ambiental é
a verificação do documento quanto à adequação de sua avaliação para auxiliar a tomada de
decisão quanto ao licenciamento do empreendimento em questão, bem como da pertinência
das medidas mitigadoras sugeridas, referindo-se especialmente ao processo de análise técnica
do órgão responsável que emite as licenças e envolve as seguintes etapas:


Identificar deficiências no estudo de impacto ambiental;



Identificar deficiências que sejam cruciais para restringir a tomada de decisão;



Recomendar à autoridade responsável como e quando as deficiências no relatório devem
ser remediadas para assistir à tomada de decisão.

A abordagem quanto à avaliação formal dos estudos de impacto ambiental difere nos vários
sistemas de AIA. Por exemplo, no modelo norte-americano, segundo Ashe e Sadler (1997), a
declaração de impacto ambiental (EIA) preliminar é usada como base para consulta e
participação e, posteriormente, é elaborada a declaração de impacto ambiental final.
A agência de proteção ambiental americana (EPA - Environmental Protection Agency) avalia
todos os estudos de impacto ambiental e publica a análise sobre a adequação do estudo e as
medidas propostas. Para tanto, faz uso de um conjunto de critérios gerais.
A existência de critérios claros de avaliação pode proporcionar a análise dos estudos de
impacto, para tanto, faz-se o uso das listas de verificação e do conjunto de requisitos legais
aos quais os estudos de impacto devem se submeter. Entretanto, poucas jurisdições, têm
publicado critérios formais para auxiliar a análise dos relatórios de EIA dado que os conjuntos
de critérios foram publicados de forma independente (BARKER e WOOD, 1999).
A Comissão Europeia de 1994 (European Commission, 1994), revista e publicada em 2001
como guia de avaliação de EIA (Environmental Resources Management, 2001a) traz critérios
de análise aplicáveis a qualquer estado membro.
A lista de verificação da Comissão Europeia foi desenvolvida de forma a considerar se o estudo
de impacto ambiental cumpre as normas estabelecidas nas diretivas. A lista contém sete
grandes áreas, quais sejam: i) descrição do projeto; ii) análise de alternativas; iii) descrição dos
ambientes susceptíveis aos impactos pelo projeto; iv) descrição dos efeitos importantes do
projeto; v) descrição das mitigações; vi) resumo não técnico; e vii) qualidade de apresentação
(Environmental Resources Management, 2001a). Apresentada parcialmente no Quadro 1-8 e
na integra no ANEXO VI e na ferramenta web no documento Guidance on EIA EIS Review.
Contra as diversas perguntas listadas sob cada uma das grandes áreas, cabe ao avaliador
julgar a pertinência de cada questão e, se relevante, responder sim ou não se a informação
constante é suficiente para a tomada de decisão. Caso as respostas sejam negativas,
informações complementares são demandadas.
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Já a abordagem de Lee e Coley (1992), bastante similar à da Comissão Europeia, sugere
completar a lista de verificação com um sistema de graduação variando de A a E, em que A
representaria o fornecimento de informações completas e adequadas, sem lacunas ou
fraquezas. Já E representaria uma prestação de informações com grandes lacunas ou
deficiências que impedem o processo de decisão e que requerem trabalho complementar.

Informações
Complementares

Propriamente
Endereçado

Questões de Revisão

Relevante

Quadro 1-8 – Fragmento da Lista de Verificação Guia para Avaliação de Estudos de Impacto
Ambiental da Comissão Europeia.

1. Descrição do Projeto
Objetivos e Características Físicas do Projeto
1.1. A necessidade e os objetivos do projeto são explicados?
1.2. O cronograma para a implementação do projeto é descrito, detalhando a
estimativa do tempo e datas de início e fim para construção, operação e
desmobilização? (deve incluir quaisquer fases de atividades diferentes dentro das
principais etapas do projeto, por exemplo, as de extração para as operações de
mineração)
1.3. Estão todos os principais componentes do projeto descritos?
1.4. A localização de cada componente do projeto é identificada, utilizando mapas,
planos e diagramas, se necessário?
1.5. O layout da área (site) é ocupado pelo projeto descrito? (níveis de solo, edifícios,
outras estruturas físicas, trabalhos subterrâneos, obras costeiras, instalações de
armazenamento, características da água, plantio, corredores de acesso, incluindo
limites)
1.6. Para os projetos lineares, estão descritos o traçado da rota, o alinhamento vertical
e horizontal e qualquer túnel ou terraplanagem?
1.7. As atividades envolvidas na construção do projeto estão descritas?
1.8. As atividades envolvidas na operação do projeto estão descritas?
1.9. As atividades envolvidas na desmobilização do projeto estão descritas? (por
exemplo, encerramento, desmantelamento, demolição, desembaraço, a restauração
de sites, reuso da área, etc.)
1.10. Os serviços adicionais necessários para o projeto estão descritos? (por exemplo,
acesso a transportes, água, esgoto, coleta de lixo, energia elétrica, telecomunicações)
ou desenvolvimentos (por exemplo, estradas, portos, linhas de alta tensão,
oleodutos).
1.11. Os desenvolvimentos que possam ocorrer como consequência do Projeto estão
identificados? (por exemplo, novas habitações, estradas, água ou esgoto
infraestrutura, extração de inertes).
1.12. Quaisquer atividades existentes que possam ser alteradas ou interrompidas
como consequência do projeto estão identificadas?
1.13. Há outros tipos de empreendimentos existentes ou previstos com os quais o
projeto poderia ter efeitos cumulativos identificados?
Dimensões do Projeto
1.14. A área do terreno é ocupada por cada um dos componentes permanentes do
projeto, quantificados e demonstrados em um mapa em escala? (incluindo quaisquer
acordos de acesso associados, paisagismo e instalações auxiliares).
Fonte: Guidance on EIA EIS Review, 2001. A LV na íntegra está apresentada no Anexo VI e na
ferramenta web.
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Particularmente, a lista de verificação publicada pela Comissão Europeia é bastante completa,
incluindo-se detalhes importantes para a análise da proposição de medidas mitigadoras e está
em uso desde sua primeira publicação, em 1994 (European Commission, 1994), e depois de
sua revisão em 2001, quando recebeu o título atual e o conteúdo apresentado no quadro acima
(Environmental Resources Management, 2001a).
Embora não se trate de uma lista de verificação de uso obrigatório, mas sim um guia com
orientações, diversos estudos a utilizaram para analisar estudos de impacto ambiental (EIA)
quanto: a eficiência, pontos fortes, identificar deficiências e pontos para melhoria (BARKER e
WOOD, 1999; LEE et al., 1999; SCHOLTEN, 1997).
A mesma lista pode ser também utilizada para realizar comparações entre estudos e entre
metodologias, embora seja um guia que demanda interpretação e conhecimento por parte do
analista que o executa, estando dessa forma suscetível à subjetividade.
Segundo Petts (2009), a lista de verificação da Comissão Europeia descreve procedimentos
de avaliação bastante práticos, porém genéricos, propondo três fases distintas em um processo
de avaliação, quais sejam:


Avaliação administrativa: avalia-se a integridade e a qualidade de apresentação do estudo
de impacto ou do instrumento de análise pertinente. Nos casos em que o relatório se
encontra incompleto, deve ser devolvido ao proponente antes de se realizar a avaliação de
conteúdo técnico;



Avaliação de conteúdo técnico: avalia-se se a informação técnica necessária é suficiente
e adequada para tomar uma decisão sobre a aprovação do projeto e sobre as medidas
mitigadoras que propõe. Nessa etapa é fundamental a identificação das deficiências de
conteúdo que devem ser abordadas antes da apresentação final do relatório. Nos casos
em que o conteúdo técnico é inadequado ou incompleto, deve ser devolvido ao proponente
antes de seguir para a avaliação final;



Avaliação para a tomada de decisão: uma vez que os passos anteriores asseguraram que
o estudo tem informação adequada e apta para subsidiar a tomada de decisão, o processo
de avaliação pode abordar a questão de aprovação e gradação das medidas mitigadoras,
assim como os critérios de acompanhamento e monitoramento.

A sistematização de uma ferramenta de avaliação de estudos de impacto ambiental é útil para
os diversos atores que participam do processo de AIA para o licenciamento ambiental: para os
consultores que executam o EIA como forma de controlar qualidade e para fins administrativos
e gerenciais; para o empreendedor do projeto para antecipar problemas, adequar-se
previamente aos regulamentos e às normas e, para previsão de custos de implementação de
programas ambientais; e aos técnicos do órgão ambiental, em especial, por ser o responsável
pela tomada de decisão que tem como apoio principal o estudo de impacto ambiental.
Põder e Lukki (2011) argumentam que o desenvolvimento e implementação da AIA no processo
de tomada de decisão para projetos de grande impacto ambiental pode ser interpretado como
uma tentativa de melhorar a base científica sobre os efeitos das atividades humanas sobre o
meio ambiente e sobre outras atividades humanas. As listas de verificação para avaliação dos
estudos de impacto, nesse sentido, passam a configurar como uma tentativa de institucionalizar
o conhecimento imparcial, objetivo e racional. Há, não obstante, um contexto político e
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econômico que também é base para as decisões e que não está representado nas listas de
verificação.
Põder e Lukki (2011) sugerem que o uso de listas de verificação para avaliação de estudos de
impacto ambiental são incapazes de lidar de forma satisfatória com o contexto ambíguo do
processo de AIA e não conseguem de forma adequada:


Lidar com a participação do público;



Lidar com questões que envolvem algum grau de incerteza;



Lidar com as probabilidade das previsões realizadas;



Lidar com a qualidade da informação; e



Lidar com a consideração de alternativas.

Os autores alegam que, ao não tratar tais questões de forma adequada, a avaliação de um
estudo de impacto ambiental baseado nas listas de verificação deve ser sempre
complementado com uma abordagem metodológica realizada por especialistas.

1.7.

Lista de Verificação para Monitoramento, Controle e Auditoria
Ambiental

A fase de monitoramento ou de pós-aprovação da licença ambiental (no Brasil LP) é de grande
importância na AIA, pois nesta fase é possível verificar se a previsão do impacto foi adequada
e a aplicação da medidas mitigadoras eficientes. Além disso, nesta etapa novas ações de
correção podem ser aplicadas focando a preservação dos fatores socioambientais (KAKINAMI,
2010), portanto, a etapa de monitoramento é de grande relevância na efetivação da AIA.
Uma das metodologias mais difundidas na etapa de monitoramento da AIA é a auditoria
ambiental, inclusive podendo ser parte do processo de avaliação de impacto ambiental como
em Portugal, Austrália, Holanda, Estados Unidos, Canadá (KAKINAMI, 2010). A auditoria
ambiental é um processo para avaliar a eficácia da gestão ambiental e para garantir que as
prescrições dos estudos de impacto ambiental estejam sendo cumpridas na prática. Seus
objetivos, de acordo com Bailey e Hobbs (1990) são:


Determinar se uma empresa está em conformidade com todos os padrões de desempenho
legais e ambientais, ou outros requisitos de gestão de suas operações; e



Assegurar a conformidade com os requisitos de avaliação ambiental e testar a precisão da
avaliação.

De acordo com os autores, isto implica revisão sistemática, documentada e periódica da
implantação, operação ou ainda desmobilização de um projeto em todas as suas interfaces
ambientais, sociais e econômicas.
Liu e Liptak (2002) definem diversas formas de auditoria e controle ambiental, a começar pela
auditoria de sistema de gestão ambiental, que almeja avaliar a eficácia dos sistemas de gestão
e de desempenho ambiental. Tais sistemas são concebidos e implementados para atender aos
objetivos de gestão, envolvendo, na maior parte das vezes, certificações e padronizações tais
como a ISO 14.000.
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Os autores também definem a auditoria de conformidade, que pode ser de cunho regulamentar
(ou seja, avaliação das operações e dos controles sob os requisitos regulamentares aplicáveis)
ou de desempenho (avaliação de conformidade com objetivos formalmente definidos porém
não legalmente exigíveis). Já a auditoria de propriedade almeja avaliar os riscos ambientais
associados com o financiamento, compra ou venda de imóveis e propriedades. Há ainda uma
quarta função da auditoria ambiental, chamada de auditoria de avaliação ambiental, que
determina se o conteúdo de uma declaração ambiental ou de um estudo de impacto ambiental
ou ainda de instrumentos correlatos estão corretos e abrangentes.
Em todos os casos supracitados, as listas de verificação são amplamente utilizadas como
ferramenta para se estabelecer informação factual para as avaliações. Auxiliam diretamente
na organização e interpretação dos dados de monitoramento ambiental, estabelecendo um
registro de mudanças associadas à implementação ou operação do projeto ou de suas medidas
mitigadoras. Para a verificação de que estão se cumprindo os parâmetros e métodos definidos
como parte dos programas de monitoramento ambiental em conformidade com o prescrito na
licença, por exemplo, as listas de verificação podem ser construídas a partir do próprio
processo de avaliação de impacto e modificadas para serem instrumentos de controle de
qualidade e de desempenho consoante Liu e Liptak (2002).
Para que uma lista de verificação seja utilizada especificamente para a fase de monitoramento,
controle e auditoria ambiental, deve conter os programas ambientais, leis e regulamentos,
principais requisitos, responsabilidades das partes regulamentadas e os processos de
conformidade e auditoria particulares de cada caso aos quais pretendem ser utilizadas. Listas
de verificação específicas podem ser agregadas, advindas de órgãos competentes ou de boas
práticas nacionais e internacionais de ampla aceitação, tais como no caso de parâmetros de
mensuração e verificação da qualidade do ar, parâmetros para amostragem e análise de
qualidade de água, gestão de materiais perigosos, dentre outros (COOPER, 2003).
Por fim, as listas de verificação para monitoramento, controle e auditoria também podem ser
compreendidas como instrumentos gerenciais e administrativos para públicos-alvo diversos: o
proponente e a equipe que executa a implementação e operação do projeto em questão; o
órgão ambiental que deseja monitorar a execução dos programas ambientais e a assertividade
de suas previsões; como outras partes interessadas, tais como as instituições de
financiamento, organizações da sociedade civil, dentre outras (COOPER, 2003).
Um exemplo de lista de verificação na fase de monitoramento e mitigação é o estabelecido no
estado de Ohio3 para processo de dragagem considerando impactos potenciais em áreas
úmidas. A lista de verificação orienta o que deve ser contemplado em um plano de mitigação e
monitoramento, para que seja aprovado pela Ohio EPA; no entanto, outras autoridades podem
exigir complementações, por exemplo, o U.S. Army Corps of Engineers.

3

http://www.epa.ohio.gov.
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Quadro 1-9 - Lista de Verificação para Monitoramento e Mitigação de Impactos da Agência
Ambiental do estado de Ohio - EUA
Orientações gerais: Os planos de mitigação e monitoramento devem ser documentos separados, contendo todas
as informações listadas abaixo. Mesmo que estas informações estejam presentes em outros documentos do
processo, deverão ser duplicadas e inseridas nos nestes planos.
Plantas: (com escala, delimitação espacial da mitigação e indicação do norte)
Mapa das estradas
Mapa de levantamento geológico do EUA
Mapa de zonas úmidas
Mapa de solo (identificando inclusive as zonas úmidas e inundação e outros)
Fotografia aérea recente demonstrando a delimitação espacial da mitigação
Mapa demonstrando a localização dos impactos e da mitigação
Mapa do local proposto de mitigação demonstrando a localização dos recursos aquáticos existentes,
vegetação, delimitação das áreas de preservação e áreas atualmente dominadas por espécies invasores
Planta demonstrando os limites aproximados de áreas de corte e aterro, de remoção da vegetação, de
valas, platôs, bermas, etc.
Planta conceitual com as delimitações dos recursos aquáticos existentes, e delimitação para a proposta
de aumento, restauração, criação e preservação dos recursos aquáticos, tipo de vegetação existente e a proposta
para espécies vegetais, áreas de plantio e das características do habitat
Seção transversal conceitual de áreas de mitigação e de buffer mostrando a superfície de terra existente,
superfície proposta, profundidades da água atual, máxima e design do canal natural
Para fluxos, fornecer também o perfil longitudinal conceitual da superfície terrestre existente e proposta
Informações e discussões
Discutir os objetivos gerais do plano de mitigação em relação ao atendimento das leis e regras de Ohio
em comparação com as perdas no local dos impactos
Descrição das atividades planejadas para cada área de mitigação, incluindo cronograma
Município, Distrito, Código da unidade hidrológica para localização do impacto e da mitigação
Avaliação dos recursos aquáticos existentes no local (utilização do ORAM – Método de avaliação rápida
para zonas úmidas; e do HHEI – Índice de avaliação de habitat nas cabeceiras dos rios)
Nomes, endereços de correspondência e e-mail, números de telefone para as partes interessadas,
incluindo: proprietários de terras, empreendedores, consultores, proprietários das faixas de servidão e
engenheiros, etc.
Discutir os direitos de propriedades que possam impedir que a área seja um local de mitigação, por
exemplo, direitos minerários e faixa de servidão.
Informar sobre disponibilidade de água para área de mitigação. Identificar as fontes de água para
mitigação, incluindo o tamanho da bacia hidrográfica atual e a proposta.
Descrever a extensão da camada do solo que será fornecida ou alterada como a camada superior na
restauração de várzea ou restauração ou criação de áreas alagadas
Plano de plantio, incluindo o tamanho do estoque a ser plantados, taxas de plantação, listas de espécies
a ser plantada, incluindo o nome científico e o nome popular, e indicadores. As plantações não podem consistir
em plantas exóticas, híbridas, ou espécies invasoras ou não nativas.
Plano de controle de espécies invasoras
Discutir os critérios quantitativos de desempenho propostos.

Fonte: Adaptação do documento MITIGATION & MONITORING PLAN CHECKLIST, da Agência
Ambiental de Ohio. Disponível na ferramenta web.
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2. Levantamento Bibliográfico das Listas de
Verificação
A sistematização das etapas anteriormente relatadas evidenciam as possibilidades de se
utilizarem listas de verificação ao longo do desenvolvimento da AIA aplicada ao processo de
licenciamenento ambiental.
Mediante a exposição sobre o uso e formatação das listas de verificação no âmbito da AIA,
identifica-se sobreposição entre as listas para triagem e definição de escopo. A distinção
notável é o propósito de uso em ambos os casos. Concomitante à sobreposição, existe uma
inevitável troca entre o potencial de sistematização e antevisão genérica das listas de triagem
e definição de escopo com a previsão da avaliação de magnitude e significância dos impactos.
No contexto institucional e de planejamento do presente Projeto, o uso e a formatação mais
apropriada da lista de verificação como ferramenta para melhoria dos modelos organizacional
e operacional relacionados à Avaliação de Impacto Ambiental – AIA4 e ao processo associado
de licenciamento ambiental federal, inserido na competência do IBAMA, o levantamento
bibliográfico foi focado nas listas de verificação para triagem, escopo, identificação de impactos
(quando possível vinculado à tipologia do empreendimento) e de monitoramento e controle.
A decisão da triagem no âmbito do LAF, ou seja, do enquadramento do projeto ou
empreendimento, é assim definida: o proponente, para solicitar o licenciamento ambiental junto
ao órgão, deve apresentar a Ficha de Caracterização do Empreendimento - FCA (Instrução
Normativa IBAMA n. 23, de 30.12.2013)5. Na FCA é necessário descrever o empreendimento,
bem como apresentar dados georreferenciados para a sua caracterização prévia e da área que
potencialmente poderá vir a ser afetada. Com base nestas informações, os analistas
ambientais do órgão consideram o disposto na Lei Complementar n. 140/2011, para definição
da competência, e em listas positivas de empreendimentos sujeitos ao EIA/RIMA definidas no
Art. 2° da Resolução Conama n. 01/86 e aqueles que, a priori, devem sujeitar-se ao
licenciamento, pelo anexo 1 da Resolução Conama n. 237/976.
Já a definição de escopo (termos de referência) se dá a partir da orientação para um estudo
de impacto ambiental como definido no artigo 6º da Resolução CONAMA n. 01/86. No processo
de elaboração dos termos de referência, o órgão ambiental conta com contribuições dos

4

A Avaliação de Impactos Ambientais é um instrumento previsto pela lei da PNMA – Lei n. 6938 de 31 de agosto de 1981, que foi
expressamente recepcionado pela Constituição Federal, como se vê em seu artigo 225, § 1º, inciso IV, e que se impõe como
condição prévia para a instalação de obra ou atividade potencialmente poluidora, que deve ser publicizada. Atende ao princípio
jurídico ambiental da prevenção e é mecanismo de controle das atividades econômicas que devem observar, consoante artigo 170
da Carta Magna, entre outros princípios constitucionais, a defesa do meio ambiente.
5

O Sistema Integrado de Gestão Ambiental – SIGA implantado em maio de 2014 pelo IBAMA, tornou obrigatório aos
empreendedores o preenchimento e envio eletrônico da Ficha de Caracterização de Atividades – FCA.
6

O artigo nº 2 da Resolução n. 237/97 do CONAMA traz em seu § 2º: "Caberá 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." O Anexo n. 1 dessa Resolução traz a lista de
tipologias sujeitas ao Licenciamento Ambiental. Dessa forma, além da indicação feita pelo conjunto de normas em vigor, a
experiência acumulada e uma boa base de dados secundários devem auxiliar a tomada de decisão quanto à triagem para AIA,
lembrando-se aqui a base maior da triagem, conforme dito pelo Art. n. 225, § 4º da CF, que é a constatação de significativa
degradação ambiental que uma obra ou atividade poderá causar, ou seja, a significância dos impactos que poderão ocorrer.
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demais órgãos envolvidos e do proponente para detalhar e refinar o escopo padrão. Como
exemplos, tem-se:


O detalhamento dos estudos de fauna e flora que, embora estejam contemplados pelo
escopo mínimo da Resolução, devem ter suas especificidades identificadas para
detalhamento do escopo em decorrência da ambiência e da expectativa de modificação da
região impactada;



As abordagens específicas para a economia regional e de mercados, afetados pelo
empreendimento, que devem ser propostos e estudados a partir das da dinâmica de
desenvolvimento espacial, inclusive para a definição das áreas de influência; e



A falta de indicação explícita na norma para o levantamento e análise da legislação
incidente, que por ser intrinsecamente ligada a todos os temas tornou-se um item padrão
de escopo.

Setorialmente, o Órgão Ambiental Federal detém termos de referência padrão para os setores
de petróleo e gás, regularização de transportes hidroviários e marítimos, linha de transmissão,
aquicultura e geração de energia eólica, instituídos por meio de portarias. Para as demais
tipologias de empreendimentos, não há padronização.
Compreende-se que a elaboração de listas de verificação para definição de escopo deve
contribuir para aprimorar a eficiência execução das atribuições do Ibama, uma vez que permite
a elaboração dos termos de referência com base na antevisão dos impactos ambientais
relacionados a cada tipologia de empreendimento. Adicionalmente, a utilização de tais listas
detém o potencial de agilizar o processo de emissão de TdR.
Sendo assim, a elaboração destas listas para definição de escopo pressupõe que haja
vinculação explícita entre as ações causadoras de alterações ambientais oriundas de projetos
propostos e os efeitos ambientais que resultam, potencialmente, de tais ações. Os impactos
ambientais são a consequência do cruzamento entre as ações decorrentes do empreendimento
e os aspectos ambientais. Partindo-se da antevisão de impactos ambientais, torna-se possível
definir os termos de referência por meio da vinculação sistemática entre tipologias de
empreendimentos e seus aspectos ambientais.
O uso das listas de verificação para definição de escopo, por meio da vinculação entre
tipologias de empreendimentos e aspectos ambientais potencialmente gerados, orienta o
diagnóstico ambiental. O escopo assim definido concede aos estudos ambientais,
principalmente aos diagnósticos ambientais, um dirigismo ordenado e lógico, orientado aos
impactos antevistos.
A elaboração do diagnóstico ambiental com a antevisão dos impactos que devem ser avaliados
contorna, potencialmente, ao menos duas deficiências em relação a um modelo de definição
pontual de escopo, quais sejam:


Há solicitação explícita para análise dos impactos considerados relevantes, ou seja, tais
impactos não poderão ser desconsiderados;



Os estudos solicitados tenderão a contribuir de forma significativa para a avaliação dos
impactos ambientais antevistos, evitando levantamentos desvinculados aos impactos ou
mesmo desnecessários (supérfluos) à análise. Há, portanto, um dirigismo e foco analítico
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que facilita o desenrolar das demais etapas do processo de avaliação de impactos
ambientais.
A antevisão dos impactos potenciais sejam genéricos ou por tipologia, são comumente tratados
em diferentes categorias de listas de verificação, considerando-se que para a análise de
impacto essas listas são concebidas como parte do processo de análise e pode ser uma
ferramenta que facilite o processo de identificação e avaliação de impactos como observado
em Glasson, et al (2008) e Sánchez (2013). O uso de listas de verificação como método de
avaliação de impacto é amplamente difundido, conforme citado por Sánchez (2013) o Livro de
Consulta sobre a Avaliação Ambiental do Banco mundial ou a matriz de Leopold (Leopold et
al. 1971).
As listas de verificação da fase de monitoramento pode contribuir para melhorar a qualidade
de gestão ambiental dos projetos, bem como do processo de licenciamento, principalmente em
projetos mais complexos. As listas de verificação se mostram especialmente importantes
quando se verifica que Van Lamoen e Arts (2002 apud MORRISON-SAUNDERS et al, 2003)
ao analisar mais de 800 processos submetidos à AIA observaram que apenas 60 projetos
executaram etapas de monitoramento, demonstrando que a legislação não garante a execução
e atividades nesta etapa do licenciamento.
A conceituação funcional de listas de verificação para o projeto passa a ser, portanto, aquelas
que vinculam tipologias e aspectos ambientais. Essa é a definição que embasa o levantamento
das listas detalhadas nos próximos itens.
O levantamento realizado para as listas de verificação resultou em 111 documentos de listas
de verificação internacionais, considerando-se guias, listas, matrizes e artigos que apresentam
diretrizes ou informações que permitam a checagem de documentos, dados, informações ou
ações (Quadro 2-1).
No levantamento dos órgãos de licenciamento estaduais no Brasil foram totalizados 382
documentos, sendo que destes 286 referem-se à etapa de escopo, e muitos são termos de
referência para estudos (Quadro 2-2). Em alguns estados há termos de referência por tipologia
de empreendimento.
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Quadro 2-1 – Documentos relacionados às listas de verificação no processo de AIA para os países estudados.
Alemanha Austrália

Canadá

Chile

EUA

Holanda Portugal Sérvia Suriname

União
Europeia

Vários
países

Total
Geral

Triagem

7

4

3

1

6

--

--

--

--

3

3

27

Guia

--

1

--

1

--

--

--

--

--

--

1

3

Lista - questionário

4

3

1

--

6

--

--

--

--

2

2

18

Lista simples

3

--

2

--

--

--

--

--

--

--

--

5

Termo de Referência

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

--

1

Triagem / Escopo

--

--

--

2

--

--

--

--

--

--

--

2

Lista simples

--

--

--

2

--

--

--

--

--

--

--

2

Escopo

--

1

2

--

--

--

1

--

--

4

--

8

Guia

--

--

2

--

--

--

1

--

--

--

--

3

Lista - questionário

--

1

--

--

--

--

--

--

--

2

--

3

Lista simples

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

--

2

Avaliação de impacto

--

2

3

2

6

--

--

--

--

1

1

15

Guia

--

2

--

--

1

--

--

--

--

--

--

3

Guia/Lista simples

--

--

1

--

--

--

--

--

--

--

--

1

Lista - questionário

--

--

2

--

1

--

--

--

--

--

--

3

Lista simples

--

--

--

2

2

--

--

--

--

1

--

5

Matriz

--

--

--

--

2

--

--

--

--

--

1

3

Monitoramento

4

2

4

1

9

--

6

1

--

2

1

30

Fluxograma

--

--

--

1

--

--

1

--

--

1

--

3

Guia

--

1

3

--

--

--

3

--

--

1

--

8

Lista - questionário

4

1

1

--

6

--

1

--

--

--

1

14
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Alemanha Austrália

Canadá

Chile

EUA

Holanda Portugal Sérvia Suriname

União
Europeia

Vários
países

Total
Geral

Lista simples

--

--

--

--

3

--

1

--

--

--

--

4

Matriz

--

--

--

--

--

--

--

1

--

--

--

1

Diversas etapas

1

--

3

--

1

--

2

--

--

1

1

9

Fluxograma

--

--

--

--

--

--

1

--

--

--

--

1

Guia

1

--

2

--

--

--

--

--

--

--

--

3

Guia/Lista simples

--

--

1

--

--

--

--

--

--

--

1

2

Lista - questionário

--

--

--

--

1

--

--

--

--

1

--

2

Lista simples

--

--

--

--

--

--

1

--

--

--

--

1

Análise

--

2

2

1

5

--

1

--

1

2

1

15

Fluxograma

--

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

Guia

--

1

--

--

--

--

1

--

--

--

--

2

Lista - questionário

--

--

2

1

5

--

--

--

1

2

1

12

Outros

--

2

2

--

--

1

--

--

--

--

--

5

Guia

--

1

1

/

--

1

--

--

--

--

--

3

Lista - questionário

--

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

2

Total Geral

12

13

19

7

27

1

10

1

1

13

7

111

Fonte: ARCADIS logos, 2015
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Quadro 2-2 - Documentos relacionados às listas de verificação no processo de AIA para o Brasil,
considerando o licenciamento estadual
Estados

Triagem

Escopo

Triagem /
Escopo

Avaliação
de impacto

Diversas
etapas

AC
AL

18

12

AM

1

AP

1

BA

2

CE

3

10

DF

2

4

ES

2

GO

1

1

MS

1

1

1

32

3

4

2

4

2

4

1

14

2

1

3
19

1
1

MT

2

37

PA

4

17

3
23

1

PB

9
4

2
3

Total
Geral

2

MA
MG

1

Outros

1
1

30

PR

1

RJ

1

40

1

23

2

32

1

2

1

1

RN

1

4

5

RO

2

3

5

RR

1

2

3

RS

1

1

SC

2

2

SE

6

6

SP

1

TO

2

146

Total
Geral

39

286

1

6

4

1

2
11

159

46

382

Legenda: para os documentos nacionais as referencias bibliográficas estão apresentadas na ferramenta
web.
Fonte: ARCADIS logos, 2015.

Destaca-se que os levantamentos realizados não exaurem a extensa bibliografia existente, pois
a abrangência do projeto não contempla situações de aplicação restrita a determinado contexto
de atendimento, muitas vezes respondendo a algum requisito legal. Com esse entendimento,
a investigação deve ser focada para o contexto do planejamento. Assim, a ausência de listas
específicas para determinados países não implica sua inexistência, mas, sim, respeita-se o
recorte proposto para a abrangência do projeto.
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2.1.

Listas de Verificação Internacionais

As listas de verificação internacionais foram levantadas inicialmente para os seguintes países:
Brasil, Chile, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Holanda, Portugal e Alemanha. Para tal
levantamento foram consultados os sítios dos órgãos ambientais dos referidos países, além da
solicitação de listas para os consultores internacionais que auxiliaram na elaboração do
Produto 1. Posteriormente, com o objetivo de se ampliar o levantamento de listas de verificação
de modo geral, outros países foram consultados.

2.1.1.

Práticas Internacionais

A partir do levantamento bibliográfico realizado no capítulo 1, compreende-se que as listas de
verificação de interesse para ilustrar as possibilidades de formatação e uso para o contexto do
presente Projeto são aquelas que vinculam tipologias de empreendimentos aos seus impactos
ambientais potenciais. Entretanto, embora não seja o foco principal das análises, outras listas
de verificação, relacionadas à triagem, escopo e ao monitoramento, também foram
incorporadas.
O levantamento de tais listas de verificação foi realizado inicialmente nos mesmos países
objeto da análise das comparações internacionais (Produto 1 - Estudo Comparativo
Internacional dos Modelos de Licenciamento Ambiental - LA, Avaliação de Impacto Ambiental
- AIA e Compensação Ambiental - CA), e posteriormente em outros países ou órgãos regionais.
Para os países tratados no Produto 1, complementa-se, assim, a análise comparativa
internacional de forma específica para as listas de verificação.
As diferentes listas de verificação encontradas foram catalogadas com atributos como forma
(tipo), usos (etapa do licenciamento) e local (países) estão apresentados no Quadro 2-3 e a
documentação identificada com dados orientativos de processos de avaliação de impacto estão
disponibilizadas na plataforma online na web, que totalizam 111 documentos com diferentes
formatos e níveis de detalhamento.
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Quadro 2-3 - Lista de verificação identificadas na bibliografia internacional
Eta
pa

Titulo e Link

Triagem

Directiva 2011/92/EU

País

União
Europeia

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica

Termo de
Referência

UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2011/92/UE de 13 de dezembro de 2011. Relativa à avaliação dos
efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente. Jornal Oficial da União
Europeia, Parlamento Europeu e do Conselho, Anexos I; II; III; p. 8-15, Dezembro 2011.
Disponível em: http://www.apai.org.pt/m1/1328186720directiva201192ue.pdf. Acesso em:
Março/2015.

Environmental Review
Guidelines for Oil and
Gas Activities

Canadá

SASKATCHEWAN MINISTRY OF ENVIRONMENT. Environmental Review Guidelines for Oil
and
Gas
Activities.
Saskatchewan,
p.
14-18,
2012.
Disponível
em:
Lista questionário http://www.environment.gov.sk.ca/EnvironmentalReviewGuidelinesForOilAndGasActivities201
2. Acesso em: Março/2015.

Environmental
Assessment Guidelines

Vários
paísesP

ASIAN DEVELOPMENT BANK. Environmental Assessment Guidelines. p. 46-47 e 110-143.
Lista 2003. Disponível em: http://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32635/files/
questionário
environmental-assessment-guidelines.pdf. Acesso em: Março/2015.

Austrália

AUSTRALIAN GOVERNMENT. EPBC Act environment assessment process. Department of the
Lista Environment,
2
p.
1999.
Disponível
em:
questionário http://www.environment.gov.au/system/files/resources/38fc57cd-c744-4727-8fa051ecbd6e879b/files/flow-chart.pdf. Acesso em: Março/2015.

AlemanhaP

ALEMANHA KRITERIEN fur die Einzelfallprufung (Screening-Checkliste). 5 p. (s. d.). Disponivel
em:
http://www.bezregLista muenster.nrw.de/zentralablage/dokumente/umwelt_und_natur/immissionsschutzrechtliche_ge
questionário
nehmigungsverfahren/kriterien-fuer-die-einzelfallpruefung-screening-checkliste.pdf. Acesso em
Março/2015.

EPBC Act environment
assessment process —
referral and
assessment/decision
whether to approve
Critérios para análise
individual de casos
(Lista de Verificação)
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Triagem

Eta
pa

Titulo e Link

País

TipoCheckl
ist

Actions on, or impacting
upon, Commonwealth
land, and actions by
Commonwealth
agencies

Austrália

Guia

Developments That
Require Environmental
Assessment

Canadá

Lista
simples

Gesetz über die
Umweltverträglichkeits AlemanhaP
prüfung (UVPG)
Environmental Impact
Alemanha
Assessment Act
Environmental
Screening Checklist and
EUA
Workbook for Airports
and Tenant Operations
Environmental
Screening Checklist and
EUA
Workbook for Short
Line Railroads
Environmental
Screening Checklist and
EUA
Workbook for Terminal
Operations
Environmental
Screening Checklist and
EUA
Workbook for the
Trucking Industry

Referência Bibliográfica
AUSTRALIAN GOVERNMENT. Actions on, or impacting upon, Commonwealth land, and
actions by Commonwealth agencies - Significant impact guidelines 1.2 - Environment Protection
and Biodiversity Conservation Act 1999. Department of Sustainability Environment Water
Population
and
Communities,
29
p.
2013.
Disponível
em:
http://www.environment.gov.au/system/files/resources/a0af2153-29dc-453c-8f043de35bca5264/files/commonwealth-guidelines_1.pdf. Acesso em: Março/2015.
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BRANCH. Developments That Require Environmental
Assessment. Information Bulletin, Nova Scotia, n. 01-02, 4 p. September 2009. Disponível em:
https://www.novascotia.ca/nse/ea/docs /EA.DevelopmentsRequiringEA.pdf. Acesso em:
Março/2015.

Lista
simples

GERMANY. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). p. 21-44. 2013. Disponível
em: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf. Acesso em: Março/2015.

Lista
simples

GERMANY. Environmental Impact Assessment Act. p. 21-42, 2001. Disponível em:
<http://faolex.fao.org/docs/pdf/ger36861E.pdf>. Acesso em: Março/2015.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Environmental Screening Checklist and
Lista questionário Workbook for Airports and Tenant Operations. United States, 117 p. July 2000. Sem fonte

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Environmental Screening Checklist and
Lista questionário Workbook for Short Line Railroads. United States, 107 p. July 2000. Sem fonte

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Environmental Screening Checklist and
Lista questionário Workbook for Terminal Operations. United States, 64 p. August 2000. Sem Fonte
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Environmental Screening Checklist and
Workbook for the Trucking Industry. United States, 104 p. August 2000. Disponível em:
Lista questionário http://www.epa.gov/compliance/resources/publications/assistance/sectors/truckwrkbk.pdf.
Acesso em: Março/2015.
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Triagem

Eta
pa

Titulo e Link

País

TipoCheckl
ist

Environmental
Screening Checklist and
Workbook for the
Water Transportation
Industry

EUA

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Environmental Screening Checklist and
Lista Workbook for the Water Transportation Industry. United States, 116 p. August 2000. Disponível
questionário
em: http://infohouse.p2ric.org/ref/14/13643.pdf. Acesso em: Março/2015.

Referral of proposed
action

Austrália

AUSTRALIAN GOVERNMENT. Referral of proposed action. 21 p. 2014. Disponível em:
Lista http://www.environment.gov.au/system/files/pages/
b3f48354
-18c1-41f1-be0fquestionário
38a48a7cafbc/files/epbc-act-referral-form_1.docx. Acesso em: Março/2015.

Guidance on EIA
Screening

União
Europeia

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT. Guidance on EIA, Screening. European
Communities,
Luxembourg,
p.
22-25,
2001.
Disponível
em:
Lista questionário http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf.
Acesso
em: Março/2015.

Fee Schedule For
Environmental
Assessment

Canadá

Lista
simples

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BRANCH. Fee Schedule For Environmental Assessment.
Information Bulletin, Nova Scotia, n. 1-9, p. 1-3, April 2015. Disponível em:
http://www.novascotia.ca /nse/ea/docs/EAFeeSchedule.pdf. Acesso em: Março/2015.

Chile

Guia

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE. Guía de apoyo para la presentación de
Declaraciones
de
Impacto
Ambiental.
10
p.
(s.
d.).
Disponível
em:
http://seia.sea.gob.cl/manuales/2010/guia-titular-ingreso-dia.pdf. Acesso em: Março/2015.

Guía de apoyo para la
presentación de
Declaraciones de
Impacto Ambiental
Guide to Environmental
Permitting in Ohio

New Licence
Application

Referência Bibliográfica

EUA

OHIO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Guide to Environmental Permitting in Ohio.
Office of Compliance Assistance and Pollution Prevention, Ohio, p. 6-7, 2014. Disponível em:
Lista http://www.epa.ohio.gov/CA312AFC-AC3F-47AB-8143questionário 0797AB0A4D66/FinalDownload/DownloadIdEAF51D37FE333298E5B3C8571D97C610/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/Portals/41/sb/publications/permitguide.pdf. Acesso em: Março/2015.

Austrália

ENVIRONMENT PROTECTION AUTHORITY. New License Application. South Australia, 18 p.
Lista 2014.
Disponível
em:
http://www.epa.sa.gov.au/business_and_
questionário
industry/licences/payment_and_forms. Acesso em: Março/2015.

ARCADIS logos 40

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P2 - Levantamento de Listas de Verificação

Escopo

Triagem

Eta
pa

Titulo e Link

OECD Framework for
Environmental
Permitting
UVP-Pflicht im
Einzelfall, Screening
nach § 3c i.V.m. Anlage
2 UVPG Checkliste für
Screening

País

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica

Vários
países

Guia

ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Integrated
Environmental Permitting Guidelines for EECCA Countries. p. 20-22. 2005. Disponível em:
<http://www.oecd.org/env/outreach/35056678.pdf>. Acesso em: Março/2015.

AlemanhaP

SCHLESWIG-HOLSTEIN. UVP-Pflicht im Einzelfall, Screening nach § 3c i.V.m. Anlage 2 UVPG:
Checkliste für Screening. 10 p. (s. d.). Disponível em: http://www.schleswigLista questionário holstein.de/DE/Fachinhalte/I/immissionsschutz/Downloads/screeningCheckliste. Acesso em:
Março/2015.
UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2011/92/UE de 13 de dezembro de 2011. Relativa à avaliação dos
efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente. Jornal Oficial da União
Europeia, Parlamento Europeu e do Conselho, Anexo IV, p. 16, Dezembro 2011. Disponível em:
http://www.apai.org.pt/m1/1328186720directiva201192ue.pdf. Acesso em: Março/2015.

Directiva 2011/92/EU

União
Europeia

Lista
simples

Summary of proposed
Strategic Assessment
Form

Austrália

Lista
- AUSTRALIAN GOVERNMENT. Summary of Proposed Strategic Assessment Form. Department
questionário of the Environment, Water, Heritage and the Arts, 7 p. (s. d.). Sem fonte

PortugalP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES. Critérios de Boa Prática para
a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos de Estudos de Impacte Ambiental. 3 p.
Junho
2008.
Disponível
em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/CriteriosBoaPraticaRNT2008.pdf. Acesso
em: Março/2015.

Critérios de Boa Prática
para o RNT 2008

Diretiva 2014/52/EU

Guia

União
Lista
EuropeiaP simples

COMUNIDADE EUROPEIA. Diretiva n. 2014/52/UE, que altera a Diretiva 2011/92/UE de 16 de
abril de 2014. Relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no
ambiente. Jornal Oficial da União Europeia. Parlamento Europeu e do Conselho, p. 15-18, Abril
2014.
Disponível
em:
http://www.apai.org.pt/m1/1398692994revisaodadiretivaaiadiretiva2014.52.uede25deabril.pdf.
Acesso em: Março/2015.
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Eta
pa

Titulo e Link

Escopo

Guide to Preparing na
EA Registration
Document for Mining
Developments in Nova
Scotia
Guide to Preparing na
EA Registration
Document for Pit and
Quarry Developments
in Nova Scotia

Avaliação de impacto

Triagem /
Escopo

Guidance on EIA
Scoping

País

Canadá

Canadá

Referência Bibliográfica

Guia

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BRANCH. Guide to Preparing an EA Registration Document
for Mining Developments in Nova Scotia. Revised. Nova Scotia, 27 p. September 2009.
Disponível em: https://www.novascotia.ca/nse/ea/docs/EA.Guide-RegistrationDocumentationMiningDevelopments.pdf. Acesso em: Março/2015.

Guia

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BRANCH. Guide to Preparing an EA Registration Document
for Pit and Quarry Developments in Nova Scotia. Nova Scotia, 36 p. September 2009. Disponível
em: http://www.novascotia.ca/nse/ea/docs/EA.Guide-RegistrationDocumentation-PitQuarry.pdf.
Acesso em: Março/2015.

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT. Guidance on EIA, Scoping. European
Luxembourg,
p.
27-36,
2001.
Disponível
em:
União
Lista
- Communities,
EuropeiaP questionário http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-scoping-full-text.pdf. Acesso em:
Março/2015.

Ley n. 19.300

ChileP

Environment agency
scoping guidance on the
environmental impact
assessment of projects
(Inglaterra)

Vários
países

Environmental Impact
Assessment

TipoCheckl
ist

EUAP

Guia/Lista
simples

CHILE. Ley n. 19.300 de 9 de marzo de 1994. Aprueba Ley sobre bases generales del medio
ambiente.
Diario
Oficial,
34
p.
1994.
Disponível
em:
http://www.preventionweb.net/files/21228_16363ley19300leydebasesdemedioambie.pdf.
Acesso em: Março/2015.

Matriz

BOND, A.; STEWART, G. Environment agency scoping guidance on the environmental impact
assessment of projects, Impact Assessment and Project Appraisal, v. 2, n. 2, p. 139, 2002.
Disponível em: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3152/147154602781766726. Acesso em:
Março/2015.

Matriz

CANTER, L. W. Environmental Impact Assessment, EIA Methods: The Broad Perspective. CRC
Press
LLC,
1999.
Disponível
em:
https://books.google.com.br/books?id=nAZskcJQCHIC&pg=PT67&lpg=PT67&dq=%22synopsi
s+of+eia+methods+and+study+activities%22&source=bl&ots=a8Jo0dNy9J&sig=LUSAvuW1ZZuBlUMbjzci-UZ7o0&hl=pt-BR&sa=X&ei=c_l1VYkZgp6DBOCngdgH&ved=0CB4Q.
Acesso em: Março/2015.
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Eta
pa

Titulo e Link

Avaliação de impacto

Environmental
Assessment Guideline
for Consideration of
environmental impacts
from noise
A Citizen’s Guide to
Environmental
Assessment

País

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica

Austrália

Guia

ENVIRONMENTAL PROTECTION AUTHORITY. Environmental Assessment Guideline for
Consideration of environmental impacts from noise. Western Australia, guideline n. 13, p. 10-11,
September
2014.
Disponível
em:
http://edit.epa.wa.gov.au/Policies_guidelines/EAGs/Pages/EAG13-Noise.aspx. Acesso em:
Março/2015.

Canadá

Guia/Lista
simples

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BRANCH. A Citizen’s Guide to Environmental Assessment.
Revised.
Nova
Scotia,
27
p.
February
2009.
Disponível
em:
https://www.novascotia.ca/nse/ea/docs/EA.Guide-Citizens.pdf. Acesso em: Março/2015.

NEPA Environmental
Assessment Checklist

EUAP

Lista
simples

NEPA Environmental Assessment Checklist. 2 p. (s. d.). Disponível
http://www.planning.co.ocean.nj.us/CDBG/application/HUD_nepachecklist.pdf. Acesso
Março/2015.

Environmental Impact
Analysis from
"Community Guide to
Development Impact
Analysis" by Mary
Edwards

EUA

Guia

EDWARDS, M. Environmental Impact Analysis. 23 p. (s. d.). Disponível em:
http://www.lic.wisc.edu/shapingdane/facilitation/all_resources/impacts/analysis_environmental.
htm. Acesso em: Março/2015.

Environmental Impact
Assessment Checklist
Consolidated List

União
Europeia

Lista
simples

UNITED NATIONS ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE. Consolidated Environmental
Impact
Assessment
Checklist.
60
p.
(s.
d.).
Disponível
em:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/eachecklist/introref.pdf. Acesso em:
Março/2015.

Guidelines Water
Quality Monitoring Guidelines on the
application of
environmental impact
assessment
methodology as a
decision-making tool to
improve data quality

EUA

em:
em:

MILES, E. J. Guidelines water quality monitoring - Guidelines on the application of environmental
impact assessment methodology as a decision-making tool to improve data quality. Virginia
Institute
of
Marine
Science,
n.
430,
p.
31-40,
2012.
Disponível
em:
Lista
- http://www.vims.edu/CA312AFC-AC3F-47AB-8143questionário 0797AB0A4D66/FinalDownload/DownloadId73CD17FD6E0558F21329BDA318E3E330/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/cbnerr/_docs/monitoring_docs/guidelines_water_quality_monitoring.pdf.
Acesso em: Março/2015.
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Eta
pa

Titulo e Link

Análise

Avaliação de impacto

Impactos típicos sobre
los componentes
ambientales

País

ChileP

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica

Lista
simples

CÁCERES, R. M. Impactos típicos sobre los componentes ambientales. Baseado na Lei nº
19.300 – Chile. Elaborado especificamente para o Produto 2 (Levantamento de Listas De
Verificação). Não publicado.
AUSTRALIA GOVERNMENT. Matters of National Environmental Significance: Significant
impact guidelines 1.1 Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999.
Department
of
Environment,
35
p.
2013.
Disponível
em:
http://www.environment.gov.au/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/FinalDownload/DownloadId4E280033A053AAD5E99C21533243AFB6/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/system/files/resources/42f84df4-720b-4dcf-b262-48679a3aba58/files/nesguidelines_1.pdf. Acesso em: Março/ 2015.

Matters of National
Environmental
Significance

Austrália

Guia

Class Environmental
Assessment for
Waterpower Projects

CanadáP

ONTARIO WATERPOWER ASSOCIATION. Class Environmental Assessment for Waterpower
5
ed.
Ontario,
p.
35-37,
November
2014.
Disponível
em:
Lista
- Projects.
questionário http://www.owa.ca/assets/files/classea/!FINAL!%20OWA%20Class%20EA%202014.pdf.
Acesso em: Março/2015.

Canadá

ALBERTA Transportation Environmental Approvals Framework Environmental Reports and
Checklist.
2
p.
(s.
d.).
Disponível
em:
Lista
- Considerations
questionário http://transportation.alberta.ca/Content/docType245/Production/Appx3ReportsConsiderationsV
10.pdf. Acesso em: Março/2015.

Alberta Transportation
Environmental
Approvals Framework
Environmental Reports
and Considerations
Checklist
Critérios para a fase de
conformidade em AIA

PortugalP

Environmental Impact
Statement Checklist

EUA

Guia

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Critérios para a fase de conformidade em AIA. Gabinete do
Secretário
de
Estado
do
Ambiente,
10
p.
(s.
d.).
Disponível
em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/instrumentos/aia/criteriosconformidadeeia.pdf. Acesso em:
Março/2015.

DEPARTMENT OF ENERGY. Environmental Impact Statement Checklist. p. 2-22, November
Lista
1997. Disponível em: http://energy.gov/sites/prod/files/nepapub/nepa_documents/RedDont/Gquestionário
DOE-EIS_checklist.pdf. Acesso em: Março/2015.
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Eta
pa

Titulo e Link

Análise

Federal Environmental
Impact Statement (EIS)
Checklists
Environmental
Assessment Guidelines
for Application of a
significance framework
in the environmental
impact assessment
process
Environmental
Assessment in a
Changing World:
Evaluating Practice to
Improve Performance

País

TipoCheckl
ist

EUAP

TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. Federal Environmental Impact Statement
Lista
(EIS)
Checklists.
Texas,
version
1,
21
p.
2014.
Disponível
em:
questionário
https://ftp.dot.state.tx.us/pub/txdot-info/env/toolkit/150-01-chk.pdf. Acesso em: Março/2015.

Referência Bibliográfica

ENVIRONMENTAL PROTECTION AUTHORITY. Environmental Assessment Guideline for
Application of a significance framework in the environmental impact assessment process:
Focusing on the key environmental factors. Western Australia, Environmental Assessment
Guideline, n. 9, 16 p. June 2013. Disponível em: http://edit.epa.wa.gov.au/EPADocLib/EAG9Revised%20Significance_frameworkJan2015.pdf. Acesso em: Março/2015.

Austrália

Guia

Canadá

SADLER, B. Environmental Assessment in a Changing World: Evaluating Practice to Improve
Performance. Final Report of the International Study of the Effectiveness of Environmental
Lista
Assessment, Minister of Supply and Services, Ottawa, Ontario, p. 61-65, 1996. Disponível em:
questionário
https://www.iaia.org/publicdocuments/EIA/EAE/EAE_10E.PDF?AspxAutoDetectCookieSupport
=1. Acesso em: Março/ 2015.

Checklist for the Review
of Environmental
Assessments

Suriname

NATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT IN SURINAME - NIMOS.
Environment Assesstment Guidelines. Suriname, 2 ed., v. I, Anexo 10, p. 1-22, August 2009.
Lista
Disponível
em:
questionário
http://www.staatsolie.com/pio/images/stories/PDF/environmental_assessment_guidelines_vol1
_generic_aug2009.pdf. Acesso em: Março/2015

Environment Protection
and Biodiversity
Conservation Act 1999
Environment
Assessment Manual

Austrália

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA. Environment Assessment Manual. May 2012. Disponível
Fluxograma em:
<http://www.environment.gov.au/system/files/resources/0b0cfb1e-6e28-4b23-9a97fdadda0f111c/files/environment-assessment-manual.pdf>. Acesso em: Março/2015.

EUA

Lista
- U.S. FOREST SERVICE. Environmental Impact Statement Checklist. Desenvolvido para
questionário treinamento interno. Não publicado.

Environmental Impact
Statement Checklist
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Eta
pa

Titulo e Link

Monitoramento

Análise

Guidance on EIA EIS
Review
Manual para La Revisión
de Estudios de Impacto
Ambiental
Review checklist Environmental
Assessment
Guidelines and
Checklists to Review
Environmental and
Social Impact
Assessments
Decommissioning
Nuclear substances and
radiation devices
licences
Mitigation plan
checklist CWM
foriImpacts to Wetlands
and Tidal Waters

País

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT. Guidance on EIA, EIS Review. European
Luxembourg,
p.
17-29,
2001.
Disponível
em:
União
Lista
- Communities,
EuropeiaP questionário http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-review-full-text.pdf. Acesso em:
Março/2015.

Chile

COREA Y ASSOCIADOS. Manual para Revisión de Estudios de Impacto Ambiental. Ministerio
Lista
- de Transporte e Infraestructura. Nicarágua, p. 25-42, 2008. Disponível em:
questionário https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-para-revision-estudios-ambientales1.pdf. Acesso em: Março/2015.

EUA

Lista
- NATIONAL PARK SERVICE. Technical Assistance Manual. Desenvolvido para treinamento
questionário interno. Não publicado.

Vários
países

UNEP; UNDP POVERTY–ENVIRONMENT INITIATIVE. Guidelines and Checklists to Review
Lista
- Environmental and Social Impact Assessments. p. 28-59. July 2010. Disponível em:
questionário <http://www.unpei.org/sites/default/files/e_library_documents/ESIA_review_guidelines_JULY_1
6_2010_for%20consultations.pdf>. Acesso em: Março/2015.

Canadá

CANADIAN NUCLEAR SAFETY COMMISSION. Decommissioning Nuclear substances and
Lista
- radiation devices licences (Unsealed Sources Only). 1 p. 2000. Disponível em:
questionário http://nuclearsafety.gc.ca/eng/pdfs/Forms_Applications/nuclear-substances-and-radiationdevices-licences-decommissioning-checklist_eng.pdf. Acesso em: Março/2015.

EUA

MITIGATION Plan Checklist CWM for Impacts to Wetlands and Tidal Waters. 3 p. (s. d.).
Lista
Disponível em: http://www.oregon.gov/dsl/PERMITS/docs/app_mit_ck.pdf. Acesso em:
questionário
Março/2015

Environmental
Assessment Approval

Canadá

Guia

NATIONAL GYPSUM MINE EXTENSION. Environmental Assessment Approval. Nova Scotia, 6
p. April 2015. Disponível em: https://www.novascotia.ca/nse/ea/national-gypsum-mineextension-project/Conditions.pdf. Acesso em: Março/2015.

Metal mining Technical
guidance for
Environmental Effects
monitoring

Canadá

Guia

ENVIRONMENT CANADA. Metal Mining Technical Guidance For Environmental Effects
Monitoring. p. 35-40 e 4-7. 2012. Disponível em: https://www.ec.gc.ca/eseeeem/default.asp?lang=En&n=AEC7C481-1. Acesso em: Março/2015.
ARCADIS logos 46

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P2 - Levantamento de Listas de Verificação

Eta
pa

Titulo e Link

New England District
Compensatory
Mitigation Guidance

Monitoramento

Mandatory
environmental
monitoring program for
the marine net-cage
culture industry
Multi-Agency
Compensatory
Mitigation Plan
Checklist
Environmental
Assessments in
Compliance with the
German Federal
Building Code
Guidelines for the
preparation of
environmental
management plans

País

TipoCheckl
ist

EUA

US ARMY CORPS OF ENGINEERS. New England District Compensatory Mitigation Guidance.
Lista
- New
England
District,
2010.
Disponível
em:
questionário http://www.nae.usace.army.mil/Portals/74/docs/regulatory/Mitigation/CompensatoryMitigationG
uidance.pdf. Acesso em: Março/2015.

Canadá

Guia

Referência Bibliográfica

CROSS, S. F.; KINGZETT, C. B. Mandatory Environmental Monitoring Program for the Marine
Net-Cage Culture Industry. Ministry of Environment, Lands & Parks. British Columbia, 91 p.
1994. Disponível em: https://www.for.gov.bc.ca/hfd/library/documents/bib92902.pdf. Acesso
em: Março/2015.

EUA

US ARMY CORPS OF ENGINEERS. Multi-Agency Compensatory Mitigation Plan Checklist.
United States Environmental Protection Agency Wetlands and Aquatic Resources Regulatory
Branch, Washington, p. 1-6, November 2003. Disponível em: http://water.epa.gov/CA312AFCLista
AC3F-47AB-8143-0797AB0A4D66/FinalDownload/DownloadIdquestionário
0F3C53D2702B0FA547AF0219A00B0D03/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/lawsregs/guidance/wetlands/upload/2003_11_10_wetlands_modelmitigationc
hecklist.pdf. Acesso em: Março/2015.

AlemanhaP

SENATE DEPARTMENT FOR URBAN DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT.
Environmental Assessment: Berlin's Guide for Urban and Landscape Planning. Berlin, p. 54,
Lista
December
2006.
Disponível
em:
http://www.stadtentwicklung.berlin.
questionário
de/umwelt/landschaftsplanung/uvp/download/uvp-leit-06_4-uvp_en.pdf.
Acesso
em:
Março/2015.

Austrália

DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE, PLANNING AND NATURAL RESOURCES. Guideline
Lista
- for the Preparation of Environmental Managment Plans. Appendix B & D, p. 22, 2004. Disponível
questionário em:
http://www.planning.nsw.gov.au/rdaguidelines
/documents/emp_guideline_publication_october.pdf. Acesso em: Março/2015.
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Eta
pa

Titulo e Link

Monitoramento

EPA Guidelines Presentation of air
pollution modelling
outputs

País

Austrália

TipoCheckl
ist

Guia

Referência Bibliográfica
ENVIRONMENT PROTECTION AUTHORITY SOUTH AUSTRALIA. Presentation of air pollution
modelling
outputs.
3
p.
2005.
Disponível
em:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
d=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epa.sa.gov.au%2Ffiles%2F47714_guide_apm.pdf&
ei=D1NfVee8OtCJsQSmsoO4Dg&usg=AFQjCNGeIHsQmxGWwOHFU80Lbh2Zc2EK2Q.
Acesso em: Março/2015.

Environmental
Monitoring and
Assessment ProgramSurface Waters: Field
Operations and
Methods for Measuring
the Ecological Condition
of Non-wadeable Rivers
And Streams

EUA

Notas técnicas para
relatórios de
monitorização de Ruído

PortugalP

Guia

PortugalP

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE
DO TEJO. Norma de procedimentos - Tramitação dos processos de monitorização. Lisboa, p.
7-8,
2008.
Disponível
em:
Fluxograma https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
d=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ccdrlvt.pt%2Fuploader%2Findex.php%3Faction%3Ddownload%26field%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.
ccdr-lvt.pt%2Ffiles%2F684fbcdc6b8a9c73edde 92576eff4865.p. Acesso em: Março/2015.

Chile

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Guía para
la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio
Fluxograma de Evaluación Ambiental, p. 22, 2014. Disponível em: http://www.mch.cl/wpcontent/uploads/sites/4/2014/11/Guia_compensacion_biodiversidad.pdf.
Acesso
em:
Março/2015.

Tramitação dos
processos de
Monitorização

Guía para la
compensación de
biodiversidad en el SEIA

LAZORCHAK, J. M.; HILL, B. H.; AVERILL, D. K.; PECK, D.V.; KLEMM, D. J. Environmental
Monitoring and Assessment Program - Surface Waters: Field Operations and Methods for
Lista
- Measuring the Ecological Condition of Non-Wadeable Rivers and Streams. U.S. Environmental
questionário Protection
Agency,
Cincinnati,
OH,
p.
A1-B18,
2000.
Disponível
em:
http://www.epa.gov/emap/html/ pubs/docs/groupdocs/surfwatr/field/Intro_mat.pdf. Acesso em:
Março/2015.

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE. Notas técnicas para relatórios de monitorização de
Ruído.
4
p.
2009.
Disponível
em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ruido/NotasTecnicas_EstudosReferencia/NT_RelatMo
nit_Novembro2009.pdf. Acesso em: Março/2015.

ARCADIS logos 48

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P2 - Levantamento de Listas de Verificação

Eta
pa

Titulo e Link

Guia para a Avaliação
de Impacte Ambiental
de Estações de
Tratamento de Águas
Residuais

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica
SIMÕES, C.; ROSMANINHO, I.; HENRIQUES, A. G. Guia para a Avaliação de Impacte
Ambiental de Estações de Tratamento de Águas Residuais. Agência Portuguesa do Ambiente,
Lisboa, p. 77-86, 2008. Disponível em: http://www.apambiente.pt/CA312AFC-AC3F-47AB8143-0797AB0A4D66/
FinalDownload/DownloadId366EA059692EADD865ADC8B1DF1793EF/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/_zdata/Instrumentos/AIA/g. Acesso em: Março/2015.

PortugalP

Guia

União
Europeia

WENDE. W.; HERBERG, A.; HERZBERG, A. Mitigation banking and compensation pools:
improving the effectiveness of impact mitigation regulation in project planning procedures.
Impact Assessment and Project Appraisal, v. 23, n. 2, p. 103, 2005. Disponível em:
Fluxograma http://www.tandfonline.com/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/FinalDownload/DownloadIdE3B5121C0EF0FD52B3B773F4C170DE2F/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/doi/pdf/10.3152/147154605781765652. Acesso em: Março/2015.

Portugal

Lista
simples

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE. Medidas de Minimização Gerais da Fase de
Construção.
8
p.
(s.
d.).
Disponível
em:
http://www.apambiente.pt/_zdata/instrumentos/aia/medidasdeminimizacaogerais.pdf. Acesso
em: Março/2015.

New Jersey Department
of Environmental
Protection Mitigation
Project Monitoring
Reports Checklist for
Completeness

EUA

Lista
simples

NEW JERSEY DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. Mitigation Project
Monitoring Reports: Checklist for Completeness. New Jersey, 4 p. (s. d.). Disponível em:
http://www.nj.gov/dep/landuse/download/mit_003.pdf. Acesso em: Março/2015.

Mitigation &
Monitoring Plan
Checklist

EUAP

Lista
simples

OHIO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Mitigation & Monitoring Plan Checklist, 2 p.
(s. d.). Disponível em: http://www.epa.ohio.gov/dsw/401 v/mitigation.aspx#149164483-relatedinformation. Acesso em: Março/2015.

Tramitação dos
relatórios de
monitorização

PortugalP

Guia

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO.
Tramitação dos Relatórios de Monitorização. Normas de Procedimentos, p. 5, 2009. Disponível
em: https://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_docman&Itemid =58&lang=pt. Acesso em:
Março/2015.

Mitigation banking and
compensation
pools:improving the
effectiveness of impact
mitigation
Monitoramento

País

Medidas de
Minimização Gerais da
Fase de Construção
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Monitoramento

Eta
pa

Titulo e Link

País

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica
PUBLIC ENTERPRISE ROADS OF SERVIA. Environmental Management Plan & Check List for
Corridor X Highway Project: Component 2 - Corridor Xc The M 1-12 Road to Bulgaria (E-80) Nis
to Dimitrovgrad. Northern Dimitrovgrad by-pass. Belgrado, Advanced Third draft, p. 23-38. July
2009.
Disponível
em:
http://www.putevi-srbije.rs/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/FinalDownload/DownloadId646C268FB3199FCD1425BEA3738ECCC3/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/pdf/Northern_Dimitrovgrad_Bypass.pdf. Acesso em: Março/2015.

Environmental
Management Plan &
Check List for Corridor X
Higway Project

SérviaP

Ohio Rapid Assessment
Method for Wetlands

EUA

OHIO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Ohio Rapid Assessment Method for
Lista
Wetlands. Division of Surface Water, Ohio, v. 5.0, 16 p. February 2001. Disponível em:
questionário
http://www.epa.ohio.gov/portals/35/401/oram50sf_s.pdf. Acesso em Março/ 2015.

PortugalP

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE. Pós-avaliação de projetos: Análise de Relatório de
Monitorização.
Parecer
Sectorial
Tipo,
3
p.
2014.
Disponível
em:
Lista
- https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
questionário d=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.apambiente.pt%2F_zdata%2FInstrumentos%2FAI
A%2FPosAvaliacao%2FParecer%2520sectorial%2520RelMonit.docx&ei=vIRfVf34DpXLsAS59
YCIBg&usg=AFQjCNG. Acesso em: Março/2015.

AlemanhaP

LANDESANSTALT FUR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG FACHDIENST
NATURSCHUTZ. Checkliste für naturschutzfachliche Stellung-nahme zu Eingriffsvorhaben im
Lista
Außenbereich.
Stuttgart,
Alemanha,
4
p.
(s.
d.).
Disponível
em:
questionário
http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/50104/perm2.pdf?
command=downloadContent&filename=perm2.pdf. Acesso em: Março/2015.

Field Evaluation Manual
for Ohio’s Primary
Headwater Habitat
Streams

EUA

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Field Evaluation Manual for Ohio’s Primary
Headwater Habitat Streams. Review Version 2.3. Division of Surface Water, Ohio, p. 78-86,
Lista
October
2009.
Disponível
em:
questionário
http://www.epa.state.oh.us/portals/35/wqs/headwaters/PHWHManual_2009.pdf. Acesso em:
Março/2015.

Integrated Pollution
Prevention and Control
(IPPC) Reference
Document on the
General Principles of
Monitoring

União
Europeia

Pós-Avaliação de
Projetos - Análise de
Relatório de
Monitorização
Checkliste für
naturschutzfachliche
Stellung-nahme zu
Eingriffsvorhaben im
Außenbereich

Matriz

Guia

EUROPEAN COMMISSION. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the General Principles of Monitoring. 111 p. July 2003. Disponível em:
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ BREF/mon_bref_0703.pdf. Acesso em: Março/2015.
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Monitoramento

Eta
pa

Titulo e Link

Review of
environmental impact
assessment and
monitoring in salmon
aquaculture

Diversas etapas

Diário da República

País

Vários
países

PortugalP

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica

WILSON, A., MAGILL, S. e BLACK, K.D. Review of environmental impact assessment and
Lista
- monitoring in salmon aquaculture. In FAO. Environmental impact assessment and monitoring in
questionário aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, n. 527, p. 526-534, 2009.
Disponível em: http://www.fao.org/3/a-i0970e/i0970e01f.pdf. Acesso em: Março/2015.

Lista
simples

PORTUGAL. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Portaria n. 330/2001. Fixa
as normas técnicas para a estrutura da proposta de definição do âmbito do EIA (PDA) e normas
técnicas para a estrutura do estudo do impacto ambiental (EIA), p. 1915-1922, 2001. Disponível
em: https://dre.pt/application/file/117263. Acesso em: Março/2015.

Guide to processing a
mine project application
under the British
Columbia Mines Act

Canadá

Guia

BRITISH COLUMBIA. Terms of Reference for Regional Mine Development Review Committees.
October 2008. In: Guide to Processing a Mine Project Application Under the British Columbia
Mines Act - Mining And Minerals Division Ministry Of Energy, Mines And Petroleum Resources.
Britsh
Columbia,
p
34-80,
2009.
Disponível
em:
http://www.coalwatch.ca/sites/default/files/Guide-to-Processing-A-Mine-Project-ApplicationUnder-The-British-Columbia-Mines-Act.pdf. Acesso em: Março/2015.

A Proponent’s Guide to
Environmental
Assessment

Canadá

Guia/Lista
simples

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BRANCH. A Proponent’s Guide to Environmental
Assessment.
Revised.
Nova
Scotia,
30
p.
April
2014.
Disponível
em:
https://www.novascotia.ca/nse/ea/docs/EA.Guide-Proponents.pdf. Acesso em: Março/2015.

Canadá

Guia

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BRANCH. Regulatory Time Frames for Environmental
Assessment. Information Bulletin, Nova Scotia, n. 01-01, 14 p. February 2001. Disponível em:
https://www.novascotia.ca/nse/ea/docs
/EA.RegistrationTimeFrames.pdf.
Acesso
em:
Março/2015.

União
Europeia

EUROPEAN UNION NETWORK FOR THE IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF
ENVIRONMENTAL LAW (IMPEL). The implementation of the Environmental Impact
Assessment on the basis of precise examples. European Union, Appendix 1: Questionnaire. p.
Lista
88-112,
2012.
Disponível
em:
http://ec.europa
.eu/CA312AFC-AC3F-47AB-8143questionário
0797AB0A4D66/FinalDownload/DownloadIdAC022C545B7D832FB15BE1D90077DDC9/CA312AFC-AC3F-47AB-81430797AB0A4D66/environment/eia/pdf/IMPEL-EIA-Report-final.pdf. Acesso em: Março/2015.

Regulatory Time Frames
for Environmental
Assessment
The implementation of
the Environmental
Impact Assessment on
the basis of precise
examples
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Eta
pa

Titulo e Link

Diversas etapas

Council on
Environmental Quality

The German guidance
on EIA for waterway
projects
Guia Metodológico para
a Avaliação de InfraEstruturas da Rede
Nacional de Transporte
de Electricidade

Outros

Review of
environmental impact
assessment and
monitoring in
aquaculture in Europe
and North America
Environmental
Assessment and
Saskatchewan’s First
Nations: A Resource
Handbook

País

TipoCheckl
ist

EUA

COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY. Memorandum For Federal Nepa Liaisons,
Lista
- Federal, State, And Local Officials And Other Persons Involved In The Nepa Process.
questionário Memorandum to Agencies, 29 p. 1981. Disponível em: http://energy.gov/sites/prod/files/G-CEQ40Questions.pdf. Acesso em: Março/2015.

Alemanha Guia

PortugalP

Referência Bibliográfica

SOMMER, M. The German guidance on EIA for waterway projects. In: PLATINA Workshop of
ICPDR,
Ruse,
21
p.
2009.
Disponível
em:
http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/4%20German%20guidance%20on%20EIA%20for
%20waterway%20projects%20by%20Mr%20Sommer%20Workshop%201516%20Sept%202009.pdf. Acesso em: Março/2015.

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE; ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE AVALIAÇÃO
DE IMPACTES; REDE ELÉCTRICA NACIONAL, SA. Guia Metodológico para a Avaliação de
Fluxograma
Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade. Anexos, p. 13-18, (s. d.).
Disponível em: http://www.apai.org.pt/index.php?idmenu=94. Acesso em: Março/ 2015.

TELFER, T.C.; ATKIN, H.; CORNER, R.A. Review of environmental impact assessment and
monitoring in aquaculture in Europe and North America. In FAO. Environmental impact
assessment and monitoring in aquaculture. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper,
Rome, n. 527, p. 378–394, 2009. Disponível em: http://www.fao.org/3/a-i0970e/i0970e01d.pdf.
Acesso em: Março/2015.

Vários
países

Guia/Lista
simples

Canadá

RUST, C.; McLEOD, B. Environmental Assessment and Saskatchewan’s First Nations: A
Lista
- Resource Handbook. International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, p. 41-44,
questionário 2008. Disponível em: https://www.iisd.org/pdf/2008/environmental_assessment_sask. Acesso
em: Março/2015.

ARCADIS logos 52

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P2 - Levantamento de Listas de Verificação

Eta
pa

Titulo e Link

Requirements for
Submitting Electronic
Copies of
Environmental
Assessment Documents

País

Canadá

TipoCheckl
ist

Referência Bibliográfica

Guia

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BRANCH. Requirements for Submitting Electronic Copies
of Environmental Assessment Documents. Information Bulletin, Nova Scotia, n. 01-04, 2 p. July
2014.
Disponível
em:
https://www.novascotia.ca/nse/ea/docs/EA.GuideElectronicCopiesEA.pdf. Acesso em: Março/2015.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AUTHORITY. Major EPA guidance related to environmental
factors.
Australia,
(s.
d.).
Disponível
em:
http://www.epa.wa.gov.au/Policies_guidelines/Pages/MajorEPAguidancerelatedtoenvironment
alfactor.aspx?cat=Major%20EPA%20guidance%20related%20to%20environmental%20factors
&url=Policies_guidelines. Acesso em: Março/2015.

AustráliaP

Guia

Licence Renewal

Austrália

Lista
- ENVIRONMENT PROTECTION AUTHORITY. Licence Renewal. South Australia, 16 p. 2014.
questionário Disponível em: http://www.epa.sa.gov.au/files/477102_lic_renew.pdf. Acesso em: Março/2015.

Holanda

HAGE, M.; LEROY, P. Stakeholder Participation Guidance for the Netherlands Environmental
Assessment Agency Checklist. Netherlands Environmental Assessment Agency and Radboud
University
Nijmegen,
Netherlands,
19
p.
February
2008.
Disponível
em:
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/550032006.pdf. Acesso em: Março/2015.

Outros

Major EPA guidance
related to
environmental factors

Stakeholder
Participation Guidance
for the Netherlands
Environmental
Assessment Agency
Checklist

Guia

Legenda: Nome de países com um “P” sobrescrito indica que o documento tem versão em língua Portuguesa. Listas de verificação passíveis de textos
explicativos estão apresentados na ferramenta web na coluna observações.
Fonte: ARCADISLOGOS, 2015
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2.1.1.1.

Triagem e Escopo

De forma sintetizada, concluiu-se que o uso de listas de verificação ocorre de diversas formas,
notadamente para a triagem de empreendimentos que necessitam de estudos ambientais e
definição de escopo para projetos que necessitam ser aprofundados para seu licenciamento
ambiental.
Observou-se que as listas e guias para triagem e escopo são as mais frequentes podendo ser
encontradas em nível federal ou regional, e também publicada por diversas instituições,
incluindo bancos de fomento (banco asiático, banco mundial) e organizações econômicas
(OECD). As principais conclusões quanto às práticas de triagem e definição de escopo,
ressaltando-se que o estudo comparativo internacional dos modelos de LA e AIA:


Triagem: Brasil detém processo de triagem semelhante aos demais países, baseado em
pauta legal (Resolução CONAMA n. 01/86) e em tipo de projeto e localização. A
participação pública prévia sobre triagem ocorre na Austrália, Canadá, Estados Unidos e
nos países da União Europeia;



Definição de escopo: a preparação de termos de referência é semelhante entre os países,
incluindo o Brasil. A exceção é a Alemanha que não possui definição de escopo obrigatório.
Já o Brasil é o único a dispor, em nível federal, termos de referência modelo por tipologia
de empreendimento (setores de petróleo e gás, regularização de transportes hidroviários
e marítimos, linha de transmissão, aquicultura e geração de energia eólica).

O Quadro 2-4 detalha as práticas de triagem e definição de escopo nos países pesquisados e
referencia informações sobre as listas de verificação utilizadas. As listas estão anexadas na
íntegra na ferramenta web.
Quadro 2-4 - Quadro Comparativo das Práticas de Triagem e Definição de Escopo.
País

Triagem

Escopo

Triagem se baseia na localização e/ou
natureza
ou
tipologia
do
empreendimento, considerando listas
positivas de empreendimentos sujeitos
ao licenciamento definidas no Art. 2° da
Resolução CONAMA n. 01/86.

No LAF, os TdR são elaborados pelo
órgão com o apoio do proponente, e
existem padrões para os setores de
petróleo e gás, regularização de
transportes hidroviários e marítimos,
linha de transmissão, aquicultura e
energia eólica, instituídos por meio de
portarias. O escopo mínimo é definido no
artigo 6º da Resolução CONAMA n.
01/86.

CHILE

A triagem é definida em lei. Projetos
sujeitos a avaliação de impacto ambiental
são pré-definidos. Lei 19.300 - artigo 10 e
11. ANEXO VII – apresenta os artigos da
lei que trata da triagem.

Não há TdR, e o conteúdo específico e
grau de aprofundamento dependerá do
empreendedor.
O conteúdo mínimo de escopo é descrito
na Lei n.19.300 – artigo 12, Decreto n.
40/12 Título III, parágrafo 2, artigo 18 e
parágrafo 3 artigo 19. ANEXO VII –
apresenta os artigos da lei que trata da
triagem.

CANADÁ

Os processos são triados de acordo com
o tipo de atividade e a capacidade de

Não existe TdR padrão, existem
diretrizes provinciais por tipologia.

BRASIL
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produção ou extensão física (ex. número
de hectares ou comprimento linear), tal
como prescrito no CEAAct para o âmbito
federal.

AUSTRÁLIA

Existem guias que definem os impactos
significativos e detalham os processos de
triagem
e escopo,
baseado na
Environment Protection and Biodiversity
Conservation Act 1999, para área de
interesse ambiental nacional e nas terras
de Commonwealth

Existe um escopo básico, porém os
termos de referência são elaborados pelo
órgão, para cada projeto específico.

ESTADOS
UNIDOS

Não existem guias federais para triagem
e escopo, mas localização é o fator mais
importante para aplicar ou não ao NEPA.
Impacto significativo e nível de interesse
público determinam qual nível de estudo
entre exclusão categórica, avaliação
ambiental ou declaração de impacto
ambiental.

Os procedimentos da AIA estão descritos
no Códigos de Regulamentação Federal
- Code of Federal Regulations - CFR 401500-1508. O CFR 1501.7, apresenta o
escopo que deve ser elaborado pela
órgão federal. O CFR 1502, apresenta
como deve ser o formato do estudo7.

HOLANDA*

O processo de triagem é estabelecido na
Lei EIA. Faz-se uso do Guidance on EIA
– Screening.

Faz-se uso do Guidance on EIA –
Scoping.

PORTUGAL*

Triagem definida pela legislação. Existem
listas de inclusão e exclusão de projetos
dos processos de AIA conforme o
Guidence on EIA – Screening.

Faz-se uso do Guidance on EIA –
Scoping.

ALEMANHA*

O Guidence on EIA – Screening orienta
para elaboração ou não de EIA, e o EIA
Act alemão apresenta informações
adicionais.

Faz-se uso do Guidance on EIA –
Scoping.

* Para a União Europeia a Diretiva-mãe, n. 85/337/CEE de 27/06/85 estabelece a necessidade de
Estudos e Impacto Ambiental. A Diretiva n. 2011/92/EU tem anexos referidos no texto e compila todas
as alterações desde 1985. Como escopo mínimo de um EIA, a União Europeia apresenta no artigo n.
5 (1) da Diretriz 97/11/EC e no Guidance On EIA Scoping ("Guia para definição de escopo para EIA",
em tradução livre) as exigências que o empreendedor deve apresentar, conforme listado no Anexo II
do presente documento.
Como lista de verificação para a triagem quanto ao processo de AIA, exemplifica-se a lista presente
na Diretiva 2014/52/EU de 16/04/14 - 0II. É relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos
públicos e privados no ambiente, que apresenta:




os casos onde a AIA deve ser implementada – anexo 1 da Diretiva;
os casos onde deve haver decisão dos estados membros pela adoção ou não da AIA, caso a
caso, ou em face de normas próprias específicas – anexo 2 da Diretiva;
 critérios para apoiar a tomada de decisão pelos estados membros sobre a adoção ou não da AIA,
caso a caso - anexo 3 da Diretiva.
Fonte: ARCADIS logos, 2015.

7

A página https://ceq.doe.gov/ceq_regulations/regulations.html apresenta todos os Códigos de Regulamentação Federal.
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2.1.1.2.

Impactos Ambientais Vinculados aos Componentes Ambientais ou Tipologias de
Empreendimentos

As listas associadas à triagem e escopo não vinculam tipologias de projetos ou
empreendimentos aos seus impactos ambientais, por outro lado, a Diretiva da União Europeia
para AIA, exige estudos aprofundados de impacto ambiental para algumas tipologias ao
mesmo tempo em que faculta aos Estados Membros a decisão de implementar ou não a AIA
para outras tipologias. Ao fazer tal distinção, implicitamente há uma vinculação entre tipologias
e seus impactos antevistos.
No Chile, notadamente, utiliza-se de lista de impactos típicos por componente ambiental. Em
algumas províncias no Canadá existem listas de verificação que vinculam tipologias aos seus
impactos, mas não o fazem necessariamente para fins de definição de escopo.
Na Austrália, especificamente no estado Austrália Ocidental (Western Austrália), há guias de
aspectos ambientais e de objetivos que o licenciamento deve atender para cada qual, tornando
praticamente uma lista de verificação das possíveis interferências que são consideráveis como
impactos ambientais.
Já nos Estados Unidos, em alguns estados faz-se uso de listas de verificação para auxiliar os
interessados à pré-verificarem a categoria provável de enquadramento no processo NEPA que
deve ser seguido - lista de triagem (screening).
Os exemplos listados são aqueles que se aproximam do propósito de se ter ilustrações do uso
que se faz internacionalmente das listas de verificação para guiar a triagem e a definição de
escopo dos estudos ambientais de âmbito federal. Cada um desses usos é descrito em maiores
detalhes na sequência.
A)

Chile

Dentre os países pesquisados, apenas o Chile e o Brasil apresentam licenciamento
centralizado, em nível federal. Em sua listagem, ao invés de vincular as tipologias de
empreendimentos aos seus impactos ambientais, o Chile faz uma compilação dos impactos
ambientais típicos para cada componente ambiental. A lista não é exaustiva e tem como
objetivo guiar a análise ambiental dos impactos dos projetos ou empreendimentos proposto.
No Quadro 2-5 apresenta-se parte desta lista e no ANEXO VII a lista na íntegra, baseada na
lei de AIA vigente no Chile.
Quadro 2-5 – Parte da Lista de Impactos Típicos por Componente Ambiental.

Referência Legal

Risco à saúde
da população

Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental
Aumento da concentração de material particulado que pode
causar risco à saúde para as pessoas

Ar

Aumento da concentração de gases (compostos
regulamentados) que podem representar um risco para a
saúde das pessoas
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(Art. 11 letra a)
LBMA; Art. 5
RSEIA)

Ruído

Aumento dos níveis de pressão sonora que podem
representar um risco para a saúde das pessoas
Deslocamento ou fragmentação de habitats
Descontinuidade de
migratórias alterados

corredores

biológicos

e

paradas

Perda, degradação ou alteração da flora e vegetação
Efeito adverso
significativo
sobre recursos
naturais
renováveis
(Art. 11 letra b)
LBMA; Art. 6
RSEIA)

Perda, degradação ou alteração de flora e / ou fauna terrestres
que são de interesse para a conservação
Ecossistemas
Terrestres

Deslocamento da fauna por ruído, vibrações, iluminação ou
outra presença física impacto de pessoal e obras
Mortalidade direta de animais selvagens
Mortalidade dos animais selvagens Indireta
As alterações ou prevenção de ciclos de vida e os processos
ecológicos
Abertura do novo acesso à habitats isolados para o pessoal e
outsiders
Introdução de espécies, ou pragas exóticas invasoras

Fonte: Elaborado pelo consultor Rodrigo Mardones Cáceres, baseado na Lei n.19.300. A lista na íntegra
encontra-se disponível no Anexo VII e na ferramenta web, em Impactos típicos sobre los componentes
ambientales.

B)

Canadá, Província de Ontário

O processo federal de avaliação de impacto ambiental canadense não faz uso de listas de
verificação para triagem de empreendimentos ou definição de escopo, tão pouco apresenta
listagens que vinculem tipologias de empreendimentos aos seus aspectos ou impactos
ambientais. Não obstante, a consulta aos consultores canadenses no âmbito da realização do
Produto 1 (Estudo Comparativo Internacional dos Modelos de Licenciamento Ambiental - LA,
Avaliação de Impacto Ambiental - AIA e Compensação Ambiental - CA 1) revelou que muitas
das províncias no país fazem uso de listas de verificação de diversas naturezas.
Não há uma forma geral de uso das listas de verificação no país, tendo variações inclusive por
setores dentro de cada província. A maior parte das listas de verificação é utilizada para o
escopo dos estudos de empreendimentos que deverão sujeitar-se a AIA, somam-se alguns
setores de determinadas províncias fazem uso das listas para auxiliar na definição de escopo8
e outras etapas do licenciamento9.
Na província de Ontário, especificamente, o setor de energia hidrelétrica estabeleceu um guia
para a identificação prévia de impactos ambientais específico para projetos com alta potência
hidráulica10. Trata-se do único exemplo encontrado no país que vincula, de forma explícita e

8

Disponível em: http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=En&n=12AF79B6

9

Disponível em: https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=F1F30EEF-1

10

Em Ontário, os empreendimentos hidrelétricos são definidos em classes, sendo que a classe EA (ou seja, que demandam
estudos de impacto ambiental) é definida em: http://owa.ca/assets/files/classea/OWA%20Class%20EA%202014.pdf
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por meio de uma lista de verificação, uma tipologia de interesse ao Órgão Ambiental Federal
brasileiro aos aspectos ambientais.
O guia foi desenvolvido para esta tipologia de empreendimento, e tem como objetivo orientar
os proponentes na avaliação da relevância dos impactos e benefícios sob critérios individuais
e para o projeto potencial como um todo. Entende-se que a realização da avaliação prévia
conforme esta lista de verificação auxilia os proponentes na identificação das considerações
de maior relevância para o projeto e a determinação de prioridades relativas para investigação
e investimento na elaboração do estudo de impacto ambiental.
A lista de verificação de Ontário se intitula "Matriz de Identificação de Efeitos Potenciais", em
que por efeito se entende qualquer alteração do ambiente, positiva ou negativa, que possa
ocorrer como resultado do projeto11, sobre o meio ambiente em qualquer fase de seu ciclo de
vida.
A "Matriz de Identificação de Efeitos Potenciais" define o significado pretendido para cada nível
de efeito potencial do projeto: i) efeito "zero", atribuído quando não há efeito sobre o
componente; ii) efeito potencial "baixo", atribuído quando o impacto potencial e/ou benefício é
considerado baixo ou mínimo; iii) efeito potencial "alto", atribuído quando se acredita que o
impacto potencial e/ou benefício é considerável; iv) efeito potencial "unk", atribuído quando os
efeitos são desconhecidos ou não há informação suficiente para atribuir um nível de potencial
com alguma certeza razoável12.
Importante notar que não se trata de um preenchimento que embasa uma matriz de impactos
ponderada ou escalar, ou seja, não há priorização ou computação numérica dos resultados. A
matriz objetiva demonstrar o alcance dos potenciais problemas e das prioridades para
mitigação dos impactos. O proponente irá, por meio do preenchimento da matriz, guiar o foco
das: i) atividades de consulta às partes interessadas; ii) coleta de dados e informações; iii)
ênfase e prioridades das estratégias de gestão de impacto.
Conforme as instruções de utilização, o proponente deve sempre responder às questões
elencadas na lista de verificação como se respondendo à questão: "o projeto detém o potencial
de afetar...", conforme se elenca o

Quadro 2-6. A lista na íntegra está disponível na feramenta web em Class Environmental
Assessment for Waterpower Projects.

11

Disponível em: http://www.owa.ca/class-ea/

12

O termo "unk" é derivado da palavra inglesa "desconhecido", ou "unknown".
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Quadro 2-6 - Matriz de Identificação de Efeitos Potenciais para Empreendimentos Hidrelétricos
em Ontário, Canadá

Critério

Considerações
Gerais sobre o
Ambiente
Natural

Considerações
sobre
Ecossistemas
Aquáticos e
Ciliares

Considerações
sobre
Comunidades
Aborígenes

Considerações
sobre a Terra e
Uso dos
Recursos

Critério Ambiental

Nível Potencial
de Efeito (a ser
preenchido pelo
proponente)

Qualidade do ar, incluindo compensações de GEE
Qualidade da água ou a quantidade (água de superfície)
Qualidade da água ou a quantidade (águas subterrâneas)
Espécies em risco e seu habitat
Características de interesse científico
Terra sujeitas a riscos naturais ou riscos produzidos pelo
homem
Fauna terrestre (incluindo os números, a diversidade e o
movimento de espécies residentes ou espécies migratórias)
Vegetação natural e habitat terrestre vínculos
Solos e qualidade dos sedimentos
Recursos do patrimônio natural e áreas significativas
Outros (especifique)
Espécies dependentes de ambientes marinhos costeiros
Espécies dependentes de deltas ou estuários
Espécies dependentes de migração
Pesca e suas características
Erosão e sedimentação
Impactos na quantidade ou mortandade de espécies aquáticas
Níveis de água, fluxos e movimento (de superfície ou
subterrâneas)
Padrões de drenagem, inundações e estiagens
Temperatura de água
Outros (especifique)
Reservas indígenas ou outras comunidades aborígenes
Locais espirituais, cerimoniais, culturais, arqueológicos, ou de
enterro
Terra tradicional ou recursos utilizados para atividades de
colheita
Emprego das populações aborígenes ou indígenas
Terras sujeitas a reivindicações de terras
Desenvolvimento econômico das populações aborígenes ou
indígenas
Outros (especifique)
Acesso a áreas de difícil acesso (terra ou água)
Navegação
Direitos ou privilégios de comunidades ribeirinhas
Uso recreativo da terra ou da água
Oportunidades de caça ou pesca ou armadilhamento
recreativas
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Critério

Considerações
sobre
Recursos
Patrimoniais e
Culturais

Critério Ambiental

Nível Potencial
de Efeito (a ser
preenchido pelo
proponente)

Atividades de apreciação da paisagem e da estética natural
Existência de plano de uso da terra ou de gestão dos recursos
Existência de plano de uso da água ou de gestão dos recursos
hídricos
Áreas protegidas
Outros (especifique)
Sítios arqueológicos
Edifícios ou estruturas
Paisagens do patrimônio cultural
Outros (especifique)
A localização de pessoas, empresas, instituições ou
instalações públicas
Características
comunitárias,
aproveitamento
das
propriedades, amenidades locais
Emprego

Considerações
Sociais e
Econômicas

Considerações
sobre Energia
e Eletricidade

Saúde e segurança pública
Economia local, regional ou da província
Valores turísticos
Abastecimento de água
Imagem estética da área do entorno
Outros (especificar)
Confiabilidade (suporte de tensão, por exemplo)
Segurança
Padrões de fluxo de eletricidade
Outros (especifique)

Fonte: Adaptação da Tabela 3 do documento Class Environmental Assessment for Waterpower Projects,
2014, da Associação de Energia de Ontário. A lista original encontra-se disponível na ferramenta web.

Importante notar que aos projetos que possam afetar o patrimônio construído, a paisagem, o
patrimônio cultural, os sítios arqueológicos, ou as áreas de alto potencial arqueológico, podese exigir estudos técnicos específicos de patrimônio natural e cultural.
C)

Austrália, Estado da Austrália Ocidental

Na Austrália a publicação Significant Impact Guidelines 1.2 (Guia de Impacto Significativo 1.2)13
publicado pelo governo da Austrália em 2013 e que está baseado no Environment Protection
and Biodiversity Conservation Act 1999 (Ato de Conservação da Biodiversidade e Proteção
Ambiental de 1999) apresenta conceitos, fluxos de processos, listas de questões por
componente para identificação de impacto, orientação para a classificação dos atributos dos
impactos, além de indicar quais sítios eletrônicos e documentos podem fornecer conceitos e
informações adicionais. Mas este documento não trata de tipologia de empreendimento, ao
passo que o Significant Impact Guidelines 1.1 (Guia de Impacto Significativo 1.1) publicação

13

Disponível em : http://environment.gov.au/epbc/publications#policy
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associada à anterior, que trata mais especificamente de triagem e escopo, apresenta ao final
quais itens devem ser analisados e que podem ser associados aos impactos significativos para
a mineração e desenvolvimento urbano. Esses dos documentos se completam e são bons
roteiros de procedimentos para a AIA no país, com destaque para as áreas, espécies e
populações mais vulneráveis.
Por meio de sua agência de proteção ambiental (EPA - Environmental Protection Authority), o
Governo da Austrália Ocidental publica guias de orientação à avaliação ambiental que cobrem
diversos aspectos relacionados ao processo de AIA. Um desses aspectos é a consideração
dos impactos ambientais potenciais que a agência considera importante, e que guiam os
objetivos do licenciamento ambiental14.
A listagem, embora não seja específica de impactos ambientais, torna-se praticamente uma
lista de verificação das possíveis interferências que são consideráveis como impactos
ambientais (Quadro 2-7). Segundo a EPA australiana, a diretriz que delineia os objetivos do
Governo relacionado aos aspectos ambientais complementa a diretriz de Orientação à
Avaliação Ambiental e descreve os níveis de aceitabilidade ambiental15.
Quadro 2-7 - Matriz de Fatores e Objetivos Ambientais da Austrália Ocidental, Austrália.
Tema

Ambiente
Marinho

Fator Ambiental

Objetivo

Comunidades Bentônicas
e seus Habitats

Manter a estrutura, função, diversidade, distribuição
e viabilidade das comunidades bentônicas e habitats
em escalas locais e regionais

Processos Costeiros

Manter a morfologia da zona de sub maré, entre
marés e supra maré e os processos geofísicos locais
que lhes dão forma

Qualidade Ambiental
Marinha

Manter a qualidade da água, sedimento e biota, de
modo que os valores ambientais, tanto ecológicos e
sociais, estejam protegidos

Fauna Marinha

Manter a diversidade, distribuição geográfica e da
viabilidade da fauna seus níveis populacionais

Flora e Vegetação

Manter a representação, a diversidade, a viabilidade
e a função ecológica das espécies, suas populações
e comunidades

Formas da Terra

Manter a variedade, a integridade, funções
ecológicas e os valores ambientais das formas de
relevo e solos

Fauna Subterrânea

Manter a representação, a diversidade, a viabilidade
e a função ecológica em nível de espécies,
população e comunidades

Qualidade do Ambiente
Terrestre

Manter a qualidade das terras e dos solos, de modo
que os valores de ambiente, tanto ecológicos quanto
sociais, estejam protegidos

Ambiente
Terrestre

14

Disponível em: http://www.environment.gov.au/protection/assessments/approval-process/refer-action/form

15

As orientações completas podem ser acessadas em: www.epa.wa.gov.au.

ARCADIS logos 61

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P2 - Levantamento de Listas de Verificação

Tema

Fator Ambiental

Objetivo

Fauna Terrestre

Manter a representação, a diversidade, a viabilidade
e a função ecológica em nível de espécie, população
e comunidades

Processos Hidrológicos

Manter os regimes hidrológicos das águas
subterrâneas e superficiais, de modo que as
utilizações atuais e potenciais, incluindo a
manutenção do ecossistema, estejam protegidos

Qualidade Ambiental das
Águas Interiores

Manter a qualidade das águas subterrâneas e
superficiais, sedimentos e biota, de modo que os
valores ambientais, tanto ecológicos como sociais,
estejam protegidos

Qualidade do Ar

Manter a qualidade do ar para a proteção do
ambiente, da saúde humana e para amenidade

Amenidades

Garantir que os impactos para as amenidades sejam
reduzidos a níveis tão baixos quanto razoavelmente
possível

Herança

Garantir que as associações históricas e culturais
não sejam prejudicadas

Saúde Humana

Garantir que a saúde humana não seja prejudicada

Compensações

Contrabalançar qualquer impacto ambiental residual
ou incerteza por meio da aplicação de
compensações

Reabilitação e
Encerramento

Garantir que as instalações serão fechadas,
encerradas e reabilitadas de forma ecologicamente
sustentável, consistente com resultados acordados e
usos da terra, e sem responsabilidade inaceitável
para o Estado

Água

Ar

Populações

Fatores
Integrantes

Fonte: Adaptação do principal guia relacionado a fatores ambientais da Agência de Proteção Ambiental
(EPA). A lista original encontra-se na ferramenta web em Major EPA guidance related to environmental
factors.

D)

Estados Unidos, Estado da Ilha de Rodes

Nos Estados Unidos, o processo de avaliação de impacto ambiental federal não faz uso de
listas de verificação para triagem e definição de escopo. Não obstante, como já apresentado e
discutido no capítulo 1 por meio da lista de verificação do departamento de transporte do Texas,
alguns estados americanos utilizam publicações próprias, geralmente expedidas por meio de
seus departamentos (transporte, planejamento, meio ambiente, etc.), que auxiliam no processo
de NEPA. Muito embora haja uma grande diversidade de publicações nos departamentos
estaduais norte-americanos, não foram encontradas listas de verificação que vinculem de
forma explícita tipologias de empreendimentos aos seus impactos ambientais para orientar a
triagem e a definição de escopo.
O estado da Ilha de Rodes (Rhode Island) é um dos estados americanos que publica lista de
verificação para auxiliar na definição de seus processos de avaliação de impacto. Mesmo sem
vincular tipologias de empreendimentos aos seus impactos, a lista de verificação desse estado,
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especificamente, relaciona as possíveis áreas de interferência dos projetos ou
empreendimentos proponentes de forma a auxiliar os interessados a pré-verificarem a provável
categoria de estudo ambiental que se fará necessária16.
O objetivo da lista de verificação apresentada no Quadro 2-8 é o de avaliar a significância dos
efeitos da proposta sobre as características, recursos e populações da área do projeto. Os
proponentes completam a lista com os dados relevantes e as referências para a documentação
do processo de AIA, desde que verificável, para apoiar a conclusão.
Os seguintes códigos de impacto são utilizados: sem impacto previsto (1); impacto
potencialmente benéfico (2); impacto potencialmente adverso (3); requer mitigação (4); requer
a modificação do projeto (5) 17.
Quadro 2-8 - Lista de Verificação Utilizada pelo Estado da Ilha de Rodes, Estados Unidos.

Tema

Uso do Solo

Critério de Avaliação

Código,
Documentação e
Fonte (a ser
preenchido pelo
proponente)

Conformidade com planos abrangentes e zoneamento
Compatibilidade com impactos urbanos
Declive
Erosão
Adequação do solo
Perigos e incômodos, incluindo a segurança do local
Consumo de energia

Ruído
Qualidade do Ar
Design Ambiental

Socioeconomia

Instalações
Comunitárias e
Serviços

Contribuição para níveis sonoros
Efeitos da qualidade do ar ambiente no projeto e
contribuição para os níveis de poluição
Coerência, diversidade, uso compatível e escala
Mudanças de caráter demográfico
Deslocamento
Padrões de emprego e renda
Estabelecimentos de ensino
Instalações comerciais
Assistência médica
Serviços sociais

16

As categorias de avaliação de impacto são: i) Exclusão Categórica, estudo simplificado que representa impactos mínimos; ii)
Avaliação Ambiental, estudo entre a Exclusão Categórica e o EIA, onde entende-se que não há impactos significativos, e por isso
a complexidade do estudo varia de acordo com o projeto; iii) Declaração de Impacto Ambiental (Environmental Impact Statement,
equivalente ao Estudo de Impacto Ambiental), estudo mais complexo, exigido por anteciparem-se efeitos significativos no ambiente
humano.
17

Disponível em: http://search.usa.gov/search?affiliate=ri.gov&query=checklist ou
www.planning.ri.gov/documents/cdbg/environchecklist.doc
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Tema

Critério de Avaliação

Código,
Documentação e
Fonte (a ser
preenchido pelo
proponente)

Resíduos sólidos
Águas residuais
Águas pluviais
Abastecimento de água
Segurança pública: polícia; bombeiros; emergência médica
Espaços abertos e recreação: espaço abertos; recreação;
instalações culturais
Transporte
Recursos hídricos
Atributos
Naturais

Outros Fatores

Água superficial
Características naturais únicas e terras agrícolas
Vegetação e vida selvagem
Flood Disaster Protection Act (Proteção Contra Enchentes)
Coastal Barrier Resources Act/Coastal Barrier Improvement
Act (Recursos Costeiros e Melhoramento de Recursos
Costeiros)
Airport Runway Clear Zone (Área de Segurança Aérea)
Outros fatores (especificar)

Fonte: Adaptação do documento NEPA Environmental Assessment Checklist. disponível na ferramenta
web.

Nos Estados Unidos, as agências nacionais18 também fazem uso de listas de verificação
similares. Como exemplo, cita-se a lista de verificação da Declaração de Impacto Ambiental
(Environmental Impact Statement Checklist) do serviço nacional de florestas (National Forest
Service) 19. Essa lista de verificação apresenta todos os itens que devem constar na Declaração
de Impacto Ambiental, em que o proponente deve marcar os itens atendidos ou não,
apresentando ainda justificativa daqueles que não o estão. De forma similar, o serviço de
parques nacionais (National Park Service) também detém lista de verificação similar20.
Tanto a lista de verificação do serviço nacional de florestas como a do serviço de parques
nacionais se assemelham àquela apresentada no item 1.5 (Departamento de Transporte do
Texas) e trazem detalhes dos requerimentos da declaração de impacto ambiental americana
sem vinculações entre tipologias e impactos ambientais.

2.1.2.

Monitoramento

O monitoramento na etapa pós-aprovação nos processos de licenciamento nos diversos países
não têm, necessariamente, etapas, tal como ocorre no Brasil. Assim, em outros países, o
“monitoramento ambiental”, entendido no Brasil como atividade contínua ao longo das etapas

18

Disponível em: https://ceq.doe.gov/ceq_regulations/regulations.html

19

Disponível em: http://www.fs.fed.us/emc/nepa/nepa_procedures/index.htm

20

Disponível em: http://www.nature.nps.gov/protectingrestoring/DO12site/appendix1/apndx1.htm
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do licenciamento com LI e LO, pode ser de curto prazo e voltado a um tema específico, por
exemplo, medições de ruído.
Assim, há exemplos de listas de verificação que servem para acompanhar a implementação
dos programas ambientais específicos por compenente e empreendimento.
Na Alemanha o monitoramento não é exigido na Lei de AIA, no entanto, existem
regulamentações específicas com exigências diferentes para cada tipologia de
empreendimento. As solicitações de monitoramento portanto, são definidas caso-a-caso. Um
exemplo é o guia de AIA e AAE para a cidade-estado de Berlim para projetos de planejamento
urbano da paisagem 21. O guia contempla todas as etapas da AIA, mas o monitoramento
ambiental é aplicado apenas para a AAE, cujo objetivo do monitoramento é identificar impactos
ambientais imprevistos e negativos previamente (artigo 14m (1) UVPG), permitindo que as
medidas corretivas apropriadas sejam executadas e planos futuros sejam otimizados. O plano
de monitoramento deve especificar quais são os fatores a serem monitorados, a área a ser
monitorizada e quando a primeira atividade de acompanhamento e em quais intervalos as
medições serão executadas (cf. EUROPEU COMISSÃO 2003, ponto 8.4).
Apresenta-se no Quadro 2-9 a lista-questionário para orientação do plano de monitoramento
ambiental na AAE. A versão original encontra-se disponível na ferramenta web em
Environmental Assessments in Compliance with the German Federal Building Code.
Quadro 2-9 – Modelo de medidas de controle.
Conteúdo
• Quais aspectos que o plano de acompanhamento irá se concentrar?
• Quais os impactos são significativos?
• Em quais áreas os impactos claramente atribuído ao plano serão examinadas?
• Quais os impactos possuem incertezas em relação à evolução do plano prevista para o futuro?
• Quais as áreas licenciadas, no âmbito de plano ou programa, que ao serem concluídas podem ser retiras
relativamente fácil das atividades de monitoramento?
• Quais são as atividades envolvidas que podem afetar o ambiente se a execução for inadequada?
Gestão
• Faz sentido associar o monitoramento deste plano ou programa com outros monitoramentos? Atividades deste
plano com de outro plano, programa ou outro projeto (s), podem ser sincronizados em termos de calendário,
organização ou conteúdo?
Cronograma
• Quando deve ser realizada a primeira atividade de acompanhamento?
• Existe necessidade de novas verificações ou mais atividade de monitoramento futuramente?
• Quando e em quais intervalos deve ser realizada as atividades de monitoramento?
Organização
• Quais os mecanismos de fiscalização e de comunicação podem ser utilizados?
• Como pode ser a integração de conformidade com as diretivas associadas, para se obter a eficácia e efetividade
de forma coordenada (por exemplo, monitoramento em conformidade com a Diretiva da Água, ou com o Art. 12 Lei
da Conservação da Natureza Federal)

Fonte: Adaptação da Tabela 7 do documento Environmental Assessments in Compliance with the
German Federal Building Code. Disponível na ferramenta web.

21

Disponível em: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/uvp/download/uvp-leit-06_4-uvp_en.pdf
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Na Holanda o monitoramento dos impactos após a emissão de licença é parte do trabalho do
órgão encarregado pelo processo de AIA, mas pode também ser feita por uma organização
independente. O monitoramento é previsto pela EMA (§ 7.9. Evaluation), e é obrigatório
(GLASSON et al., 2012). Mas, o procedimento holandês não estabelece previamente o
monitoramento para todas as tipologias de empreendimento e os acordos são feitos para se
estabelecer se e quando entregar dados de monitoramento para a autoridade competente. Um
exemplo está descrito no trabalho de Graggaber e Pistecky (2012) ao avaliar projetos de
Parques Eólicos, Aterro, Rodovias e Shopping Center. Em consequência da avaliação caso-acaso, não foram encontradas listas ou guias para os planos de monitoramento.
Em Portugal os relatórios de monitoramento estão previstos no procedimento de AIA e
definidos na Portaria n. 330/2001, que descreve as normas técnicas para a definição de
projetos no âmbito da AIA e a estrutura do EIA. Os procedimentos para acompanhamento dos
relatórios de monitoramento são feitos por meio de parecer baseados em formulário
denominado Análise de Relatório de Monitorização - PARECER SECTORIAL TIPO22
Tanto nos Estados Unidos da América como no Canadá a definição de programas de
monitoramento são estabelecidos por setor econômico ou pela tipologia do empreendimento,
sendo definido caso-a-caso. Telfer, et al (2009) em artigo pulbicado pela FAO, avalia os
programas de monitoramento para o setor de aquicultura em diferentes países, destacando as
ações no Canadá e EUA e Wilson et al (2009), na mesma publicação, avalia a eficiência dos
programas de monitoramento vinculados ao AIA, para a aquicultura, especialmente para a
criação de salmon em fazendas marinhas. Neste artigo Wilson et al (op cit) apresenta os
critérios de monitoramento definido para cada país, incluindo Canadá e EUA.
Ainda no Canadá Cross e Kingzett (1994)23 elaboram para o Ministério de Meio Ambiente,
Terras e Parques da província de Colúmbia Britânica proposta para Programa de
Monitoramento obrigatórios para a aquicultura industrial.
Para Canadá e EUA onde o processo de licenciamento ambiental é descentralizado, além de
haver orientações por setor, também se observa que cada agência regional ou setorial também
pode emitir normas e diretrizes para programas de monitoramento específico por componente
(tema) e por setor econômico.
Na Austrália, o órgão responsável pelo processo de licenciamento ambiental pode exigir
monitoramento e relatórios específicos, que são discutidos e determinados no início do projeto.
Os relatórios de monitoramento são analisados pela agência de licenciamento para verificar o
atendimento à legislação.
Assim como no Canadá e EUA, o sistema de AIA na Austrália é decentralizado, e cada
organismo regulador e região têm seus próprios processos para monitoramento ambiental,
dependendo do quadro normativo. Diretrizes para o monitoramento são definidas projeto a
projeto de forma a garantir a consistência com normas e diretrizes vigentes. Existem critérios
genéricos de decisão e orientação, bem como listas de verificação disponíveis para ajudar a

22

Disponível em: www.apambiente.pt/_zdata/.../Parecer%20sectorial%20RelMonit.docx

23

Disponível em: https://www.for.gov.bc.ca/hfd/library/documents/bib92902.pdf
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desenvolver programas de monitoramento, descrevendo o conteúdo necessário para os planos
de amostragem e análise e para relatórios de acompanhamento.
Estas orientações estão disponíveis em nível nacional e também nos Estados da Austrália.
Uma lista de controle é muitas vezes um requisito de qualquer plano de monitoramento
ambiental desenvolvido para um site e deve especificar método, periodicidade e prazo de
execução, bem como identificar responsabilidades. Há uma série de exemplos em documentos
de orientação. O departamento australiano de infraestrutura, planejamento e recursos naturais,
por exemplo, disponibiliza documento intitulado “Diretrizes para a Preparação de Planos de
Gestão Ambiental” (Guideline for the Preparation of Environmental Management Plans), que
contem lista de verificação para o conteúdo e o formato de um plano de gestão ambiental e
listas de verificação24.
Orientação específica também está disponível para programas de monitoramento ambientais,
dependendo do componente a ser monitorado. Por exemplo, em nível nacional, a publicação
“Estratégias de Gestão de Qualidade da Água” (Australian National Water Quality Management
Strategy (NWQMS)) contém um quadro, incluindo lista de verificação para o desenvolvimento
de monitoramento ambiental, descrito na seção 725
Especificamente para o Estado da Austrália Ocidental, as diretrizes de áreas contaminadas
contêm uma lista de verificação para relatórios, que se encontra anexada como apêndice A26.

2.2.

Listas de Verificação Nacionais

O levantamento das listas de verificação nacionais foi realizado por consulta aos órgãos
públicos estaduais de meio ambiente, responsáveis pelo licenciamento ambiental estadual,
para verificação da disponibilidade das mesmas e da possível aplicação. As diferentes listas
encontradas foram tabuladas para demonstração de seus usos, distintos dos pormenorizados
no contexto internacional.

2.2.1.

Práticas Nacionais

Para o levantamento das listas de verificação de âmbito nacional foram consultados todos os
órgãos estaduais de meio ambiente brasileiros, mais o Distrito Federal. Esses documentos
foram catalogados e estão disponibilizados na plataforma online na web e os dados gerais
sobre esses documentos estão apresentados no capítulo 1, onde foi apresentada
sistematização dos usos das listas de verificação no âmbito da AIA.

24

Disponível em: http://www.planning.nsw.gov.au/rdaguidelines/documents/emp_guideline_publication_october.pdf.

25

Disponível em: http://www.environment.gov.au/system/files/resources/53cda9ea-7ec2-49d4-af29-d1dde09e96ef/files/nwqmsguidelines-4-vol1.pdf
26

disponível
em:
http://www.der.wa.gov.au/images/Documents/Your-Environment/Contamina
Assessment_and_management_of_contaminated_sites.pdf

ted-sites/Guidelines/
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O Quadro 2-10 sintetiza o levantamento realizado junto aos órgãos estaduais de meio
ambiente, trazendo as informações quanto a forma de enquadramento dos estudos e a
definição de seus escopos.
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Quadro 2-10 - Forma de enquadramento legal ou orientação para triagem e escopos nos licenciamentos estaduais.
Estado
Acre
Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Órgão
Instituto de Meio Ambiente
do Acre (Imac)
Instituto do Meio Ambiente
(Ima)
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente (Sema)
Instituto do Meio Ambiente
e de Ordenamento
territorial do Amapá
Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
(Ipaam)
Instituto do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos
(Inema)

Site
www.ac.gov.br
www.ima.al.gov.br

Triagem
Site
http://www.imac.ac.gov.br/enquadramento-de-riscoambiental.html. Lista de empreendimento que não estão
sujeitos a licenciamento ambiental.
Enquadramento dos empreendimentos segundo Lei n.
6.787/06.

Escopo
-

Instrução Normativa/SEMA n. 02/99
Resolução/COEMA
n.
0001/1999
estabelece Critérios para elaboração e análise de
empreendimentos dependerão de elaboração do EPIA e do Estudo Prévio de Impacto Ambiental
http://www.imap.ap.gov.
RIMA para licenciamento (Art. 10).
(EPIA) e Relatório de Impacto Ambiental
br/
(RIMA.
www.sema.ap.gov.br

http://www.ipaam.am. O enquadramento dos empreendimentos é feito segundo
Lei n. 3.785 de 24 de Julho de 2012.
gov.br/

-

Enquadramento dos empreendimentos segundo Decreto n.
14.032 de 15 de Junho de 2012.

-

www.ima.ba.gov.br

Ceará

Superintendência Estadual
do Meio Ambiente
www.semace.ce.gov.br
(Semace)

Distrito
Federal

Instituto Brasília Ambiental
(Ibram)

Espírito
Santo

Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e de
Recursos Hídricos (Seama)
Instituto Estadual de Meio
Ambiente (Iema)

www.ibram.df.gov.br

www.seama.es.gov.br
www.iema.es.gov.br

Goiás

Agência Goiana do Meio
Ambiente (Agma)

http://www.semarh.goia
s.gov.br

Maranhão

Governo do Estado do
Maranhão

www.sema.ma.gov.br

Lei n. 14.882 de 27/01/2011 dispõe sobre procedimentos
ambientais simplificados de empreendimentos e/ou
atividades de porte micro com potencial poluidor Existem modelos de TdR.
degradador baixo.
Resolução COEMA n. 4 de 12/04/2012.
Resolução CONAM n. 2 DE 22/07/2014 procedimentos para
o Licenciamento Ambiental Simplificado no âmbito do
Distrito Federal. http://www.portalgdf.df.gov.br/ licenca-defuncionamento/consulta-previa.html
Formulário de enquadramento baseado na IN n.010/2010,
com lista das atividades que devem ser licenciadas. Existem
27 tipologias e um enquadramento de atividades poluidoras
e /ou degradadoras considerando atividade áreas, porte e
potencial poluidor/degradador.
SEMARH – existem manuais para licenciamento ambiental
(http://www.semarh.goias.gov.br/site/ conteudo/manuaisde-licenciamento-ambiental). Roteiro para Elaboração do Existe escopo para diagnóstico prévio.
TdR
para
EIA/RIMA
(http://www.semarh.goias.gov.br/site/documentos-gerais)
O enquadramento dos empreendimentos é feito segundo a
Resol. Conama n. 237/1997.
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Estado

Órgão

Site

Triagem

Existe listagem de empreendimento sujeitos a avaliação de
impacto ambiental, mas não há TdR padronizados
disponíveis.
Mato
Secretaria de Estado de
No anexo da Resolução SEMAC n. 008, de 31 de maio de
Grosso do Meio Ambiente e Recursos www.imasul.ms.gov.br
2011,
há
indicação
para
enquadramento
do
Sul
Hídricos (Sema)
empreendimento.
Minas
Fundação Estadual do
Critérios estabelecidos segundo Deliberação Normativa
www.feam.br
Gerais
Meio Ambiente (Feam)
COPAM nº 74, de 9 de setembro de 2004.
É possível pedir uma Declaração de Dispensa do
Licenciamento:
http://www.sema.pa.gov.br/dla/
Secretaria Executiva de
segundo a lista do Anexo 1 da Resolução Nº 107
Pará
Ciência, Tecnologia e Meio www.sema.pa.gov.br/
Lista de empreendimentos que necessitam licenciamento
Ambiente (Sectam)
http://www.sema.pa.gov.br/servicos/licenciamento-de-a-az/
Atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental estão
descritas no Anexo I, da Norma Administrativa
Superintendência do Meio
SUDEMA/NA-108, aprovada através da Deliberação
Paraíba
www.sudema.pb.gov.br/
Ambiente (Sudema)
COPAM N° 3.245 de 27 de fevereiro de 2003, acrescidas
daquelas do Anexo I da Resolução/CONAMA/n. 237, de
19/12/97.
IAP – formulários para preenchimento disponíveis no site
Instituto Ambiental do
Paraná
www.pr.gov.br/iap
(http://www.iap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?
Paraná (Iap)
conteudo=377) acesso em 22/9.
Agência Estadual de Meio www.cprh.pe.gov.br
Pernambuc Ambiente e Recursos
Tipologias disciplinadas via Instruções Normativas setoriais,
http://www.cprh.pe.gov. não há termos de referência padrão disponíveis.
o
Hídricos (CPRH)
br/PortalSiliaWeb/
Secretaria do Meio
O enquadramento dos empreendimentos é feito segundo a
Piauí
Ambiente e Recursos
www.semar.pi.gov.br
Resol. Conama n. 237/1997.
Hídricos (Semar)
INEA – triagem pelo site. Existem grupos para selecionar
Rio de
Instituto Estadual do
baseado na atividade e na localização. Existe lei n. 1356
www.inea.rj.gov.br
Janeiro
Ambiente (Inea)
que determina empreendimento sujeitos a EIA e a Estudo
simplificado.
Mato
Grosso

Secretaria de Estado do
Meio Ambiente (Sema)

Instituto de
Rio Grande Desenvolvimento
do Norte
Econômico e Meio
Ambiente do RN (Idema)

www.sema.mt.gov.br

www.idema.rn.gov.br

Escopo
http://www.unisite.ms.gov.br/unisite/sites/i
masul/index.php?inside=1&tp=3&comp=&
show=5288
Modelo de TdR por tipologia.

Modelo de TdR por tipologia.

Para alguns tipos de empreendimento (ex.
irrigação, linhas de transmissão) existe um
conteúdo
mínimo
que
deve
ser
apresentado.

Existe lista de impacto do IAP por tipologia.

-

-

-

Instruções técnicas disponíveis para cada
tipo de empreendimento. http://www.idema
Resolução n. 02/2011 estabelece os critérios para
.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=CATALG
enquadramento.
&TARG=13&ACT=&PAGE=0&PARM=&LB
L=Licenciamento+Ambiental
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Estado

Órgão

Fundação Estadual de
Rio Grande Proteção Ambiental
do Sul
Henrique Luis Roessler
(Fepam)
Secretaria de Estado do
Rondônia
Desenvolvimento
Ambiental (Sedam)
Fundação Estadual de
Roraima
Meio Ambiente Ciência e
Tecnologia (Femact)
Santa
Fundação do Meio
Catarina
Ambiente (Fatma)
Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (SMA)
Companhia de Tecnologia
de Saneamento Ambiental
São Paulo
(Cetesb)
Departamento de
Avaliação de
Impacto Ambiental (Daia)
Administração Estadual do
Sergipe
Meio Ambiente (Adema)
Instituto Natureza do
Tocantins
Estado do Tocantins
(Naturatins)

Site
www.fepam.rs.gov.br

Triagem

Escopo

No site é possível enquadrar o empreendimento de acordo
com
tipo
e
porte
em
http://www.
fepam.rs.gov.br/licenciamento/Area1/default.asp

-

www.sedam.ro.gov.br/w Existe uma planilha de cálculo de preço, mas não diz como TdR
padrão
eb/guest/home
definir tipologia e
empreendimentos.

para

www.femact.rr.gov.br

Apresenta as atividades licenciáveis pela FEMACT, e quais
necessitam EIA/RIMA (Instrução Normativa n. 01/2003).

-

www.fatma.sc.gov.br

SC – FATMA – enquadramento pelo site.

-

alguns

www.ambiente.sp.gov.b
r
www.cetesb.sp.gov.br
www.cetesb.sp.gov.br/li
cenciamentoo/daia/daia.
asp
www.adema.se.gov.br

CETESB – Manual: Elaboração - Estudos CETESB – Manual: Elaboração - Estudos - Licenciamento Licenciamento - Avaliação de Impacto
Avaliação de Impacto Ambiental.
Ambiental.

Enquadramento através de requerimento.

-

www.naturatins.to.gov.b Órgão ambiental define baseado na legislação federal e na
Modelo de TdR por tipologia.
r
Res COEMA/TO n. 07/05.

Fonte: ARCADIS logos, 2015.

ARCADIS logos 71

Estudo Comparativo dos Modelos de LAF, AIA e CA
P2 - Levantamento de Listas de Verificação

Foram realizadas consultas quanto à existência e uso das listas de verificação, sendo que a
conclusão é que em alguns órgãos ambientais estaduais utilizam listas para enquadramento
dos projetos quanto à complexidade do estudo (triagem), ou ainda como roteiros para
elaboração do estudo (definição de termos de referência). Apenas em dois estados, Paraná e
São Paulo, foi verificada existência de lista de verificação que vincula a tipologia dos
empreendimentos com seus impactos ambientais. Estas listas, de interesse direto ao Projeto,
são pormenorizadas na íntegra ao longo dos próximos itens.

2.2.2.

Impactos Ambientais Vinculados aos Componentes Ambientais ou
Tipologias de Empreendimentos

Apenas em dois estados, Paraná e São Paulo, foi verificada existência de lista de verificação
que vincula a tipologia dos empreendimentos com seus impactos ambientais27. As listas
permitem a consulta tanto pelo empreendimento como pelos impactos ambientais.
2.2.2.1.

Estado do Paraná

A lista de verificação do Estado do Paraná (Quadro 2-11) classifica trinta tipologias de
empreendimentos que, de acordo com o órgão ambiental estadual, requerem Estudo de
Impacto Ambiental para licenciamento. Cada uma dessa tipologias, associadas aos seus
números de referência no CNAE28, detém sua própria lista de impactos antevistos.
Apresenta-se abaixo a listagem das tipologias, enquanto que no ANEXO VIII e na ferramenta
web apresentam-se as listas de tipologias e os respectivos impactos ambientais antevistos.
Quadro 2-11 - Lista de Tipologias de Empreendimentos que Requerem EIA, Estado do Paraná.
Tipo de Empreendimento que Requer EIA

CNAE

Fabricação de Aço e de Produtos Siderúrgicos

25.3

Aeroportos e suas Ampliações

42.9

Armazenamento de Resíduos

38.2

Aterro de Resíduos Sólidos

38.2

Aterros Sanitários que Recebam Mais de 20 T/Dia

38.2

Barragens / Reservatórios para Fins de Abastecimento Público

42.2

Produção de Cimento

23.2

Extração de Combustível Fóssil (Petróleo, Xisto, Carvão)

6

Energia Elétrica - Linhas De Transmissão Acima De 230 Kv

35.1

Eólicas - Usinas Para Geração De Eletricidade, Acima De 10 Mw, E Suas Ampliações

35.1

Hidrelétricas - Usinas, Acima De 10 MW (PCH E UHE) E Suas Ampliações

35.1

27

Matriz de impacto disponível em: http://creaweb.crea-pr.org.br/IAP/consultas/menu_consultas_iap.aspx

28

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE. Disponível em: www.cnae.ibge.gov.br
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Tipo de Empreendimento que Requer EIA

CNAE

Exploração Econômica De Madeira Ou De Lenha, Em Áreas Acima De 100 Hectares
Oleodutos, Alcooldutos, Gasodutos E Polidutos.

42.2

Fabricação De Produtos Derivados Do Processamento De Petróleo

19.2

Perfuração De Poços E Produção De Petróleo E Gás Natural

6

Polos Turísticos

93.2

Portos E Terminais Portuários (Minérios, Combustíveis, Derivados De Petróleo,
Contêineres, Cargas Frágeis

42.9

Projetos Urbanísticos, Acima De 100 Ha

42.1

Co-Processamento De Resíduos

39

Outras Formas De Tratamento De Resíduos

38.2

Disposição Final De Resíduos Sólidos

38.2

Incineração De Resíduos Sólidos

38.2

Reciclagem De Resíduos Sólidos

39

Sistemas De Tratamento, Processamento E Destino Final De Resíduos Sólidos

38.2

Fabricação De Produtos Derivados De Rochas Betuminosas

20.9

Rodovias, Ferrovias E Hidrovias

42.1

Termoelétricas - Usinas, Acima De 10Mw, Qualquer Que Seja A Fonte De Energia
Primária, E Suas Ampliações

35.1

Transporte Por Dutos (Gasodutos, Oleodutos, Minerodutos, Etc.)

49.4

Atividades De Turismo E Lazer (Grandes Empreendimentos)

93

Fonte: CREA-PR, disponível no sítio eletrônico do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Documento
disponível no Anexo VIII e na ferramenta web em Lista de impactos IAP.

No Quadro 2-12 estão listados os impactos ambientais antevistos, segregados pelos meios
biótico, físico e socioeconômico e desvinculados de tipologias de empreendimentos. Objetivase com a colocação de tais informações criar uma base de comparação com as demais listas
de verificação utilizadas internacionalmente que listam, por aspecto ambiental, os possíveis
impactos. Ao todo, são antevistos cem possíveis impactos ambientais.
Quadro 2-12 - Lista de Impactos Ambientais Antevistos, Estado do Paraná.
Impactos Ambientais Antevistos
Grupo

Subgrupo

Meio Biótico

Fauna

Impactos
Alteração Da Composição Da Fauna
Aparecimento De Espécies Exóticas
Aparecimento De Vetores
Atropelamento De Animais
Aumento De Caça
Desequilíbrio Ecológico
Destruição De Habitats
Dispersão De Espécies
Empobrecimento Genético
Espécies Endêmicas, Raras Ou Ameaçadas
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Impactos Ambientais Antevistos
Grupo

Subgrupo

Flora

Água

Meio Físico
Ar

Clima

Geologia /
Geomorfologia

Solo

Impactos
Interrupção Da Migração De Peixes
Isolamento De Populações
Mortandade De Peixes
Prejuízo De Outros Animais Aquáticos
Redução De Estoques Populacionais
Alterações Em Áreas De Ocorrência De Espécies
Endêmicas, Raras Ou Ameaçadas
Contaminação Biológica (Exóticas)
Diminuição Da Abundância De Espécies
Diminuição De Área De Ocorrência De Espécies Nativas
Efeitos De Borda
Extinção De Espécies - Contribuição Para
Fragmentação De Habitats - Isolamento
Insularização (Formação De Áreas Isoladas)
Invasão De Espécies Mais Adaptadas
Mudança De Paisagem (Ambiente)
Perda Da Diversidade Biológica
Perda De Cobertura Vegetal Nativa (Floresta, Campo)
Perda De Conexão Entre Fragmentos
Prejuízo De Outros Animais Aquáticos
Redução Da Variabilidade Genética
Alteração Da Dinâmica Do Ambiente
Alteração Da Qualidade De Água Subterrânea (Referência
Resoluções Conama E Potabilidade)
Alteração Da Qualidade De Água Superficial (Referência
Resoluções Conama)
Alteração Da Quantidade De Água Subterrânea
Alteração Da Quantidade De Água Superficial
Alteração Do Balanço Hídrico
Alteração Do Fluxo De Recarga Da Água Subterrânea
Alteração Do Nível Do Aquífero
Alteração Nos Usos Da Água
Aumento Do Assoreamento Das Águas Superficiais.
Ecotoxicidade
Eutrofização E Florações
Poluição Por Efluentes Líquidos Ou Resíduos Sólidos
Alteração Das Condições De Dispersão De Poluentes.
Alteração Qualidade Do Ar: Co, Mp, So2, Partículas
Inaláveis, Ozônio, Fumaça, No2, Voláteis, Odores
Aumento Dos Índices De Ruído
Chuva Ácida
Geração De Poluentes Atmosféricos
Alteração Do Microclima: Precipitação, Temperatura
Alteração Dos Padrões De Vento
Alteração Das Características Dinâmicas Do Relevo
Alteração Das Condições Geotécnicas
Alterações De Jazidas Minerais
Comprometimento De Cavidades Naturais
Sismicidade
Agravamento Dos Processos De Desertificação
Alteração Da Estrutura Do Solo
Alteração Da Fertilidade Do Solo (NPk, Mo, pH
Micronutrientes)
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Impactos Ambientais Antevistos
Grupo

Subgrupo

Aspectos Sociais E
Culturais
Atividades
Econômicas: Setor
Primário
Atividades
Econômicas: Setor
Secundário
Atividades
Econômicas: Setor
Terciário
Educação, Recreação
E Lazer

Meio Socioeconômico

Infraestrtura Regional

Núcleos Populacionais

Patrimônio Cultural,
Hist., Arqueológico e
Paisagístico
Populações Indígenas,
Quilombolas e outras
Pop. Tradicionais

Saúde Pública

Impactos
Alteração Do Uso Do Solo
Compactação Do Solo
Contaminação Do Solo (Substâncias Poluentes
Inorgânicas).
Contaminação Do Solo (Substâncias Poluentes Orgânicas).
Diminuição Da Capacidade De Regeneração Do Meio
Disposição De Resíduos E Efluentes
Erosão Nas Encostas
Erosão Superficial
Impermeabilização. Aumento da Evapotranspiração do
Solo
Alteração Das Condições Da Qualidade De Vida
Alteração Das Relações Sociais
Alteração Dos Elementos Culturais
Alteração Da Taxa De Emprego Rural
Alteração Das Atividades Agrícolas E Pesqueiras
Alteração De Áreas E Atividades Agrícolas
Alteração Da Produção De Unidades Industriais
Alteração Da Taxa De Emprego Industrial
Alteração Das Atividades Industriais
Alteração Da Taxa De Emprego No Setor Terciário
Alteração Das Atividades Comerciais E De Serviços
Alteração Das Atividades Do Setor Terciário
Alteração Das Finanças Municipais
Alteração Da Demanda Por Escolas
Maior Procura Por Centros De Recreação E Lazer
Alteração Do Sistema De Telecomunicações
Alteração Do Sistema De Transmissão E Distribuição De
Energia Elétrica
Alteração Do Sistema Viário, Incluindo Rodovias, Ferrovias,
Hidrovias E Aeroportos
Alteração Das Condições De Abastecimento E
Comercialização
Alterações Na Rede De Polarização Regional
Criação De Polos De Atração Com O Consequente
Aumento Da Demanda De Serviços E Equipamentos
Sociais.
Inundação De Áreas Urbanas
Desaparecimento / Descaracterização De Monumentos,
Prédios E Sítios Com Valor Cultural E Histórico
Desaparecimento De Sítios Com Valor Arqueológico E
Paisagístico
Alteração Da Organização Social Vigente
Alteração Dos Elementos Culturais Das Populações
Tradicionais
Transferência Compulsória De Populações Indígenas
Alteração De Demanda Para A Rede Médico-Hospitalar
Alterações Que Possibilitem Focos De Moléstias Diversas
Potencialidade De Acidentes Com A População Local E
Temporária
Alteração Da Taxa De Emprego Rural E/Ou Urbano
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Impactos Ambientais Antevistos
Grupo

Subgrupo

Impactos

Alteração Das Condições Habitacionais Na Fase De
Construção De Obras
Transferência Compulsória Da População Afetada
Fonte: CREA-PR, disponível no sítio eletrônico do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Documento
disponível no Anexo VIII e na ferramenta web em Lista de impactos IAP.
Situação Demográfica
Rural E Urbana

2.2.2.2.

Estado de São Paulo

A lista de verificação do estado de São Paulo foi publicada pela CETESB em 2014, na
publicação "Manual para Elaboração de Estudos para o Licenciamento com Avaliação de
Impacto Ambiental” 29. A CETESB realiza o licenciamento ambiental no estado de São Paulo
em duas frentes e sob gestão de duas diretorias diferentes, sendo que o Manual trata do
licenciamento realizado pela Diretoria I30. Segundo o Manual, trata-se de orientações gerais e
não roteiros rígidos, cujo objetivo é orientar a elaboração dos estudos ambientais no estado.
Diferentemente da listagem do Estado do Paraná, não se trata de ferramenta para consulta
online, mas sim de publicação. Sintetizam-se nos três quadros a relação entre os
empreendimentos e seus impactos, segundo a forma como estão classificados no manual.

29

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB publicou em agosto de 2014 o Manual para Elaboração de Estudos
para o Licenciamento com Avaliação de Impacto Ambiental, que é anexo único a que se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria
no 217/2014.
As Diretorias são C e I: a primeira trata de fontes de poluição com base no Decreto nº 8468/76 e normativas e padrões editados
posteriormente, enquanto que a Diretoria I, de Avaliação de Impactos Ambientais, é responsável pelo licenciamento de
empreendimentos de porte, com base em AIA.
30
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3. Considerações
O levantamento das listas de verificação para as etapas de triagem, escopo, avaliação de
impactos e acompanhamento permite concluir que há um amplo uso da ferramenta de listas de
verificação no âmbito da AIA, com diferentes formatos, conteúdos e objetivos.
Cada uso identificado foi descrito, exemplificado e delimitado em seu escopo e contexto de
uso. Cada uso das listas de verificação é adaptada ao seu propósito, em seu contexto
específico, sob a previsão de legislação também específica e voltados para um ou outro
propósito também específico.
O levantamento que resultou em 132 e 386 listas internacionais e nacionais respectivamente,
considerando as quatro etapas da AIA previamente definidas, a saber, triagem, escopo,
avaliação e impactos e monitoramento/acompanhamento, somadas à outras listas como de
análise e avaliação dos estudos, demonstram que nos processos de AIA as listas de verificação
são ferramentas que podem auxiliar os processos dando-lhes coerência e contribuindo para
sua efetividade.
Entretanto, além das listas de verificação serem desenvolvidas para cada aplicação específica,
é oportuno observar os resultados do estudo de Spooner (1998) para o Instituto Internacional
para o Meio Ambiente de Desenvolvimento (International Institute for Environment and
Development - IIED), composto, entre outras, pelas organizações, International Environmental
and Natural Resource Assessment Information Service (INTERAISE), em colaboração do
World Resources Institute (WRI), e da World Conservation Union (IUCN). Spooner (1998)
entrevistou mais de 60 profissionais entre os quais haviam tomadores de decisão, consultores,
políticos, analistas de órgãos ambientais e pesquisadores e, obteve as seguintes porcentagens
na utilização de listas de verificação:




Órgãos púbicos e tomadores de decisão: 15% nunca usam e 49% utilizam apenas
ocasionalmente
Planejadores: 4% nunca usam e 59% utilizam apenas ocasionalmente
Consultores: 10% nunca usam e 60% utilizam apenas ocasionalmente

Esses resultados indicam que a adesão ao uso de listas de verificação não é elevado, o que
pode decorrer, seja de emprego não obrigatório, seja de pouca adequação das listas às
necessidades do usuário. Listas desenvolvidas para propósitos específicos, “sob medida” e
mediante a participação e envolvimento dos futuros usuários têm mais chances de serem
utilizadas.
Ao avaliar a importância das listas de verificação neste projeto, com o objetivo de agrupar
fontes que contribuam para a composição do Produto 4 - Lista de verificação relacionando
aspectos ambientais a impactos ambientais, destacam-se as listas de avaliação de impacto,
principalmente se estiverem vinculadas à tipologia de empreendimento e neste sentido, as
listas nacionais dos estados do Paraná e São Paulo, além das listas do Banco Asiático de
Desenvolvimento e a algumas outras, como a do setor de transporte do Texas, poderão ser de
utilidade, porém avalia-se que poucos são os exemplos que permitem verificar como se dá a
vinculação entre tipologias de empreendimentos com seus impactos ambientais potenciais.
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Outras ferramentas, como os guias técnicos destacados no Produto 1 como Boa Prática,
também contribuem para a coerência das avaliações de impacto ambiental.
Cabe mencionar, por fim, a discussão sobre o nível de abrangência das listas de verificação.
Ou seja quanto mais gerais, menor sua utilidade. Porém seu detalhamento setorial/espacial,
pode levar a desvantagens. Ou seja, alguns autores consideram que por mais que as listas de
verificação antecipem impactos pelo cruzamento de determinadas tipologias de
empreendimento com determinadas ambiências, não conseguem endereçar com qualidade as
quantificações dos efeitos diretos e indiretos, pois demandar-se-ia a descrição dos impactos
em termos precisos, bem como a correta avaliação sobre a magnitude do impacto e sua
significância naquela especificação técnica de projeto e - concomitantemente - naquele
ambiente.
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