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Apresentação do P3

O relatório denominado P3 - Levantamento dos aspectos e impactos ambientais
identificados no âmbito dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) dos estudos de
referência de Licenciamento Ambiental Federal (LAF) constitui o terceiro produto do
contrato n. 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 visa 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 visa elaboração de uma 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 melhoria da
eficiência na prestação dos serviços públicos associados.
Os produtos deste contrato consolidam pesquisas exploratórias nos âmbitos nacional e
internacional, além do levantamento de informações dos estudos de referência licenciados pelo
IBAMA (P1, P2, P3, P5, P6 e P7), entendida como a base analítica de pesquisa que precede
as etapas de proposição (Produtos 4 e 8), 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 2 – Compêndio contendo levantamento bibliográfico de listas de verificação dos
impactos, elementos, efeitos, fatores ou aspectos ambientais associados às tipologias
definidas e dá base ao Produto 4
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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 aos impactos ambientais, consolidada de acordo com a definição de
agrupamento de empreendimentos e uniformizando termos ou expressões, baseando-se
nos resultados dos levantamentos dos Produtos 1, 2 e 3;



Produto 5 - 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.

Espera-se que estes resultados - Boas Práticas e Matriz de Impactos - possam contribuir com
o aperfeiçoamento da gestão de dados, informações e conhecimentos referentes aos três
modelos AIA, LAF e CA garantindo sua modernização e disponibilização de forma clara e
padronizada. E, mais que isso, 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, o Produto 3 apresenta o resultado do levantamento dos aspectos e
impactos ambientais identificados e avaliados no âmbito dos EIAs de referência, que consiste
em sistematizar as informações de 72 processos de licenciamento ambiental, selecionados
pelas coordenadorias integrantes do DILIC - CGENE, CGPEG e CGTMO.
No levantamento dos estudos foram adotados os conceitos que estão apresentados no Anexo
I – Glossário, para se promover o alinhamento entre os autores e leitores deste documento.
Destaca-se no entanto os conceitos adotados para:
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Atividade: toda ação executada para o desenvolvimento do empreendimento, em qualquer de
suas fases. Uma atividade implica a necessidade de dispor de recursos físicos, humanos e
financeiros para sua execução.
Aspecto Ambiental: segundo a norma NBR ISO 14001:2004, aspecto ambiental é "elemento
das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio
ambiente". Neste relatório, o termo "organização" equivale a "empreendimento" ou "projeto"
cujos impactos ambientais são analisados. Um aspecto ambiental é inerente a uma atividade,
ocorrendo independentemente das características socioambientais locais.
Impacto Ambiental, sinônimo: efeito ambiental. Resolução Conama n. 1/86 define impacto
ambiental como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetem: I. a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; II. as atividades sociais e econômicas; a biota; III. as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; IV. a qualidade dos recursos ambientais. Embora esta definição
estabeleça o conceito oficial no Brasil, não tem plena coincidência com o conceito adotado na
prática no País ou no exterior, que é mais abrangente. Neste relatório, assume-se que a
definição da norma NBR ISO 14001:2004: "qualquer modificação do meio ambiente, adversa
ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma
organização" abrange o conceito da Resolução Conama e reflete melhor o conceito
efetivamente vigente. Neste relatório, o termo "organização" equivale a "empreendimento" ou
"projeto" cujos impactos ambientais são analisados. Esta definição tem a vantagem de deixar
claras as relações de causalidade entre as atividades do projeto e os impactos ambientais, que
é objeto deste relatório e não se restringe os impactos a "alterações das propriedades físicas,
químicas ou biológicas do meio ambiente".

O presente documento está organizado em cinco capítulos cujos conteúdos estão distribuídos
da seguinte forma:


Capítulo 1 – Aspectos Metodológicos



Capítulo 2 – Caracterização dos casos estudados



Capitulo 3 – Análise sobre atividades, aspectos e impactos ambientais



Capítulo 4 - Considerações Finais



Capítulo 5 – Referências bibliográficas

Além dos capítulos, o presente documento contém anexos relevantes para fundamentação
das análises apresentadas, além de anexo digital contendo o banco de informações coletadas
e suas potenciais análises.
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1. Aspectos Metodológicos
A abordagem metodológica para desenvolvimento deste Produto, que se propõe, tal como
consta do Termo de Referência, ao “levantamento dos impactos, elementos, efeitos, fatores ou
aspectos ambientais, considerando suas características regionais e temporais, identificados e
avaliados no âmbito dos estudos ambientais dos processos existentes do licenciamento
ambiental federal”, parte de dois princípios fundamentais:
1) Que os produtos subsequentes – que abordam Medidas, Indicadores e Critérios de
Gestão e Acompanhamento de programas ambientais – estão relacionados ao Produto
deste Relatório e;
2) Que a declaração de impactos ambientais nos processos de AIA não se encerra em si:
a declaração dos impactos ambientais – e sua relação com elementos e atividades – é
o ponto de partida para os processos subsequentes de declaração de Medidas
Mitigadoras, Indicadores Ambientais, e o agrupamento destes com os Critérios de
Gestão e Acompanhamento dos programas ambientais.
Assim, constituiu-se uma abordagem metodológica que antevê o todo, as partes e a relação
entre elas, cujo objetivo é promover um arcabouço consistente de métodos, técnicas, dados,
informações e análises para que se cumpram, de maneira ampla e otimizada, os objetivos
deste Produto e de suas derivações.
O Modelo Esquemático da Figura 1-1 ilustra a construção lógica da metodologia, incluindo sua
parte definidora e orientadora e o ferramental para coleta e análise de dados e informações
que serão insumos e se tornarão resultados destes processos. Cada elemento desta
construção está declarado neste Relatório.

Figura 1-1 Modelo esquemático e metodológico para a elaboração do P3.
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Na sequência descreve-se a metodologia para coleta e consolidação dos dados e o processo
de análise e cruzamento das informações, tendo por base um modelo conceitual de
relacionamento entre informações associado às análises de impactos.

1.1.

Metodologia para o levantamento e análise dos dados
1.1.1.

Modelo Conceitual e Ferramentas Tecnológicas

Partindo das premissas descritas e com o intuito de declarar os elementos e suas relações e
também orientar os processos metodológicos, foram gerados o Modelo Conceitual e o
Diagrama de Causa e Efeito ilustradas na Figura 1-2 e Figura 1-3.
Figura

1-2

Figura 1-2 Modelo conceitual de relacionamento entre informações associadas às análises de
impactos.
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Figura 1-3 Diagrama de causa e efeito.

A partir do Modelo Conceitual e do Diagrama de Causa e Efeito, gerou-se o modelo relacional
de dados para o banco de dados (Figura 1-4) e o Dicionário de Dados está no Anexo II.
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Figura 1-4 Modelo Relacional de dados para análise de impactos.

Este modelo relacional de dados permite que se façam os cruzamentos necessários para
suportar as análises e consolidações. Os elementos do modelo estão descritos no Anexo II –
Dicionário de dados.
A coleta de dados foi feita mediante a leitura dos 72 EIAs e os dados coletados, segundo o
modelo predeterminado e explicado a seguir, foram inseridos em planilhas Excel. As seguintes
ferramentas tecnológicas são utilizadas ao longo do processo:
1.
2.
3.
4.

Inserção (levantamento) de dados: Planilhas Microsoft Excel 2013
Armazenamento dos dados coletados nas planilhas: Microsoft Access 2013
Aporte das planilhas de coleta para o banco de dados: Visual Basic Automation (VBA)
Consolidação e Análise: Tabelas Dinâmicas do Microsoft Excel 2013, PowerPivot do
Microsoft Excel 2013.

A seleção destas ferramentas se dá pelo seu potencial analítico.
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1.1.2.

Estudos e Tipologias de Referência

A presente avaliação foi realizada com base em Estudos de Impacto Ambiental, denominados
estudos de referência, selecionados e disponibilizados pelo IBAMA. A distribuição dos 72
estudos de referência por coordenadoria, CGTMO, CGENE e CGPEG, estão apresentados na
Figura 1-5.

EIA por
Coordenadoria
do DILIC

CGENE
23
32%

CGTMO
40
56%

CGPEG
9
12%

Figura 1-5 Número de estudos de referência (EIA) por coordenadoria do DILIC.

Nos procedimentos estabelecidos pelo IBAMA, as tipologias de empreendimentos utilizadas
nos processos de Licenciamento Ambiental Federal estão inseridas em uma classificação que
abrange quatro níveis de categorias de informação, conforme Quadro 1-1.

Quadro 1-1 Tipologias de empreendimentos utilizadas no Licenciamento Ambiental Federal
associadas aos quatro níveis de categorias.
CATEGORIAS DE INFORMAÇÃO IBAMA

CATEGORIAS
DE
INFORMAÇÃO
(EDGV)

SETORES DO
IBAMA

CATEGORIA
AUXILIAR

TIPOLOGIAS

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Energia e
Comunicações

Setor de
Energia

Geração

REF.
NUMÉ
RICA

Usina eólica

1

Usina termelétrica

2

Central de geração hidrelétrica (CGH)

3

Pequena central hidrelétrica (PCH)

4
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CATEGORIAS DE INFORMAÇÃO IBAMA

CATEGORIAS
DE
INFORMAÇÃO
(EDGV)

SETORES DO
IBAMA

CATEGORIA
AUXILIAR

TIPOLOGIAS

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Setor de
Mineração

Estrutura
Econômica

Setor de
Petróleo e
Gás

Usina hidrelétrica (UHE)

5

Usina termonuclear

6

Transmissão

Linhas de transmissão

7

Transporte
Combustível

Duto

8

Mineração

Mineração

9

Mineroduto

Mineroduto

10

Petróleo e Gás - Aquisição

11

Petróleo e Gás - Perfuração

12

Petróleo e Gás - Produção

13

Duto

14

Petróleo e Gás - Onshore

15

Instalação Nuclear

16

Instalação Radioativa

17

Transporte
Aquaviário

Transporte Hidroviário Marítimo

18

Transporte Hidroviário Fluvial

19

Transporte
Terrestre

Estruturas Ferroviárias

20

Estruturas Rodoviárias

21

Sistema de Abastecimento de Água

22

Sistema de Esgotamento Sanitário

23

Irrigação

24

Transposição

25

Recifes Artificiais

26

Antenas

27

Aeroporto

28

Base Aeroespacial

29

Complexo Turístico

30

Cabo Óptico

31

Outras

32

Offshore

Onshore
Setor Nuclear
/ Radioativo

Sistema de
Transporte

Abastecimento
de Água e
Saneamento
Básico

Setor de
Transporte

Setor de
Recursos
Hídricos

Outras

REF.
NUMÉ
RICA

Recursos
Hídricos

Outras

Fonte: IBAMA, 2014

Considera-se que cada tipologia tem características próprias e potencialmente induz impactos
semelhantes em suas respectivas áreas de influência.
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1.1.3.

Desenvolvimento e consolidação do roteiro

Para a coleta e compilação das informações sobre atividades, aspectos e impactos ambientais
associados, identificados nos 72 estudos de referência, foi elaborado um roteiro de coleta de
informações estruturado na forma de arquivo eletrônico Excel (Anexo III – Modelo do roteiro de
coleta de informações).
Este roteiro para a coleta de informações – RCI foi construído com objetivo de embasar
análises qualitativas e, quando possível, quantitativas, segregando cada elemento (aspectos
ambientais, impactos ambientais e componentes ambientais), considerando ainda que a
análise dos impactos está associada à tipologia, localização e porte dos empreendimentos.
No RCI (Anexo III – Modelo do roteiro de coleta de informações) foram inseridas planilhas “guia”
com informações gerais e de referência, para orientar a coleta e planilhas de coleta de
informações (EIAXX).
As planilhas guia foram identificadas como “GERAL”, “FCA IBAMA” (Ficha de Caracterização
de Atividade / IBAMA) e “CNAE” (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). A primeira
(GERAL) fornece um roteiro simples e objetivo para a leitura dos estudos de referência,
contendo os principais componentes ambientais. Indica, para a coleta e sistematização dos
impactos, o uso de uma lista de referência de impactos “padrão” que deve ser associada à
nomenclatura dos impactos coletados. A necessidade de estabelecer uma lista padronizada de
denominações de impactos se deve à grande variabilidade de enunciados encontrada nos
EIAs.
A lista de impactos padrão apresenta uma nomenclatura de referência minimamente
padronizada (denominação padrão apresentada no Anexo IV – Lista de impactos padrão) a fim
de tornar possível, na etapa de análise, a agregação de impactos por grupos, facilitando-se
essa mesma análise. Foi ainda definido como deveria ser composta a coluna de contexto do
impacto e, finalmente foram definidos os atributos de análise dos impactos, a partir do inciso II
do artigo 6º da Resolução CONAMA n. 1/86 e sua provável classificação.
Na planilha “FCA IBAMA” apresentam-se as Coordenações Gerais do DILIC/IBAMA, as
categorias de informações e respectivos níveis, incluindo as tipologias adotadas pelo IBAMA
(nível 4) e o número de referência para cada tipologia, idênticas ao Quadro 1-1. Na planilha
CNAE é apresentada a estrutura detalhada da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas -CNAE 2.0, considerando-se as seções, divisões, grupos, classes e subclasses
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Nas planilhas de coleta de informações (EIAXX), para cada informação coletada, foram
identificadas a página, o volume e o documento em que a informação foi coletada, permitindo
a rastreabilidade da informação na fase de análise, caso necessário.
Foram estabelecidas três planilhas complementares, denominadas "EIAXX", "TIPOLOGIA" e
“CARACTERISTICAS AMBIENTAIS”, cujos objetivos foram coletar informações que permitam
identificar o processo no IBAMA, a tipologia, as características gerais do empreendimento,
porte, localização, e as principais características ambientais da área onde o empreendimento
está inserido. Essas planilhas reúnem informações dos 72 processos analisados. A planilha
“EIAXX (número de identificação)”, é o eixo central da coleta de informações deste produto, ou
seja, fornecerá informações sobre atividades, aspectos e impactos ambientais.
ARCADIS logos
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A seguir apresenta-se a descrição das planilhas de coleta de informações.
1.1.3.1.

Planilha Tipologia

Na planilha de TIPOLOGIA, foram registradas informações para se avaliar a tipologia e o porte
de cada empreendimento. Para tanto, foram estabelecidas 21 colunas de coleta de
informações, conforme Quadro 1-2, que apresenta ao lado as justificativas de inclusão das
mesmas.
Quadro 1-2 – Informações coletadas e as respectivas justificativas para a planilha TIPOLOGIA

Coleta de Informações

Nº do processo no IBAMA

Justificativa
Definido na abertura do processo de LAF junto ao IBAMA, dado
coletado junto aos documentos administrativos do LAF

EDGV Nível 1
Setor IBAMA Nível 2
Categoria Auxiliar Nível 3

Identificado a partir da planilha de referência FCA IBAMA, permite
quantificação dos estudos analisados em cada nível de categoria
pré-definida pelo IBAMA na LAF

Tipologia IBAMA (DILIC) Nível 4
Referência Numérica (1 a 32)

Numeração definida no FCA IBAMA, de acordo com a tipologia no
nível 4, permite analisar o quantitativo de estudo avaliado por
tipologia

Data do Estudo

Dado obtido do EIA, permite análise sobre o período em que o
processo de licenciamento foi realizado, possibilitando associá-lo à
legislação vigente ao período do LAF

Número de páginas do estudo

Dado obtido por meio da contagem de páginas dos diversos
arquivos que compõem o EIA. Este dado é uma estimativa para os
estudos declarados como incompleto

Denominação do Empreendimento

Dado obtido do EIA, permite a identificação individualizada e
referenciando-se à tipologia

Número CNAE (Classe) (XX.XX-X)

Dado obtido a partir da planilha CNAE - Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (IBGE), cujo objetivo é associar às
tipologias

Objeto do Licenciamento

Informação obtida no item de caracterização do empreendimento,
com o objetivo de obter maior precisão para análise de tipologia do
empreendimento

Especificação do Porte ou Capacidade

Informação que objetivou identificar o porte do empreendimento.
Coletada no capítulo de caracterização do empreendimento,
considerou-se as especificidades de cada tipologia de
empreendimento, assim diferentes unidades foram utilizadas. Por
exemplo, MW para produção de energia elétrica, km (extensão)
para empreendimentos lineares, número de poços (perfuração) para
empreendimentos de P&G, entre outros

Investimento Previsto (em mil R$)

Informação que objetivou identificar, indiretamente, o porte do
empreendimento. Coleta realizada no capítulo de caracterização do
empreendimento. Este item é uma estimativa citada no EIA.
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Coleta de Informações

Justificativa

Tempo Previsto para Implantação (meses)

Informação que objetivou identificar, indiretamente, o porte do
empreendimento, associado ao tempo de ocorrência dos potenciais
impactos na fase de implantação. Coleta realizada no capítulo de
caracterização do empreendimento. Este item é uma estimativa
citada no EIA.

Tempo Utilizado para Implantação (meses)

Informação que objetivou identificar a diferença (ou não) entre o
planejado na etapa de EIA e o executado após LI, avaliando-se a
acuidade de planejamento no LAF. Coleta realizada nos
documentos do processo de LAF, potencialmente na LO

Mão-de-Obra Implantação (quantidade no
pico)

Informação que objetivou identificar, indiretamente, o porte do
empreendimento. Dado que está associado aos impactos da fase
de implantação. Coleta realizada no capítulo de caracterização do
empreendimento. Este item é uma estimativa citada no EIA.

Vida Útil do Empreendimento
(meses/anos)

Informação que objetivou identificar o tempo de permanência dos
potenciais impactos (fase de operação) dos empreendimentos
submetidos ao LAF. Coleta realizada no capítulo de caracterização
do empreendimento Este item é uma estimativa citada no EIA..

Mão de Obra Operação (quantidade no
pico)

Informação que objetivou identificar, indiretamente, o porte do
empreendimento. Dado que está associado aos impactos da fase
de operação. Coleta realizada no capítulo de caracterização do
empreendimento. Este item é uma estimativa citada no EIA.

UC Afetadas

Identificação de UC (baseado no SNUC - Lei federal n. 9.985/2000)
que tem parte de seu território afetado pelo empreendimento. Dado
coletado no capítulo de diagnóstico

Valor de Compensação ambiental

Valor previsto no artigo 36 da Lei federal n. 9.985/2000,
regulamentado pelo Decreto federal n. 4.340/2002 e
complementado pelo Decreto federal n. 6.848/2009. Pode ser obtido
no EIA ou documento posterior ou específico. Definição na fase de
planejamento. Este item é uma estimativa citada no EIA.

UC Beneficiadas pela Compensação
Ambiental

Valor previsto no artigo 36 da Lei federal n. 9.985/2000,
regulamentado pelo Decreto federal n. 4.340/2002 e
complementado pelo Decreto federal n. 6.848/2009. Pode ser obtido
em específico do LAF na etapa de LI/LO. Objetiva-se avaliar o valor
previsto e o valor efetuado, indicando indiretamente se o grau de
impacto previsto no planejamento estava adequado ao aplicado

Grau de Impacto, % de compensação

Valor previsto no artigo 36 da Lei federal n. 9.985/2000,
regulamentado pelo Decreto federal n. 4.340/2002 e
complementado pelo Decreto federal n. 6.848/2009. Pode ser obtido
no EIA ou documento posterior ou específico.

Fonte: ARCADIS Logos, 2014

1.1.3.2.

Planilha Características Ambientais

Para a planilha CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS foram estabelecidas as características
associadas à localização e porte do empreendimento e à sensibilidade ambiental do local de
inserção. Outra informação coletada refere-se à área de estudo e aos critérios de definição das
áreas de influência. As informações coletadas e as respectivas justificativas que definiram a
planilha de características ambientais estão apresentadas no Quadro 1-3.

ARCADIS logos
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Quadro 1-3 – Dados coletados e as respectivas justificativas para a planilha CARACTERÍSTICAS
AMBIENTAIS.

Coleta de Dados

Justificativa

Nº do Processo no IBAMA

Definido na abertura do processo de LAF junto ao IBAMA,
informação coletada nos documentos administrativos do LAF

Estados Diretamente Afetados

Identificação dos estados onde o empreendimento está localizado,
com objetivo de identificar espacialmente o empreendimento. Dado
obtido no capítulo de Caracterização do Empreendimento

Municípios Diretamente Afetados

Identificação dos municípios onde o empreendimento está
localizado, com objetivo de identificar espacialmente o
empreendimento e, indiretamente ao porte do empreendimento.
Dado obtido no capítulo de Caracterização do Empreendimento

Bacia Hidrográfica ou Bacia Sedimentar
(Offshore) de Referência

Identificação da bacia hidrográfica ou sedimentar de localização do
empreendimento, com objetivo de identificar espacialmente o
empreendimento. Dado obtido no capítulo de Caracterização do
Empreendimento ou no Diagnóstico do MF

Biomas

Identificação dos Biomas onde o empreendimento está localizado,
com objetivo de identificar espacialmente o empreendimento e,
indiretamente, a sensibilidade ambiental. Dado obtido no capítulo de
Diagnóstico do MB

Estado Antrópico (Zona
Urbana/Rural/Natural)

Identificação do predomínio de uso do solo onde o empreendimento
está localizado, com objetivo de identificar a sensibilidade ambiental
e social. Dado obtido no capítulo de Diagnóstico do MSE

Comunidades Tradicionais

As comunidades tradicionais são definidas pelo Decreto Federal n.
6.040, de 7 de fevereiro de 2007, e destacam-se nos EIA as
comunidades indígenas e quilombolas, mas não se restringem
apenas à elas, devendo se considerar as comunidades definidas
pelo MDS (Ministério de Desenvolvimento Social). Esta informação
tem por objetivo avaliar a sensibilidade social do local de instalação
do empreendimento. Dado obtido no capítulo de Diagnóstico do
MSE (meio socioeconômico).

Unidades de Conservação e ou Zona de
Amortecimento

Identificação de UC (baseado no SNUC - Lei federal n. 9.985/2000)
que pode ser afetada direta ou indiretamente pelo empreendimento,
incluindo a zona de amortecimento, esta informação tem por
objetivo avaliar a sensibilidade ambiental da localização do
empreendimento. Informação coletada no capítulo de diagnóstico

Sítios históricos /arqueológicos (sim ou
não)

Indicação da presença ou não de sítios históricos e arqueológicos
baseado no estudo de arqueologia previsto no EIA. Considerando
que com a execução de estudos específicos, podem ocorrer
número expressivo de sítios, o preenchimento neste item refere-se
a presença ou ausência. O objetivo da coleta desta informação está
associado à sensibilidade socioambiental da localização do
empreendimento. Informação coletada no capítulo de diagnóstico
do meio socioeconômico ou estudo específico de levantamento
histórico e arqueológico vinculado ao IPHAN

Espeleologia (sim ou não)

Indicação da presença ou não de ocorrência de cavidades, baseado
no estudo específico apresentado no EIA, se houver. Considerando
que, com a execução de estudos específicos, podem ocorrer
número expressivo de cavidades, o preenchimento neste item
refere-se a presença ou ausência. O objetivo da coleta desta
informação está associado à sensibilidade socioambiental da
localização do empreendimento
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Coleta de Dados

Apresentação de Área de Estudo
(sim/não)

Correspondência da Área de Estudo com
Área de Influência (sim/não)

Justificativa
Considerando que recentemente foi introduzido o conceito de
definição de “área de estudo”, definida como a área onde serão
realizados os levantamentos para o diagnóstico do EIA para
posterior ajuste da área impactada (área de influência), esta
informação teve por objetivo verificar se houve a definição
preliminar de área de estudo nos EIAs analisados, portanto a coleta
desta informação pautou-se na presença ou ausência desta
informação
Baseado no conceito explicitado no item anterior, detalhado no
Glossário (Anexo I), foi avaliado se na definição de área de
influência, houve ajuste em relação a área de estudo. O objetivo
desta informação foi o de verificar a aplicação deste procedimento
na análise de impacto. Ou seja, se os impactos foram avaliados
para a determinação da área de influência

ADA meio físico
ADA meio biótico
ADA meio socioeconômico
AID meio físico
AID meio biótico
AID meio socioeconômico
AII meio físico
AII meio biótico

Partindo-se da premissa que as áreas de influência são definidas
pelo território que os potenciais impactos podem afetar nos temas
socioambientais avaliados, foram estabelecidas análise das áreas
de influência para os meios físico, biótico e socioeconômico. Nas
colunas referentes às áreas de influência (ADA, AID E AII) foram
considerados os critérios de definição dessas áreas e não a
descrição dessas áreas. Objetivou-se verificar quais as categorias
territoriais (bacia hidrográfica, município, buffers) utilizados nas
definições das áreas de influência.

AII meio socioeconômico

Fonte: ARCADIS Logos, 2014

1.1.3.3.

Planilha EIAXX

Em paralelo à coleta de informações dos processos em análise, foi estabelecida planilha para
cada empreendimento denominada "EIAXX", especificamente elaborada para coletar
informações referentes às atividades, aspectos e impactos ambientais associados aos atributos
previstos na Resolução CONAMA n. 1/1986 ou outro atributo analisado pelos EIAs avaliados.
Na análise de impactos foi estabelecida uma lista de denominação padrão de impactos (Anexo
IV), cujo objetivo foi possibilitar o agrupamento e, portanto, a análise dos impactos similares
que recebem diferentes nomenclaturas nos EIA em estudo. Os impactos encontrados nos
estudos de referência foram subordinados à denominação padrão de acordo com o conteúdo
descritivo dos impactos. Assim, ao se estabelecer o processo de análise utilizando-se a
ferramenta do banco de dados, não se perdeu a denominação original dada ao impacto no
estudo de origem, ao mesmo tempo em que impactos afins puderam ser agrupados para
análise. As informações coletadas na planilha EIA, estão apresentados no Quadro 1-4 com as
respectivas justificativas. Os componentes ambientais também foram padronizados de modo a
possibilitar a análise.
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Quadro 1-4 – Informações coletadas e as respectivas justificativas para a planilha EIA.
Coleta de informações
Meio

Componente Ambiental

Atividade

Página Volume Documento (Atividade)

Aspecto Ambiental

Página Volume Documento (Aspecto)

Denominação padrão do impacto
Fase (planejamento/implantação
/operação/desativação)
Denominação do impacto no EIA
Página Volume Documento (impacto)

Contexto (breve descrição do impacto)

Metodologia da Avaliação do Impacto
(com base em categorias semânticas ou
com escalas e pesos)

Justificativa
Refere-se ao meio em que o impacto foi inserido no EIA analisado,
podendo estar no meio biótico, físico ou socioeconômico
Refere-se ao componente ambiental (Glossário-Anexo I)
identificando-se os temas gerais de cada meio, por exemplo, solo,
ar e água para meio físico, fauna e flora para meio biótico e,
demografia, infraestrutura e economia para o meio socioeconômico
Refere-se à atividade geradora do impacto. A coleta desta
informação foi feita segundo três critérios: se declarado e
explicitamente associado ao impacto, se citado de forma indireta na
análise do impacto, ou se ausente na análise do impacto
Refere-se à localização (Página Volume Documento) da informação
no EIA
Refere-se ao aspecto ambiental (Glossário-Anexo I) associado a
atividade e ao impacto. A coleta desta informação foi feita segundo
três critérios: se declarado e explicitamente associado ao impacto,
se citado de forma indireta na análise do impacto, ou se ausente na
análise do impacto
Refere-se à localização (Página Volume Documento) da informação
no EIA
Foi estabelecida lista denominação padrão de impactos (Anexo IV),
a qual foi associada ao impacto declarado no estudo ou vice versa,
cujo objetivo foi o de permitir a análise de impactos por
agrupamento
Refere-se a fase que o EIA informou que ocorrerá o impacto
Coletou-se a declaração de impacto de acordo com a nomenclatura
utilizada no EIA
Refere-se à localização (Página Volume Documento) da informação
no EIA
Baseado em palavras chaves retiradas do texto de justificativas do
impacto, estas informações tiveram por objetivo propiciar ao analista
o entendimento do significado do impacto tal como descrito no EIA,
reduzindo a ambiguidade de interpretação
Informação coletada com objetivo de analisar a abordagem
metodológica utilizada para analisar os impactos descritos no EIA. A
informação foi extraída da seção descritiva dos procedimentos
metodológicos, adotando-se as seguintes categorias: com base em
categorias semânticas (ex. “alto”, “baixo”) ou com base em escalas
de pesos

Natureza (positivo ou negativo)
Ordem do impacto (direto ou indireto)
Abrangência espacial (pontual, local,
regional)
Prazo de ocorrência (curto, médio, longo
prazo)
Duração (permanente, temporário, cíclico)
Reversibilidade (reversível ou irreversível)

Atributos para os impactos descritos no inciso II do artigo 6º da
Resolução CONAMA n. 01/1986. As informações foram coletadas
de acordo com a aplicação do EIA, alguns atributos similares e que
foram utilizados com outra nomenclatura no EIA foram coletados em
planilha específica, registando-se essas variações. A base de
informação prevista para este estudo está apresentada no Glossário
– Anexo I

Magnitude (alta/média/baixa)
Importância (alta/média/baixa)
Cumulativo (sim/não)

Atributo para os impactos, descrito no inciso II do artigo 6º da
Resolução CONAMA n. 01/1986, a coleta desta informação se
pautou em registrar a presença ou ausência da análise de
cumulatividade nos estudos de referência
ARCADIS logos
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Coleta de informações

Sinergia (sim/não)

Ônus/benefícios sociais (sim/não)

Outro critério (nomear e descrever)

Justificativa
Atributo para os impactos, descrito no inciso II do artigo 6º da
Resolução CONAMA n. 01/1986, a coleta desta informação se
pautou em registrar a presença ou ausência da análise de
sinergismo nos estudos de referência
Atributo para os impactos, descrito no inciso II do artigo 6º da
Resolução CONAMA n. 01/1986, a coleta de informações se pautou
em registrar a presença ou ausência da análise sobre ônus e
benefícios sociais nos estudos de referência
Avaliando-se que no desenvolvimento dos estudos ambientais
vários outros atributos podem ser utilizados, neste item todos os
demais atributos citados no EIA foram inseridos na coluna outros
critérios.

Fonte: ARCADIS Logos, 2014

1.1.4.

Levantamento de dados

Baseado no roteiro de coleta de informações foi definida equipe responsável pelo
preenchimento das planilhas. Considerando a elevado número de informações, foram
mobilizados 12 técnicos distribuídos entre especialistas de meio físico, biótico e
socioeconômico, com experiência no processo de licenciamento ambiental e elaboração de
EIAs.
Para alinhar e sistematizar a coleta de informações, mediante leitura dos estudos de referência,
realizou-se treinamento da equipe multidisciplinar e posteriormente deu-se a coleta de dados
nos 72 estudos de referência, para esta etapa do trabalho foram utilizados os Estudos de
Impacto Ambiental (EIA) disponibilizados pelo IBAMA. A coleta se constitui em seis etapas de
trabalho, a saber:
Etapa treinamento: o processo de coleta de informações foi iniciado com reunião geral da
equipe para esclarecimentos sobre o objetivo do projeto e do Produto 3, apresentação do
roteiro detalhando os objetivos de cada coluna de coleta de informações, apresentação da lista
de denominação padrão de impactos, orientação das tarefas a serem desenvolvidas e
discussão da forma de preenchimento e esclarecimento de dúvidas.
Etapa piloto: após o treinamento, cada técnico fez o exercício de preencher um roteiro com
informações de um EIA de referência.
No processo de coleta de informações dos estudos de referência, orientou-se a equipe a se
isentar de julgamento sobre as informações, sendo o mais fidedigno possível aos textos,
caracterizando-se como atividade de “coleta” do registro das informações constantes no
universo dos estudos disponibilizados.
Fase de consolidação: posterior ao exercício piloto, novas reuniões foram realizadas para
alinhamento de esclarecimento com todos os membros da equipe de coleta de informações.
Nesta etapa a coordenação ficou disponível para esclarecimentos on time e foi estimulada a
troca de experiência entre os técnicos. Esses procedimentos foram estabelecidos com o
objetivo de se alinhar e homogeneizar o processo de obtenção da informação para o banco de
dados.
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Fase de execução: trata-se do processo de coleta de informações realizado pela equipe técnica
que se estendeu por 12 semanas.
Fase de revisão: após a finalização do preenchimento dos roteiros, com uma equipe menor e
técnicos mais experientes, para reduzir a subjetividade da coleta, realizou-se a revisão dos
roteiros preenchidos, por meio da verificação do dado coletado e o EIA correspondente, dandose maior ênfase à coerência na coleta de dados como atividade e aspecto ambiental. Esta fase
teve como objetivo checar e estabelecer um padrão de preenchimento dos técnicos e revisar
as planilhas, quando necessário.
Nesta fase também se procedeu a revisão das denominações de atividades, aspectos e
impactos, criando-se o grupo de informações denominado “revisado” (atividades, aspectos e
impactos). A primeira ação de revisão foi executada avaliando-se a grafia da frase e removendo
erros de ortografia, acentuação, espaçamento, uso de letras maiúscula e minúscula, singular
ou plural e ajuste no uso de preposições. Nesta ação já se eliminou diversos termos com grafia
diferentes. Após esta etapa iniciou-se a revisão das declarações de Atividade, Aspecto e
Impacto.
Para atividade, foi verificado se o termo declarado se caracterizava como atividade, baseado
na definição citada no início deste relatório, e se a atividade declarada tinha coerência com o
aspecto e impacto. Para os estudos de referência que não declararam a atividade e, nos casos
em que os aspectos ou o impacto não possibilitou a identificação de uma atividade, utilizou-se
a termo “não especificado”. Para as atividades declaradas como um aspecto ou impacto,
durante o processo de revisão, foi inserido na coluna de atividade os seguintes termos
“atividade declarada como aspecto” ou “atividade declarada como impacto”.
Para aspecto, foi verificado se o termo declarado se caracterizava como aspecto, baseado na
definição citada no início deste relatório, e se o aspecto declarado tinha coerência com a
atividade e impacto. Quando o estudo de referência não declarou o aspecto e, nos casos em
que a atividade ou o impacto não possibilitou a identificação correta do aspecto, utilizou-se a
termo “aspecto não especificado”. Nos casos em que o aspecto declarado foi identificado como
uma atividade ou impacto, o mesmo foi informado na revisão com o termo “não se aplica”.
Para impacto foi realizada apenas a revisão de grafia, e a substituição de termos similares
como “redução e diminuição” ou “aumento e ganho” entre outros, para padronização. Não
foram realizadas alterações significativas na declaração dos impactos para evitar a
homogeinização e a simplificação das declarações de impactos, ou seja, evitou-se alterações
para não se perder as especificidades, mesmo que o termo declarado não correspondesse
exatamente a um impacto como “geração de efluentes líquidos” que se trata de aspecto ou
“supressão de vegetação” que trata-se de uma atividade.
Planilhas de controle foram desenvolvidas para verificar o andamento da análise dos estudos.
Fase de aporte das planilhas para o banco de dados: através de automação sistemática, o
conteúdo de todas as planilhas foi aportado para o banco de dados, dando início à fase de
análise dos dados, descritas no item 1.1.5.
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1.1.5.

Procedimentos de análise dos dados e informações e Solução para
visualização da Informação

Apresentação dos procedimentos para análise das informações coletadas no âmbito dos 72
estudos de referência disponibilizados pelo IBAMA, descrevendo-se a consolidação dos dados
coletados e o processo de análise e cruzamento das informações.
Para análise dos dados e informações coletadas, foi usado o esquema lógico apresentado na
Figura 1-6.

Figura 1-6 Esquema lógico do procedimento de análise dos dados e informações.

O esquema acima descrito garante tanto a análise quanto a integridade dos dados catalogados,
uma vez que os mesmos residem no Banco de dados e são vinculados ao Modelo de dados.
À partir deste modelo, os dados são consumidos e analisados por meio de Tabelas Dinâmicas.
As amplas modelagens descritas neste capítulo proporcionam uma capacidade analítica que
extrapola o escopo deste Termo de Referência. Podem ser realizadas análises e consolidações
que incluem e não se restringem a cruzamentos matriciais, relacionamentos hierárquicos,
contagens amplas, contagens unitárias, contagens distintas, histogramas de frequência dentre
inúmeros outros, podem ser realizados através desta estrutura.
O arquivo digital contendo as Tabelas Dinâmicas que compõem a análise é parte integrante
deste Produto e apresenta uma série de análises preestabelecidas, listadas no próprio arquivo
e as que cumprem este escopo, encontram-se detalhadas no Capítulo 3 deste Relatório.
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O arquivo digital permitirá ao IBAMA expandir sua análise, podendo realizar novos cruzamentos
e novas relações, obtendo assim novos insights que auxiliem no processo de melhoria contínua
ao qual o órgão inserido.
Em função das restrições relacionadas à utilização do pacote Microsoft Office pelo IBAMA, foi
desenvolvida uma solução de acesso e interatividade com os dados e informações geradas
pelo projeto. A solução é composta de uma interface de acesso ao banco de dados, que ficará
disponível à equipe técnica do IBAMA em ambiente web mantido pela ARCADIS Logos ao
longo do projeto e ao seu término será entregue ao IBAMA para que seja hospedada em seus
servidores. Neste processo o banco de dados foi exportado para arquivo em formato TSV,
atuando como banco de dados na interface web. Esta opção foi escolhida para aumentar o
desempenho da interface, uma vez que também foi gerado o banco de dados em MySQL.
A funcionalidade da solução técnica desenvolvida no ambiente web permite o cruzamento de
todas as informações catalogadas nas colunas do banco de dados, para a interface web esses
dados estão nos “campos de consulta disponíveis”, permitindo-se compor tabelas dinâmicas
com visualização em listas, tabelas, matrizes e gráficos
Para disponibilizar a ferramenta ao IBAMA, a aplicação foi desenvolvida atendendo aos
seguintes requisitos da área de Tecnologia da Informação do órgão:


HTML 5



Sistema operacional servidor do Ibama: Windows vista ou Windows 7



Browser (navegação): todos. Usamos o Chrome, mas preferencialmente Mozilla Firefox.



Resolução de tela: mínimo de 1024x768



Versão MySql: 5.5



Versão PHP: 5.3



Versão servidor Web: Apache 2.0



Autenticação rede Ibama: LDAP

Notas Técnicas
A.
Enquanto a solução rodar no ambiente mantido pela ARCADIS Logos, a autenticação
será por usuário e senha cadastrados na própria solução. Quando a solução for entregue para
ser hospedada no ambiente do IBAMA, a autenticação será transferida para LDAP.
B.
Após a vigência dos contratos de serviços, a ARCADIS Logos não oferece suporte nem
manutenção e nem garantia de funcionamento das soluções de visualização de informação
entregues aos seus clientes.
C.

O banco de dados em MySQL está composto e será enretegue ao final do contrato
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2. Caracterização dos casos estudados
Neste capítulo será descrito a avaliação quantitativa das tipologias, o ano em que os estudos
foram executados, o número de páginas dos estudos, a caracterização de porte, a distribuição
espacial nas regiões e biomas dos estudos, os critérios de fragilidade socioambiental, a
compensação ambiental e os critérios de definição de áreas de influência.

2.1.

Caracterização da tipologia

A Figura 2-1 apresenta a distribuição dos 72 estudos de referência para as 32 tipologias
descritas no FCA (Quadro 1-1). Destaca-se a ausência de estudos para 7 tipologias, e outras
7 tipologias que apresentam apenas um estudo de referência. A mineração é a tipologia com
maior número de estudos (10), somando-se ainda 4 estudos sobre mineroduto, outras
tipologias bem representadas são transporte hidroviário marítimo (5) e usinas hidroelétricas (5).
Portanto, verificou-se que não há estudos que contemplem todas as tipologias definidas no
FCA do Ibama, Além disso, o maior número de réplicas por tipologia se limita a 10 estudos
(mineração), o que também não representa adequadamente uma amostra por tipologia. Assim,
este documento tratará a totalidade de estudos analisados como “estudos de caso”.
Apenas como comparação, por meio do sítio eletrônico do Ibama, identificaram-se os
processos atualmente ativos, neste levantamento obteve-se 1.419 processos com 19
tipologias, porém as tipologias não seguem exatamente a classificação do FCA (utilizada neste
estudo) (Figura 2-2). Pelo resultado obtido, nota-se que os estudos de caso deste projeto não
refletem o padrão de distribuição de tipologias da instituição, principalmente ao se observar o
grande número de estudos classificados como outras atividades e, de forma mais específica,
a tipologia rodovia.
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Número de Estudos por Tipologia
Base Aeroespacial
Cabo Óptico
Combustível Duto
Complexo Turístico
Estruturas Ferroviárias
Estruturas Rodoviárias
Instalação Nuclear
Irrigação
Linhas de transmissão
Mineração
Mineroduto
Outras
Pequena central hidrelétrica (PCH)
Petróleo e Gás - Aquisição
Petróleo e Gás - Onshore
Petróleo e Gás - Perfuração
Petróleo e Gás - Produção
Sistema de Abastecimento de Água
Transporte Hidroviário Fluvial
Transporte Hidroviário Marítimo
Transposição
Usina eólica
Usina hidrelétrica (UHE)
Usina termelétrica
Usina termonuclear

1
1
2
1
3
4
3
1
4
10
4
4
2
3
1
2
4
1
3
5
2
2
5
3
1

Figura 2-1 Distribuição dos 72 estudos nas tipologias preconizadas no FCA do LAF
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Número de Estudos por Tipologia
Usina Termoelétrica

9

Usina Hidrelétrica

93

Rodovia

319

Recursos Hídricos

23

Porto

92

Ponte

42

Pequena Central Hidrelétrica

47

Parque Eólico

8

Outras Atividades
Nuclear - Transporte

335
5

Nuclear - Indústrias
Nuclear - Geração de Energia
Nuclear - Centros de Pesquisa

19
3
11

Mineração
Hidrovia

173
14

Ferrovia
Exploração de Calcário Marinho

120
18

Duto
Dragagem

56
32

Figura 2-2 Distribuição dos 1419 processos ativos no Ibama em 2014 por tipologias, segundo
classificação disponibilizada no sítio eletrônico do Ibama.

2.2.

Caracterização temporal

Para a análise do período dos estudos de referência, observa-se na
Figura 2-3, que 64 estudos foram submetidos ao Ibama na última década, portanto sob
procedimentos mais recentes, todos após a resolução Conama n. 237/1997. Por outro lado,
não se observa alteração ou crescimento dos estudos por tipologia a partir de 2011, com a
publicação de lei complementar n. 140 ou outras portarias que regularizam ou estabelecem
normatização para rodovias, linhas de transmissão, portos ou setor de petróleo de gás
(portarias n. 420, 421, 422, 423, 424). Portanto, baseada no grupo de estudos de referência e
na análise temporal, não é possível estabelecer correlações com as normatizações referentes
ao LAF no período analisado (1996 a 2014).
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1
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1
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3
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5

5
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4

8

7

4
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Figura 2-3 Ano de execução dos 72 estudos de referência.
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Na análise da
Figura 2-3, nota-se que na distribuição por setor, destaca-se o setor de energia com
estudos ao longa da última década; o setor de petróleo e gás com maior número de
empreendimentos datados de 2006 e; o setor de transporte em 2008, ao passo que o
setor de mineração destaca-se especialmente em 2010.

2.3.

Número de páginas dos estudos de referência

Os estudos de referência foram analisados quanto ao número de páginas para identificar
a diversidade e complexidades dentre os estudos. Deve-se levar em consideração que
nem todos os estudos foram disponibilizados na íntegra, sendo assim, para comparação
foram considerados estudos completos, categoria que considera o EIA mais anexos, e
estudos incompletos, que não apresentam algum dos capítulos e ou anexos.
O estudo com maior número de páginas foi o EIA17, da UHE Belo Monte,
aproximadamente 7.000 páginas. O estudo com menor número de páginas foi o EIA79,
Extração de sedimentos Biodetríticos marinhos ne estado do Maranhão, com 151
páginas (Figura 2-4). A média do número de páginas encontradas nos estudos
completos foi de 1381,6.
Na Figura 2-5 observa-se o número de páginas por tipologia, nota-se que não há número
de páginas padrão para os estudos, mesmo se considerada mesma tipologia. Esta
variação, aproximadamente 5000 páginas em um dos estudos e 150 em outro, indica a
ocorrência de níveis diferentes de detalhamento entre os estudos ambientais.
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50
51
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0

Estudos de Referência
Completo

Incompleto

Completo: estudos entregues na íntegra, Incompleto: estudos que não apresentam todos os capítulos ou anexos

Figura 2-4 – Número de páginas dos estudos de referência.
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7000

Número de Páginas

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Tipologias
Completo

Incompleto

Completo: estudos entregues na íntegra, Incompleto: estudos que não apresentam todos os capítulos ou anexos

Figura 2-5 – Número de páginas dos estudos de referência para cada tipologia.
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2.4.

Caracterização de porte

No roteiro de coleta de dados, na “ABA Tipologia” foram incluídas colunas com o objetivo de
se inferir sobre o porte dos empreendimentos. Para efeito de análise, deu-se destaque para as
seguintes colunas: especificação do porte ou capacidade, investimentos e mão de obra na
implantação. A seguir apresenta-se a análise dos dados disponíveis nos estudos e coletados
pela equipe técnica.
Inicialmente procurou-se estabelecer uma ligação entre as informações das três colunas
mencionadas acima, no entanto verificou-se que as informações são muito distintas em cada
estudo.
A coluna de “especificação do porte ou capacidade” foi preenchida para 90% dos estudos
disponibilizados. Foram identificadas diferentes unidades de mensuração entre as diferentes
tipologias, bem como dentro da mesma tipologia (Quadro 2-1). Ainda na análise isolada das
informações coletadas, observou-se que o setor de energia apresentou maior uniformidade na
apresentação de dados que podem caracterizar o porte, de forma que 86% das linhas de
transmissão apresentaram a extensão do traçado (km) e 100% das usinas apresentaram a
potência (MW) como um dos atributos de caracterização de porte.
Quadro 2-1 Identificação das unidades por tipologia/setor.
Coordenação

Setor

Tipologia

Unidade

CGTMO

Outros

Cabo Óptico

Área (m²)

CGTMO

Outros

Complexo turístico

Área (m²)

Transporte

Estruturas Ferroviárias

Extensão (km)

Transporte

Estruturas Rodoviárias

Extensão (km)

Transporte

Transporte hidroviário
fluvial

Extensão (km)
Área (m²)
Volume (m³)

CGTMO

Extensão (km)
Volume (m³)
Transporte

Transporte hidroviário
marinho

Volume de produção (milhões/m³)
Área (ha)
Volume de produção (Mtpa)

Mineração

Mineração

CGTMO

Área (m² ou ha)
Volume de produção (Mtpa)
Extensão (km)

Mineração

Mineroduto

Área (ha)
Volume de produção (Mtpa)

CGTMO

Recursos Hídricos

Irrigação

Área (ha)

Recursos Hídricos

Recursos hídricos

Área (ha)
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Coordenação

Setor

Tipologia

Unidade

Recursos Hídricos

Sistema de
Abastecimento de
Água/ Transposição

Área (km²)
Área (ha)

Nuclear/Radioativo

Instalação Nuclear

Volume de produção (ton/ano)
Potência (MW)

Duto

CGENE

Linhas de transmissão
Energia

Extensão (km)
Volume de produção (milhões m³/dia)
Extensão (km)
Potência (MW)

PCH

Potência (MW)

Usina eólica

Potência (MW)

Usina hidrelétrica

Potência (MW)

Usina termelétrica

Potência (MW)

Usina termonuclear

Potência (MW)

Petróleo e Gás

Perfuração

Petróleo e Gás

Petróleo e Gás Produção

CGPEG

Quantidade de poços
Área (km²)
Área (km² ou m²)
Volume de produção (m³/dia)

Fonte: ARCADIS Logos, 2014

Outro aspecto que dificulta uma avaliação sobre o porte refere-se ao baixo número de réplicas
por tipologias. Selecionando-se apenas tipologias com 3 ou mais estudos de referência,
observa-se que apenas 11 tipologias das 25 iniciais, mesmo assim, este número de repetições
não permite análise de comparação consistente inviabilizando a análise de porte (Quadro 2-2).
Outros parâmetros que podem indicar porte como investimento ou número de trabalhadores,
se revelaram pouco efetivos, pois para a coluna de investimentos, apenas 50% dos estudos
apresentaram esta informação e com relação a mão de obra na implantação 63% dos estudos
apresentaram esta informação e 26% não apresentaram ambas as informações, portanto não
foi possível estabelecer uma correlação linear entre as colunas, com vistas a estabelecer uma
correlação de porte/tipologia. No entanto, ao se avaliar o número de trabalhadores na fase de
implantação, é possível observar os intervalos apresentados na Figura 2-6, adotando uma
gradação para potencial ocorrência de impacto significativo em função do número de
trabalhadores da obra, porém para este parâmetro, será necessário cruzar a informação com
os dados populacionais ou padrão de ocupação da área onde o empreendimento será inserido
revelando novamente a dificuldade de definição de porte, por meio dos dados obtidos nos
estudos de referência.
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Quadro 2-2 Tipologias com mais de um empreendimento entre os estudos de referência
Tipologia
Estruturas
Rodoviárias

Estruturas
Ferroviárias

Transporte
hidroviário
fluvial

Transporte
hidroviário
marinho

Instalação
Nuclear

Petróleo e
Gás
Produção

EIA

Unidade citadas

EIA38

166 km

EIA39

487 km

EIA40

Tipologia

EIA

Unidade citadas

EIA34

525 km; 25 Mtpa

EIA73

396 km 25 Mtpa

399 km

EIA77

512 km, 597 ha

EIA37

76 km

EIA35

90 Mtpa

EIA42

637 km

EIA30

3265 ha; 110,5 Mtpa

EIA43

665 km

EIA32

6 ha

EIA47

1.358 km

EIA50

17 Mtpa

EIA71

66 Mt

EIA72

4.977 ha

EIA74

6 Mtpa

EIA75

25 Mtpa

EIA76

11 Mtpa

EIA06

721 km

EIA07

2.430 km

EIA59

646 km

EIA60

1.855 km

EIA17

11.181 MW

EIA18

241 MW

EIA19

Santo Antônio 3.150
MW

EIA66

4 km

EIA45

721.027 m²/ 243.700
m3
12.699.276 m³ e 23 km

EIA46

8.133.000 m³

EIA48

133 ha

EIA80

EIA49

25 Mtpa

EIA70

95 ha

EIA03

852 ha

EIA05

120t/ano

EIA10

30 MW

EIA13

0,07 ha

EIA21

62 poços

EIA24

144.700 ha

EIA26

254 km²; 15.000.000
m³/dia

EIA27

37.100 ha

Mineroduto

Mineração

Linhas de
transmissão

UHE

Jirau 3.300 MW

Usina
termelétrica

EIA20

531 MW

EIA62

300 MW

EIA11

360 MW

EIA12

590 MW

EIA61

682 ha, 680 MW
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EIA65
EIA09
EIA16
EIA48
EIA12
EIA14
EIA03
EIA60
EIA10
EIA41
EIA08
EIA70
EIA30
EIA13
EIA54
EIA71
EIA50
EIA38
EIA37
EIA72
EIA34
EIA11
EIA18
EIA61
EIA73
EIA02
EIA59
EIA06
EIA39
EIA62
EIA76
EIA74
EIA49
EIA67
EIA35
EIA43
EIA33
EIA04
EIA77
EIA69
EIA75
EIA07
EIA01
EIA17
EIA19

4.000
2.000
0

> 500

501 a 1000

1001 a 2000

2001 a 3000

3001 a 5000

> 5000

Figura 2-6 Número de trabalhadores na fase de implantação, com intervalo de número de trabalhadores. Dado apenas dos estudos de referência
com dado disponível.
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2.5.

Caracterização regional

Considerando a distribuição espacial dos estudos, observa-se que as regiões sudeste
e nordeste abrigam a maioria dos estudos (Figura 2-7), ao analisar a distribuição por
biomas, nota-se que o bioma mata atlântica foi o que apresentou maior número de
estudos (Figura 2-8) e Mapa de localização dos EIAS no território nacional (Mapa
Distribuição dos estudos de referência.pdf).

Porcentagem da localização dos empreendimentos por
região
11%

12%

Sul
Sudeste

32%

32%

Norte
Nordeste

13%

Centro-oeste

Figura 2-7 Distribuição dos 72 estudos de referência por região.
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Porcentagem dos empreendimentos dos estudos de
referência por biomas
3%
12%

4%

Amazônico
11%

Caatinga
Cerrado

37%

Marinho
16%

Mata Atlântica
Pampa

17%

Pantanal

Figura 2-8 Distribuição dos 72 estudos de referência por biomas.
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2.6.

Caracterização das fragilidades socioambientais

A avaliação das informações associadas à fragilidade socioambiental no processo de
licenciamento foi feita por meio de informação sobre a presença dos seguintes atributos:
i. Comunidades tradicionais (indígena ou quilombola); ii. Unidades de conservação ou
zonas de amortecimento; iii. Sítios históricos e/ou arqueológicos e; iv. Sítios
espeleológicos. Desta forma, os 72 estudos analisados foram classificados em quatro
graus de fragilidade ambiental, de acordo com o número de interferências:
Grau I (baixa) – Interferência em uma categoria;
Grau II (média) – Interferência em duas categorias;
Grau III – (sensível) - Interferência em três categorias;
Grau IV (alto) – Interferência em quatro categorias.
Dentre os 72 estudos analisados, observa-se que 39% dos empreendimentos exercem
interferência em duas categorias, e caracterizam-se por atribuir uma média fragilidade
ambiental; apenas 7% dos empreendimentos analisados exercem interferência sobre as
quatro categorias existentes e contribuem para uma alta fragilidade ambiental.
Observou-se, também, que 11% dos empreendimentos não exerceram interferência
sobre quaisquer categorias ou não foram disponibilizadas informações em seus
respectivos estudos ambientais (Figura 2-9).

Grau de fragilidade socioambiental

7%

Sem interferência ou
informações disponíveis

11%

Grau I

22%
21%

Grau II
Grau III
39%

Grau IV

Figura 2-9 Porcentagem do grau de fragilidade socioambiental estabelecido nos 72
estudos de caso analisados.

Ainda, dentro do universo de estudos de referência disponíveis, verificou-se que as
unidades de conservação e/ou as zonas de amortecimento são os mais recorrentes na
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análise de intervenção dos empreendimentos (79%), na sequência os empreendimentos
que podem exercer interferência em sítios históricos e/ou arqueológicos (56%), e em
porcentagem semelhante, para comunidades tradicionais (49%). Os sítios
espeleológicos são os que aparecem com menor porcentagem (15%) (Figura 2-10).
Estes resultados devem ser considerados historicamente, pois tanto o IPHAN como o
processo de criação de unidades de conservação têm seu início em 1937, momento que
se criou o PARNA de Itatiaia, (Decreto n.1.713) e o IPHAN (Decreto-Lei n. 25), a Funai,
primeiro órgão estruturada que desenvolve ações junto às comunidades tradicionais
(índios) foi formada em 1967 (Lei n. 5.371) e as demais comunidades passaram por
processo de reconhecimento com a assinatura do Brasil a Convenção 169/OIT/1989. A
partir desses marcos regulatórios, todo processo de sistematização e articulação se
desenvolveu e se consolidou nos estudos de impacto ambiental. Por outro lado, as
políticas que regulamentam a espeleologia foram publicadas apenas a partir da década
de 2000 (Res. Conama n. 347/2004, Decreto n. 6.640/2008 e IN 02/2009), somando-se
a isso, as formações espeleológicas por seu caráter natural específico, espera-se uma
ocorrência de forma mais restrita.

Figura 2-10 Porcentagem de empreendimentos que podem exercer interferência sobre as
respectivas categorias.

Posto isso, deve-se destacar que poucos estudos (11%) não apresentam nenhum
desses critérios de fragilidade, portanto, mesmo pautado em legislação deve-se
considerar que a condição de fragilidade socioambiental é um fator importante nos
processos de licenciamento ambiental federal brasileiro.
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2.7.

Critérios de definição das áreas de influência

A seguir são apresentados os critérios adotados nos estudos de referência para a
definição de áreas de influência, quais sejam: área diretamente afetada (ADA), área de
influência direta (AID) e área de influência indireta (AII), para os meios físico, biótico e
socioeconômico.

2.7.1.

Área Diretamente Afetada (ADA)

Ao buscar a compreensão do conceito de ADA, verificaram-se critérios de definição com
base em Carvalho (2009), a qual menciona o conceito de ADA descrito em 11 estudos,
como “área ocupada pelo projeto na qual serão instaladas unidades administrativas e
infraestruturais” ou ainda, “espaço físico onde vai ser implantado o empreendimento, o
qual ocorrerá alterações no meio ambiente de forma intensa, com substituição completa
dos usos atuais decorrentes das alterações”.
Ainda que o recorte geográfico da Área Diretamente Afetada (ADA) não seja previsto na
Resolução CONAMA n. 01/86, constatou-se que 58% dos estudos disponibilizados
adotaram este conceito. Embora não seja normatizado, a significativa frequência na
adoção da ADA pode indicar funcionalidade uma vez que apontam, de forma objetiva e
pontual, as responsabilidades do empreendedor sobre as intervenções diretas,
deflagrados no espaço físico em que o empreendimento será instalado (CARVALHO,
2012).
A ADA refere-se o espaço ocupado exclusivamente pelo projeto, não sendo adequada
a diferenciação entre meios afetados, visto que as intervenções no local de implantação
do empreendimento caracterizam alterações físicas, biológicas e socioeconômicas de
forma única e irreversível. No entanto, dentre os estudos que adotaram este conceito
(58%), 26% diferenciaram a ADA para o meio socioeconômico (Figura 2-11). Verificouse que dentre os estudos que diferenciaram a ADA para o meio socioeconômico, 50%
correspondem aos empreendimentos de transporte hidroviário, justificando sua
extrapolação quanto ao espaço físico afetado. Os demais correspondem às usinas
termelétricas e hidrelétricas, a mineração e a base aeroespacial.
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Definição de ADA entre os meios

26%

ADA comum aos três
meios
ADA diferenciada para o
meio socioeconômico
74%

Figura 2-11 – Percentual de estudos que diferenciaram a área entre os meios.

Considerando apenas os estudos de referência que adotaram áreas comuns aos meios
físico, biótico e socioeconômico, observou-se que três diferentes critérios foram
estabelecidos para definição de ADA, sendo que pouco mais de 50% definiu-a como a
área de inserção do empreendimento (Figura 2-12).

Critérios adotados para Área Diretamente Afetada (ADA)

Área de inserção do
empreendimento
42%
55%

Área de inserção do
empreendimento +
comunidade
Área de inserção do
empreendimento + faixa

3%

Figura 2-12 – Critérios de definição da Área Diretamente Afetada (ADA).
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Em relação aos estudos que consideraram uma área ao redor do empreendimento com
extensões e limites variados como parte integrante da ADA, verificou-se que 28%
correspondem a empreendimentos lineares como estruturas rodoviárias e ferroviárias.
Dado o conceito de “área de entorno” de uma determinada instalação, a denominação
“buffer” foi aplicada nesta análise a todos os estudos em que adotaram os termos faixa
extra, faixa de APP, raio ou “buffer”.

2.7.2.

Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta
(AII)

A Resolução CONAMA n. 1/86, no artigo 5º e inciso III, estabelece que o estudo de
impacto ambiental deve definir área de influência, conforme segue:
“Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.

De acordo com Carvalho (2009) tais limites podem referir-se a Área de Influência Direta
– AID e Área de Influência Indireta – AII, conforme vem sendo aplicado pelas empresas
de consultoria ao elaborar estudos técnicos. Analisando os estudos de referência
disponibilizados, constatou-se que 88% adotaram os conceitos de AID e AII.
Áreas de influência constituem uma delimitação geográfica onde são detectados os
impactos de um projeto (SÁNCHEZ 2013). Usualmente consideram-se AID e AII como
áreas de entorno da instalação do empreendimento. Pode-se ainda considerar AID
como sendo aquele território onde as relações sociais, econômicas e culturais (...)
sofrem os impactos de maneira primária, tendo suas características alteradas; e AII,
onde os impactos se fazem sentir de maneira secundária ou indireta e, de modo geral,
com menor intensidade, em relação ao anterior (EIA CEPEMAR, 2004).
Em relação às áreas de influência é comumente esperado que haja diferenciação dos
limites geográficos entre os meios físico, biótico e socioeconômico, dadas as
especificidades dos componentes afetados. Ao analisar os estudos de referência,
verificou-se que a maior parte diferenciou a área apenas ao meio socioeconômico,
indicando a mesma delimitação geográfica aos meios físico e biótico, a saber, 48% para
AID e 67% para AII.
Dentre os estudos que adotaram o recorte para AID, 35% adotaram áreas comuns aos
três meios (físico, biótico e socioeconômico), 17% diferenciaram a área entre os três
meios e 48% diferenciaram a AID, apenas, para o meio socioeconômico (Figura 2-13).
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Definição de AID entre os meios

35%

AID comum aos três
meios
AID diferenciada entre os
três meios

48%

AID diferenciada para o
meio socioeconômico
17%

Figura 2-13 – Percentual de estudos que diferenciaram a área entre os meios.

Verificou-se ainda que quatro estudos indicaram apenas a área do empreendimento
como AID. Os quatro empreendimentos pertencem ao setor de energia (usinas eólicas,
pequena central hidrelétrica e linha de transmissão) e não indicaram ADA.
Em relação à AII constatou-se que, dentre os estudos que adotaram este recorte, 14%
adotaram áreas comuns aos três meios (físico, biótico e socioeconômico), 18% dos
estudos diferenciaram a área entre os três meios, 67% adotaram áreas comuns para os
meios físico/biótico e a diferenciaram para o meio socioeconômico. Apenas, 1% dos
estudos de referência diferenciou a AII para o meio físico (Figura 2-14).
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Definição de AII entre os meios

1%

14%

AII comum aos três meios

18%

AII diferenciada entre os
três meios
AII diferenciada para o
meio socioeconômico

67%

AII diferenciada para o
meio físico

Figura 2-14 – Percentual de estudos que diferenciaram a área entre os meios.

Para os meios físico e biótico destacaram-se dois critérios para delimitação da área de
influência indireta: buffer e bacia hidrográfica. Ainda assim, cerca de 20 critérios para
definição da AII, foram identificados nos diferentes estudos de referência. Para o meio
socioeconômico, 76% dos estudos indicaram a área do município para delimitação da
AII.
Ressalta-se que alguns estudos não distinguem as áreas de influência (ADA, AID e AII),
considerando uma única área para avaliação de impactos ambientais. Isto se deve,
provavelmente, a dificuldade inerente às tipologias dos empreendimentos, como
produção de petróleo e gás e pesquisa sísmica.
Ao se analisar as áreas de influência, deve se considerar que as mesmas devem refletir
a extensão dos impactos causados pela implantação, operação e desativação do
empreendimento, de modo a defini-las de maneira mais adequada, mais recentemente
os termos de referência do Ibama tem solicitado a definição de áreas de estudo para a
elaboração do diagnóstico e, posteriormente à análise dos impactos, a definição das
áreas de influência por tema.
Este procedimento é corroborado por Sánchez (2013) ao afirmar que somente após a
previsão de impactos é que as áreas de influência poderiam ser definidas, dado que a
delimitação geográfica só pode ser estabelecida de acordo com as características do
impacto e as especificidades do meio afetado.
Ao analisar os estudos de referência observou-se que apenas cinco estudos utilizam
este conceito de definição prévia de área de estudo, sendo que três estudos (EIA
11/2008, 17/2009 e 75/2012), ao tratar a área de estudo, incluem alguns dados
preliminares de diagnóstico, mas definem as áreas de influência antes do diagnóstico e,
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apenas dois estudos (EIA 74 e 77), elaborados respectivamente em 2010 e 2013,
apresentam áreas de estudos para o diagnóstico e definem as áreas de influência após
avaliar os impactos ambientais.
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3. Análise sobre Atividades, Aspectos e
Impactos ambientais
As informações apresentadas neste capítulo foram levantadas nos estudos de
referência, principalmente nos capítulos de caracterização do empreendimento e de
avaliação de impacto ambiental.
Após o primeiro levantamento para preenchimento do roteiro, as planilhas foram
revisadas por equipe reduzida, focando-se na análise de coerência das informações e
minimização da subjetividade nos levantamentos. Essa checagem foi possível devido
ao registro, no roteiro, das páginas onde foram levantadas as informações. Esta
atividade consistiu em uma segunda visitação aos estudos. Todo o processo de revisão
de nomenclatura, cujo objetivo foi reduzir duplicidade e checar a informação, decorreu
do processo de coleta de dados brutos, ou seja, os termos foram coletados de forma
idêntica ao que consta no estudo.
Concluindo-se as revisões, as 216 planilhas (3 por estudo, sendo 1 por meio), foram
compiladas em um banco de dados, permitindo números de identificação para cada
linha do banco de dados. Paralelamente à etapa de revisão, foram identificados os
estudos que consideraram as atividades e aspectos de forma declarada (explicita no
texto) ou indireta (subjetiva ou no meio do texto) e os distintos nomes de atributos.
Analisando o banco de dados, observou-se a falta de padronização nas declarações do
conteúdo, ou seja, a identificação das atividades EIA, aspectos EIA e impactos EIA,
resultou em grande quantidade de registros (Quadro 3-1). Assim, passou-se para uma
segunda etapa de revisão de nomenclatura e uma análise de adequação das
declarações, sendo então identificadas nomenclaturas similares para atividades,
aspectos e impactos. Portanto, foi realizada uma padronização de nomenclaturas
considerando, para nomenclaturas diferentes com o mesmo significado, uma única
denominação. Esta padronização foi realizada de forma a não perder a referência entre
atividades, aspectos e impactos declarados nos estudos analisados, pois durante o
processo foi considerado o número de identificação encontrado no banco de dados. As
informações incoerentes que foram encontradas no banco foram identificadas e
sanadas com novas visitas aos estudos, mas não foram realizadas correções de
conceito (ação a ser realizada no P4). Após esse processo de revisão, adotou-se o
termo “revisado”. O resultado da revisão é apresentado no Quadro 3-2.
Quadro 3-1 Número declarações de atividade, aspecto e impacto coletado nos estudos de
referência – dados brutos.

Atividades EIA
Aspectos EIA
Impactos EIA

2042
2573
2455
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Quadro 3-2 Número declarações de atividade, aspecto e impacto após revisão de
nomenclatura.

Atividades Revisadas
Aspectos Revisados
Impactos Revisados

3.1.

541
303
1290

Análise da declaração de atividade e aspectos

Ao se avaliar o item de metodologia de avaliação de impacto, nos estudos de referência,
avaliou-se a forma de declaração de atividades e aspectos ambientais, partindo-se da
premissa do desencadeamento da análise de causa – efeito, ou seja, se os estudos
definem a atividade e o aspecto ambiental associado e por consequência o impacto, de
modo geral, verificou-se a falta de padronização nas metodologias descritas nos
estudos.
A primeira análise realizada em relação às atividades e aspectos ambientais foi verificar
se os estudos de referência declaram esses dois componentes do processo de AIA, na
Figura 3-1 demonstra a porcentagem de estudos que declararam as atividades.
Observa-se que em 57% dos estudos houve a citação das atividades. Portanto,
identificar a atividade que desencadeia o impacto é comum nos estudos analisados,
destacando-se que ainda 6% não estabelecem a relação entre atividade e impacto.
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Atividade

6%

Declarado
Indireto

37%
57%

Indireto e não declarado

Declarado – declara as atividades por meio de uma metodologia; Indireto – não se estabelece metodologia, nem cita as
atividades associadas ao impacto; Indireto e não declarado – não estabelece metodologia e não cita atividade na análise
do impacto.

Figura 3-1 Porcentagem de estudos que estabeleceram a relação causa-efeito entre
atividade e impacto.

Ao se analisar aspecto ambiental (Figura 3-2), nota-se que o número de estudos que
declara aspecto ambiental representa apenas 1/3 dos casos estudados. Mas outros 29%
não citam o aspecto ambiental como uma etapa da análise de impacto ambiental.
Indicando assim, a fragilidade no processo de avaliação de impacto ambiental na análise
de causa e efeito praticado pelos elaboradores de EIA.

ARCADIS logos 43

Levantamento dos aspectos e impactos ambientais
nos estudos de referência

Aspecto ambiental

29%

32%
Declarado
Indireto
Indireto e não declarado

39%

Declarado – declara os aspectos por meio de uma metodologia; Indireto – não se estabelece metodologia, nem cita os
aspectos associados ao impacto; Indireto e não declarado – não estabelece metodologia e não cita aspecto na análise
do impacto.

Figura 3-2 Porcentagem de estudos que estabeleceram a relação causa-efeito entre
aspecto e impacto.

Outra análise foi observar a metodologia apresentada nos estudos de referência. De
modo descritivo, dividiu-se os processos metodológicos encontrados nos estudos em
três grupos, cujo grau de organização da informação se estabeleceu.
Modelo 1 - Descritivo: o estudo apresenta os atributos que irá avaliar em cada impacto
e, na sequência, apresenta texto descritivo do impacto. Vez ou outra, sem ao menos
relatar as atividades ou os aspectos que irão provocar o impacto. Para estes estudos
denominou-se “não declarado” o aspecto ou atividade, ou caso apresentem a
informação, estas aparecem de forma aleatória, ou seja, não houve um procedimento
metodológico para identificação de atividade e aspecto na avaliação de impacto
ambiental.
Modelo 2 – Listas: alguns estudos apresentaram, além dos critérios para classificação
e atributos dos impactos, listas de atividades e/ou de aspectos ambientais associados.
Portanto, citam as causas, mas na descrição do impacto não estabelecem quais
atividades ou aspectos se relacionam ao impacto. No processo metodológico indicam
que há uma relação de causa e efeito, mas não deixam claro essas correlações.
Modelo 3 – Fluxo ou matriz: alguns estudos além da classificação de atributos,
descrevem os conceitos de atividades, aspectos e impactos e as declararam,
estabelecendo a correlação entre esses três componentes para a avaliação de impactos
ambiental, representando ou em fluxograma ou matriz de causa e consequência. E a
descrição do impacto esclarece a relação de causa e efeito de forma sequencial.
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A partir desses modelos, observou-se uma ampla variação entre os estudos, que
apresentavam o capitulo de impactos com diferentes graus de estruturação, dos mais
desestruturados (EIA 95 ou EIA 63) até os mais bem estruturados (EIA 06, EIA 60 ou
EIA 77). No entanto, numa análise de conteúdo, ou seja, ao se verificar se as atividades
e aspectos declarados estavam adequados, observou-se que nenhum estudo declarou
corretamente esta relação. Alguns estudos citam aspectos que são atividades ou
atividades que são aspectos ou ainda impactos que são aspectos.

3.2.

Análise dos impactos nos estudos de referência

Para análise dos impactos, foi realizado o agrupamento de nomenclaturas conforme
descrito no item 1.1.3.3. Nos itens abaixo estão descritas as matrizes e listagens que
permitem identificar as relações de atividades x aspectos x impactos e as frequências
de ocorrência das atividades, aspectos e impactos nos estudos de referência.
Pautado no banco de dados foram identificados





impactos mais frequentes;
impactos comuns a diferentes tipos de empreendimentos;
impactos específicos por tipo de empreendimentos;
atividades / aspecto comuns a diferentes tipos de empreendimentos.
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3.2.1.

Relações matriciais entre os elementos de análise

Ao avaliar o banco de dados, foram realizadas correlações matriciais, apresentada de
forma exemplificativa no Quadro 3-3 e com acesso na lista de links abaixo:
Quadro 3-3 – Matriz de relação Tipologia x Componente, com contagem de ocorrência de
Impactos distintos (planilha “M Frequências de Impactos”)

As seguintes matrizes foram geradas (clique no link para acessar planilha com a matriz)
M EIA(ATRxTP)
M EIA(ME.CP.IMRxFS)
M EL(ELxTP)

Contagem de ocorrência nos EIA para Atividade x Tipologia
Ocorrência de EIA - [Meios --> Componentes --> Impactos] x Fase
Matriz de Elementos x Tipologias

M Frequências de
Aspectos
M Frequências de
Atividades
M Frequências de
Impactos

Ocorrência de Aspectos em diversas relações

M IMR(ATRIBxCP)

Matriz contando Impactos em Atributos x Componentes
Impactos (Revisados) com Sinergia - (que geram outros impactos)
Matriz de ocorrência de impactos por EIA x Componente
Componentes impactados quanto à natureza do impacto
Impactos que afetam mais de um meio

M IMR(EIA.SIN)
M IMR(EIAxCP)
M IMR(NAT.IMRxCP)
M ME(IMRxME)

Ocorrência de Atividades em diversas relações
Ocorrência de Impactos em diversas relações
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3.2.2.

Listas de Relação de Precedência entre os elementos de análise

Ao avaliar o banco de dados, foram geradas listas de relações hierárquicas (ou de
precedência), apresentada no exemplo do Quadro 3-4, e com acesso na lista de links
abaixo:
Quadro 3-4 Lista de Relação entre Atividade x Aspecto x Impacto e contagem de
ocorrência por EIA, filtros aplicados

As seguintes listas foram geradas (clique no link para acessar planilha com a matriz)

L Aspectos
L Atividades
L Impactos
L IMR(TP.IMR),
IME(TP.IME)
L EIA(AVE.ASE.IME)
M CP(AVE.ASE.IMExCP) c
L EIA(AVR.ASR.IMR)
M CP(AVR.ASR.IMRxCP) c

Lista de Aspectos Distintos (revisados e EIA)
Lista de Atividades Distintas (revisados e EIA)
Lista de Impactos Distintos (revisados e EIA)
Lista de Impactos Distintos (revisados e EIA) por Tipologia
Relação ATIVIDADE - ASPECTO - IMPACTO (EIA)
Relação ATIVIDADE - ASPECTO - IMPACTO (EIA) - modo exibição clássico
Relação ATIVIDADE - ASPECTO - IMPACTO (revisados)
Relação ATIVIDADE - ASPECTO - IMPACTO (revisados) - modo exibição
clássico
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3.2.3.

Análise de atributos dos impactos

A análise da aderência dos atributos dos impactos adotados para a Avaliação de
Impactos Ambiental previstos no inciso II do artigo 6º da Resolução CONAMA n.
01/1986, a saber:
“II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis
impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e
adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e
permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e
sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais” (grifos nosso)

Além dos atributos previstos na resolução, foram coletados outros atributos citados nos
estudos de referência.
A coleta de informações sobre atributos e as classificações utilizadas foram
sistematizadas no Quadro 3.2.3-1.
Os atributos da resolução CONAMA que foram utilizados com maior frequência são
natureza, incidência e duração. Por outro lado, cumulativo e sinergia não são avaliados
na maioria dos estudos analisados (72 e 75% respectivamente). Verifica-se que para
cumulatividade e sinergismo são avaliados como sinônimos ou conjuntamente em
vários estudos analisados.
Ônus e bônus sociais não foram citados em nenhum estudo como a classificação de
atributos dos impactos individualmente.
O Quadro 3.2.3-2 apresenta os outros atributos citados, sendo que a probabilidade de
ocorrência e indução os mais citados, os demais atributos foram citados em apenas um
dos 72 estudos.
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Quadro 3.2.3-1 Sistematização das informações sobre atributos e classificações nos 72 estudos de referência

Nomenclatura
adotada

Natureza

Outras nomenclaturas citadas

Caráter, Adversidade, Categoria,
Classificação, Efeito, Qualificação,
Vetor, Valor (10)

Classe,
Sentido,

Mais citada

Número
de
citações

Classificações utilizadas

Número
de EIA
sem o
atributo

Natureza

40

Benéfico/adverso, positivo/negativo, duplo
efeito,
indefinido/indeterminada,
difícil
qualificação

0

17

Direto/indireto, duplo efeito

8

35

Abrangência estratégica, AAR, ADA, AID,
AII, Áreas isoladas, Difuso, Disperso,
Estratégico,
Externa,
Extra
regional,
Generalizada,
Indeterminada,
Local,
Localizado, Nacional, Pontual, Regional,
Restrito, Sem limite geográfico exato

0

14

Curto (prazo), médio (prazo), longo (prazo),
imediato, futuro, passado, atual, retardado,
de um período a outro ex. curto a médio

12

43

Permanente, temporário, cíclico, contínuo,
descontínuo, esporádico, Intermitente, curto,
médio, longo, acíclico, recorrente, termina ao
final da ação

2

Abrangência, Forma, Forma de incidência,
Forma de manifestação, Forma de ocorrência,
Ordem
do
Forma/efeito,
Incidência,
Incidência/ordem,
Incidência
impacto
Ocorrência,
Ordem,
Origem,
Relação
causa/efeito, Tipo (13)
Abrangência geográfica, Área de abrangência,
Área de influência, Área de ocorrência, Área de
Abrangência
incidência,
Caracterização
espacial, Abrangência
espacial
Distributividade, Escala espacial, Espacialidade,
espacial
Espacialização/abrangência,
Extensão,
Localização, Localização/espacialização (13)
Época de ocorrência, Expectativa de ocorrência,
Iminência,
Manifestação,
Momento,
Prazo
de desencadeamento, Tempo de ocorrência,
Temporalidade
ocorrência
Ocorrência, Periodicidade, Prazo, Prazo para
manifestação,
Tempo
de
incidência,
Temporalidade (12)
Constância, Duração da manifestação, Duração
do
efeito,
Durabilidade,
Periodicidade,
Temporalidade, Frequência, Forma de atuação,
Duração
Duração
Forma
de
manifestação
Permanência,
Persistência, Prazo de permanência, Tempo de
duração (12)
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Nomenclatura
adotada

Outras nomenclaturas citadas

Mais citada

Continuidade, Estado, Grau de reversibilidade,
Reversibilidade
Reversibilidade
Possibilidade de reversão, Reversão (5)

Número
de
citações

Classificações utilizadas

Número
de EIA
sem o
atributo

56

Reversível, irreversível, baixa/ média/alta
(reversibilidade),
total,
mitigável,
parcialmente
reversível,
totalmente
reversível, potencializável, moderada

8

Muito alta/grande, Alta/forte/grande, Médio,
Baixa/fraco/pequena, Muito baixa/pequena
Variável,
Insignificante,
Desprezível,
Irrelevante, Ausente, Sem criticidade, Baixa
criticidade, Crítica, Média criticidade, Alta
criticidade,
Excessiva
criticidade,
Catastrófica, Marginal ou limítrofe
Extrema importância, Muito grande/ muito
relevante/ muito significativo, Alta/grande,
Média/moderada, Pequena/baixa, Muito
pequena, Relevante/importante/significativo,
parcialmente
relevante/pouco
significativo/pouco expressivo, Irrelevante/
sem
importância/não
significativo/inexpressivo

Magnitude

Intensidade, Severidade (2)

Magnitude

62

Importância

Grau de importância, Grau de relevância,
severidade, Relevância, significância (5)

Importância

41

Cumulativo

Cumulatividade,
Cumulatividade/Sinergismo,
Efeito cumulativo, Grau de cumulatividade e/ou Cumulatividade
sinergia (4)

8

Sim / cumulativo (sinérgico)/ positivo, Não/
não cumulativo (sinérgico)/ negativo,
Simples, Indutor, AID, AII

52

Sinergia

Sinergismo, Cumulatividade/Sinergismo, Grau
de cumulatividade e/ou sinergia (3)

13

Sim/ presença/cumulativo/sinérgico/indutor,
Não/
ausência/
não
sinérgico/
estanque/simples, AID, AII

54

Sinergia

6

13
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Quadro 3.2.3-2 Outros atributos identificados nos 72 estudos de referência

Probabilidade
ocorrência

Número
de
citações

Outras nomenclaturas
citadas

Outros atributos

de Potencialidade,
ocorrência

forma

de

5

Classificações utilizadas

Alta, média, baixa, certa, provável,
improvável/ incerto, pouco provável/
acidental, muito provável
Novo/ fato novo, não indutor, Indutor/
causador/ocasiona,
Intensificador/aumenta,
ampliação,
antecipação, progredir, manter, regredir

Indução

Forma de interferência,
natureza
do
impacto,
tendência

4

Frequência

-

1

Alta, média, baixa, pontual, cíclico

Possibilidade de
potencialização

1

Potencializável, não potencializável

Sensibilidade

-

1

Alta, Média, Baixa

Situação

-

1

Normal, risco

Caráter
estratégico

-

1

Estratégico, não estratégico
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4. Consideração final
Considerando que o resultado do P3, mesmo permitindo muitas análises, está baseada na
coleta de informações dos estudos de referência, avalia-se que para os próximos produtos (P4
e P8) será necessário se debruçar sobre as lacunas conceituais e metodológicas identificadas
na coleta de dados brutos dos estudos de referência. Ao verificar o banco de dados, várias
incoerências são observadas, incluindo, principalmente, a declaração inadequada de atividade
e aspecto e a denominação de impactos pouco clara e objetiva.
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Anexo I - Glossário - Conceitos referenciais no contexto deste
estudo
O presente estudo contempla a avaliação de modelos de LAF (Licenciamento
Ambiental Federal), AIA (Avaliação de Impacto Ambiental) e CA (Compensação
Ambiental) em diferentes países, a ênfase na qualidade das listas de verificação e a
análise de casos de EIAs (Estudos de Impacto Ambiental) já realizados. Em conjunto,
fornece um quadro real e experimental valioso.
As atividades partem de pressupostos legais e conceituais, brevemente explanados a
seguir:
 A Avaliação de Impactos Ambientais é um instrumento previsto pela lei da PNMA –
Lei nº 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.
 Como compreensão dos objetivos da AIA e seu fundamental papel para a gestão
ambiental, adota-se a definição da IAIA (International Association for Impact
Assessment): i) assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente
tratadas e incorporadas aos processos decisórios; ii) antecipar, evitar, minimizar ou
compensar os efeitos negativos relevantes, sejam biofísicos, sociais e outros; iii)
proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como os
processos ecológicos que mantêm suas funções; iv) promover o desenvolvimento
sustentável e otimizar o uso e as oportunidades de gestão de recursos.
 Complementarmente, Milaré (2000)1 define a AIA como um instrumento de política
ambiental, formado por um conjunto de procedimentos. Estes devem assegurar
que, desde o início do processo, os impactos ambientais de projetos modificadores
do ambiente sejam examinados. Ademais, prescreve que os resultados devam ser
apresentados ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles
considerados.
 Sánchez (1993 e 2013)2 defende que o processo de Avaliação de Impacto
Ambiental, para ser eficaz, deve desempenhar quatro papéis complementares. São
eles: i) auxílio à tomada de decisão; ii) auxílio à concepção de projetos básicos de
engenharia; iii) instrumento de negociação social; e iv) instrumento de gestão
ambiental.
É importante nesse contexto alinhar e consensar conceitos e definições considerados
referenciais, alguns mais diretamente envolvidos em termos operacionais, outros mais
teóricos, para dar suporte às analises rumo à elaboração de Matrizes de Impacto por
Tipologia. Intenta-se enriquecer o conhecimento associado à gestão de métodos para
facilitar, com rigor analítico e processual, o Licenciamento Ambiental Federal com
ganhos institucionais para a Política Ambiental do País.
Sem exaurir inicialmente cabe mencionar:

1

MILARÉ, E. (2004). Direito do Meio Ambiente, 3ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais.
SANCHEZ, L.E. (1993). Os papéis da avaliação de impacto ambiental. In: L.E. Sanchez (org.), Avaliação de impacto
ambiental: situação atual e perspectivas. EPUSP, São Paulo, p. 15-33. SANCHEZ, L.E. (2013). Avaliação de Impacto
Ambiental - Conceitos e Métodos, 2ª Edição. São Paulo: Oficina de Textos.
2
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Acompanhamento Ambiental: Monitoramento e avaliação dos impactos de um
projeto submetido ao processo de AIA para sua gestão e comunicação de resultados
(SÁNCHEZ, 2013).
Avaliação Ambiental Estratégica – AAE: conhecida na literatura internacional como
'strategic environmental assessment (SEA)', é a prática recente no campo da
avaliação ambiental, tendo como principal objetivo aperfeiçoar os processos de
decisão, principalmente aqueles que dizem respeito a investimentos e estratégias de
ações, consubstanciados em políticas, planos e programas de governo (Vocabulário
Básico de Meio Ambiente, FEEMA - 1997).
Avaliação de Impactos Ambientais – AIA: corresponde ao processo de
identificação, previsão, avaliação e mitigação dos efeitos físicos e bióticos (físicos e
ecológicos conjugados), sociais e outros efeitos relevantes de propostas de
desenvolvimento antes de decisões fundamentais serem tomadas e de compromissos
serem assumidos (IAIA, 1999). Processo de exame das consequências futuras de uma
ação presente ou proposta (SÁNCHEZ, 2013).
Área de estudo (AE): definição ou recorte territorial definido previamente ao início da
elaboração do diagnóstico do Estudo de Impacto Ambiental, para sua definição devese considerar previamente os potenciais impactos que a tipologia de empreendimento
pode causar ao meio socioambiental em que poderá ser inserido.
Área de Abrangência Regional (AAR): área objeto da caracterização regional dos
estudos, utilizada para referenciar o efeito e distinção de impactos cumulativos.
Área de influência (AI): local ou território que é afetado (direta ou indiretamente)
pelos efeitos dos impactos causados por um empreendimento, sendo definido após a
realização do diagnóstico






Área de Influência Indireta (AII): área onde potencialmente incide os impactos
indiretos do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema
socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas nesta
área de influência. Comumente definidas para os meios físico e biótico, como
parte da bacia hidrográfica em que o empreendimento se insere e, para o meio
socioeconômico, pelo conjunto do território dos municípios ou pelos polos
municipais de atração à região.
Área de Influência Direta (AID): é a área sujeita aos impactos diretos
empreendimento. A sua delimitação depende das características sociais,
econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados e das
particularidades do empreendimento.
ADA Área Diretamente Afetada (ADA): compreende o perímetro de todo o
território que será efetivamente utilizado para a implantação e operação do
empreendimento.

Aspecto Ambiental: a ISO 14.001 descreve como “Elemento que compõe uma das
atividades, produtos ou serviços de um empreendimento que pode interagir com o
meio ambiente”, entendendo-se essa interação como alteração.
Atividade: toda ação executada para o desenvolvimento do empreendimento.
Audiência Pública: mecanismo participativo de caráter presencial, consultivo, aberto
a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestação oral dos participantes,
cujo objetivo é subsidiar decisões governamentais; (Decreto n. 8.243, de 23 de maio
de 2014 - Política Nacional de Participação Social)
Auditoria Ambiental: processo sistemático e documentado de verificação, executado
para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem se as atividades,
eventos, sistemas de gestão e condições ambientais especificados ou as informações,

Levantamento dos aspectos e impactos ambientais
nos estudos de referência

relacionadas estão em conformidade com os critérios de auditoria estabelecidos (Res
CONAMA n. 420/09), acresce-se que tem como objetivo comunicar os resultados do
processo.
Bacia Aérea: por analogia ao conceito de bacia hidrográfica, a expressão "bacia
aérea" é utilizada para designar área em que o relevo, as correntes eólicas e a
dispersão dos poluentes do ar determinam a extensão dos impactos diretos e indiretos
das atividades humanas na qualidade do ar (VEROCAI, 1997). O conceito
corresponde, em inglês a "pollution zone", definido como os "limites geográficos e seu
território contínuo ou adjacente, das áreas afetadas (direta ou indiretamente) por um
fluxo de ar poluído e nas quais tanto as fontes quanto os efeitos da poluição do ar se
concentram" (WEISBURD, 1962).
Bacia hidrográfica: área territorial cuja superfície está limitada pelos divisores de
água e drenadas por um rio e seus tributários (CARVALHO, 1981).
Bacia Sedimentar: Depressão enchida com detritos carregados das águas
circunjacentes (...) As bacias sedimentares podem ser consideradas como planícies
aluviais que se desenvolvem, ocasionalmente, no interior do continente" (GUERRA,
1978).
Benchmarking: é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas de
instituições públicas e privadas, e é um importante instrumento de gestão. O
benchmarking é realizado através de pesquisas para comparar as ações de cada uma
e tem o objetivo de melhorar as funções e processos dessas instituições.
Boas Práticas: Técnicas identificadas como as melhores em termos de eficácia,
eficiência e reconhecimento de valor para os envolvidos e afetados direta e ou
indiretamente na realização de determinadas tarefas, atividades, procedimentos, ou
até mesmo, na realização de um conjunto de tarefas, atividades, procedimentos
devidamente agrupados ou integrados por um objetivo comum.
Bioma: é um conjunto de ecossistemas, que possuem certo nível de homogeneidade.
São as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da
flora interagindo entre si e com o ambiente físico. Clements (1943) definiu como uma
unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas
pelo microclima, a fitofisionomia, o solo e a altitude.
Cenários/Quadros Prospectivos no Contexto dos Estudos Ambientais: conjunto
formado pela descrição, de forma coerente, de uma situação futura e do
encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da situação de origem à
situação futura. Um cenário não é a realidade futura, mas um meio de representá-la,
com o objetivo de nortear a ação presente à luz dos futuros possíveis e desejáveis.
(GODET & ROUBELAT, 1996)3.
Compensação Ambiental - CA: é a substituição de um bem que será perdido,
alterado ou descaracterizado por outro, entendido como equivalente ou que
desempenhe função equivalente. A compensação deve seguir a hierarquia de
mitigação, sendo usada após a aplicação de medidas para evitar e minimizar os
impactos adversos (SÁNCHEZ, 2013).
Compêndio: Síntese escrita de uma teoria, de ideias fundamentadas e de
conhecimentos; Tratado sucinto ou resumido sobre dada ciência ou disciplina.
Resenha, resumo, sinopse, síntese, sumário e súmula (dicionário).
Componentes Ambientais: são os diversos elementos que integram o ambiente e
cuja interação permite o seu equilíbrio, incluindo o ar, água, o solo, o subsolo, os seres
3

GODET, Michel; ROUBELAT, Fabrice. Creating the future: The use and misuse of scenarios. Long Range Planning, v.
29, n. 2, p. 164-171, 1996

Levantamento dos aspectos e impactos ambientais
nos estudos de referência

vivos e todas as condições socioeconômicas que afetam as comunidades. Em análise
ambiental, usam-se frequentemente os termos elemento, componente e fator
ambiental, todos para designar, genericamente, uma das partes que constituem um
sistema ambiental ou um ecossistema (definição web).
Comunidades tradicionais: conforme estabelece o Decreto Federal n° 6.040, de 7 de
fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais, são os grupos culturalmente diferenciados e que
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição.
Consulta Pública: mecanismo participativo, a se realizar em prazo definido, de
caráter consultivo, aberto a qualquer interessado, que visa a receber contribuições por
escrito da sociedade civil sobre determinado assunto, na forma definida no seu ato de
convocação; (Decreto n. 8.243, de 23 de maio de 2014 - Política Nacional de
Participação Social)
Critérios de Avaliação: o que serve para fazer distinções ou escolhas e para
distinguir valores; dá base a um julgamento, envolve juízo de valores. Regra ou
conjunto de regras para avaliar a importância de um impacto (SÁNCHEZ, 2013).
Atributos dos Impactos:
Natureza – positivo quando resulta na melhoria da qualidade de um ou mais fatores ou
parâmetros ambientais ou; negativo ao provocar efeitos adversos na qualidade de um ou mais
fatores ou parâmetros ambientais.
Ordem – direto quando resulta de uma simples relação de causa e efeito; indireto resultante de
uma relação secundária em relação à ação ou quando é parte de uma cadeia de reações.
Prazo – especifica se os efeitos do impacto sobre o fator ou parâmetro ambiental afetado,
ocorrem imediatamente ao início do impacto, ou em prazo médio (até 5 anos) e longo (mais de
5 anos).
Reversibilidade – reversível quando, cessada a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado
retorna às condições originais ou semelhante àquela que estaria estabelecida antes dos efeitos
do impacto, ou; irreversível, quando, cessada a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado
não retorna às condições originais, caracterizando, assim, impactos não mitigáveis na sua
totalidade ou em parte.
Duração – temporário, à medida que sua ocorrência tem duração antevista ou; permanente,
perenizando sua manifestação durante a vida útil do empreendimento.
Probabilidade – evento é certo quando há 100% de probabilidade de ocorrência ou;
provável/incerto quando está associado a algum grau de probabilidade.
Espacialidade – definido como localizado quando situando num espaço restrito ou; disperso,
quando comporta uma distribuição territorial abrangente e estratégica.
Forma de interferência – especifica-se o quando o impacto é causado pelo empreendimento
na ambiência em análise, ou; ao contrário, se intensifica um processo existente, integrante da
dinâmica regional.
Magnitude: refere-se a análise da grandeza do impacto considerando os demais atributos
analisados, podendo ser definida como a medida de mudança de valor de um fator ou
parâmetro ambiental, em termos quantitativos ou qualitativos, provocada por uma ação, pode
ser classificada como Alta, Média e Baixa
Abrangência espacial: está relacionada com área em que há a incidência de impacto,
podendo ser classificada como Pontual, Local e Regional
Importância: definido a partir da relação entre a magnitude do impacto e a sensibilidade do
ambiente afetado, será maior se um impacto de forte magnitude estiver inserido em áreas de
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alta sensibilidade social ou ambiental e será menor se um impacto de fraca magnitude estiver
inserido em um ambiente de baixa sensibilidade
Cumulativos: são aqueles que se acumulam no tempo ou no espaço, resultando de uma
combinação de efeitos decorrentes de uma ou diversas ações. Uma série de impactos
insignificantes pode resultar em significância degradação ambiental se concentrados
espacialmente ou caso se sucedam no tempo (SÁNCHEZ, 2013 pag. 235).
Sinérgicos: ocorrem quando a ação combinada de múltiplas causas é maior que a soma dos
efeitos individuais (SÁNCHEZ, 2013 pag. 236).
Considera-se também a soma de 2 ou mais fatores onde a resultante gera um novo fator. Ex.
substância A reage com substância B e gera uma substância C, a qual pode ter efeitos maiores
do que a soma dos efeitos de A e B. (VEROCAI, com pess)
Ou ainda é o efeito, força ou ação, resultante da conjunção simultânea de dois ou mais
impactos, inclusive de outros empreendimentos de forma que o resultado de um impacto é
superior à ação dos impactos individualmente, sob as mesmas condições. Em outros termos, a
associação de tais impactos não somente potencializa os seus efeitos em conjunto, como,
ainda, pode produzir um efeito distinto (MAGRINI, 1990)
Ônus/benefícios sociais: refere-se a análise dos benefícios às comunidades/populações que
o empreendimento pode promover por meio da instalação e operação.
Grau de resolução: ao se tratar de impactos negativos, avalia-se a atenuação do impacto,
sendo classificado como Alta resolução, em situações nas quais poderá se eliminar, reduzir
significativamente a intensidade do impacto ou compensá-lo; Média resolução, em situações
nas quais se reduz a intensidade, ou quando, apesar de ser possível reduzir significativamente
a intensidade do impacto, o empreendedor é corresponsável pela sua implementação, pois
também participam entes institucionais governamentais ou não governamentais e; Baixa
resolução, quando a medida não pode reduzir significativamente o impacto. Ao se avaliar
impactos positivos, analisa-se a possibilidade de potencialização do impacto, podendo ser de
Alta resolução, em situações nas quais existem ações definidas para se potencializar os
efeitos benéficos do impacto; Média resolução, em situações nas quais as ações para se
potencializar o impacto são pouco efetivas e; Baixa resolução, quando a medida tem poucas
chances de potencializar o impacto

Definição de Escopo (Scoping): processo de identificação das questões ambientais
mais relevantes e das alternativas que devem ser estudadas e comparadas, que
permita determinar os estudos “chave” e seu nível de profundidade, apto a estabelecer
as diretrizes e conteúdo nos Termos de Referência para guiar os Estudos de Impacto
Ambiental (derivado da Definição WEB Partidário, Maria do Rosário – Curso de
Mestrado em Engenharia Ambiental).
Diagnóstico Ambiental: descrição e análise dos recursos ambientais e suas
interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área,
antes da implantação do projeto, considerando: a) o meio físico - o subsolo, as águas,
o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do
solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes
atmosféricas; b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e
econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; c)
o meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a
socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e
culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os
recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. (CONAMA n.
001/86)
Estudo de Impacto Ambiental - EIA: Instrumento de política ambiental e gestão
ambiental de empreendimentos, formado por um conjunto de procedimentos capaz de
assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos
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impactos ambientais de uma proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas
alternativas, e que os resultados sejam apresentados de forma adequada ao público e
aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles considerados (Vocabulário
Básico de Meio Ambiente, FEEMA - 1997). Atividade que visa identificar, prever,
interpretar e comunicar informações sobre as consequências de uma determinada
ação sobre a saúde e o bem-estar humanos (MUNN, 1975)4
Fatores Críticos para a Decisão (FCD): constituem os temas fundamentais para a
decisão sobre os quais se deve dar destaque para estruturar a análise e a avaliação
de impactos, oportunidades e riscos. Dão base para identificação de estudos técnicos
necessários para reunir dados e informação necessária às análises.
Fiscalização Ambiental: toda vigilância e controle que devem ser exercidos pelo
Poder Público, visando proteger os bens ambientais das ações predatórias.
Apresenta-se como uma necessidade do Estado para fazer cumprir sua missão de
defensor e propugnador dos interesses relativos à ordem jurídica e social. Assim, a
Fiscalização Ambiental deve ser acionada sempre que o interesse individual se
sobrepuser ao interesse da sociedade, estando inseridas nesse contexto as infrações
cometidas contra o meio ambiente. (IBAMA –2002. Manual de Fiscalização. Portaria
IBAMA n. 43, de 28/03/02. Brasília (DF), 276p).
Gestão Ambiental: condução, direção e controle do uso dos recursos naturais, dos
riscos ambientais e das emissões para o meio ambiente, por intermédio da
implementação do sistema de gestão ambiental (Res CONAMA n. 306/02).
Impactos Ambientais, sinônimo: efeito ambiental. Considera-se impacto ambiental
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais (Res CONAMA n.
001/86).
Impactos Diretos: quando resulta de uma relação direta (simples) de causa e efeito,
também chamado impacto primário ou de primeira ordem (Embrapa: http://www.
biodiversidade.cnpm.embrapa.br/glossario/letra_I.html).
Impactos Indiretos: quando é uma reação secundária em relação à ação ou quando
é parte de uma cadeia de reações (Embrapa: http://www.biodiversidade.cnpm.
embrapa.br/glossario/letra_I.html).
Indicadores Ambientais: são informações quantificadas, de cunho científico, de fácil
compreensão, usados nos processos de decisão em todos os níveis da sociedade,
úteis como ferramentas de avaliação de determinados fenômenos, apresentando suas
tendências e progressos que se alteram ao longo do tempo. Permitem a simplificação
do número de informações para se lidar com uma dada realidade por representar uma
medida que ilustra e comunica um conjunto de fenômenos que levem a redução de
investimentos em tempo e recursos financeiros. Indicadores ambientais são
estatísticas selecionadas que representam ou resumem alguns aspectos do estado do
meio ambiente, dos recursos naturais e de atividades humanas relacionadas (MMA)5.
Janelas de decisão: momentos no trâmite do processo de planejamento em que
decisões críticas são tomadas. Constituem uma oportunidade estratégica para
estruturar e adequar um projeto e assegurar que as questões ambientais e as
4

MUNN, R. E. Environmental impact assessment: principles and procedures. SCOPE report 5. Toronto: John Wiley&
Sons, 1975
5
http://www.mma.gov.br/governanca-ambiental/informacao-ambiental/sistema-nacional-de-informacao-sobre-m eioambiente-sinim a/indicadores
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orientações de sustentabilidade estejam integradas; qualquer postergação desse
momento reduz as chances de sucesso do processo como um todo.
LAF: o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental; (Lei
Complementar n. 140/11).
Lista de Verificação: instrumento de controle, composto por um conjunto de
condutas, nomes, itens ou tarefas que devem ser lembradas e/ou seguidas. Uma lista
de verificação é uma ferramenta estruturada, geralmente específica do componente,
usada para verificar se foi executado um conjunto de etapas necessárias. As listas de
verificação podem ser simples ou complexas.
Matriz de Impacto: quadro ou planilha estruturado em linhas e colunas, que pode ser
apresentado sob diferentes formatos, e que mostra correlações entre as ações ou
atividades do empreendimento analisado e os componentes ou elementos ambientais;
ou entre as ações ou atividades do empreendimento analisado e os aspectos e/ou
impactos ambientais (SÁNCHEZ, 2013).
Medidas de Compensação: ações que visam a compensar a perda de um bem ou
função que será perdido em decorrência do projeto em análise (SÁNCHEZ, 2013).
Medidas de Mitigação: ações propostas com a finalidade de reduzir a magnitude ou a
importância dos impactos adversos (SÁNCHEZ, 2013).
Medidas de Potencialização de Impactos Positivos: ações propostas com a
finalidade de realçar a magnitude ou a importância dos impactos benéficos
(SÁNCHEZ, 2013).
Monitoramento: coleta sistemática e periódica de dados previamente selecionados,
com o objetivo principal de verificar o atendimento a requisitos predeterminados
(SÁNCHEZ, 2013), de cumprimento voluntário ou obrigatório, como padrões legais e
condições impostas pela licença ambiental.
Monitoramento Ambiental: medição ou verificação, que pode ser contínua ou
periódica, para acompanhamento da condição de qualidade de um meio ou das suas
características (Res CONAMA n. 420/09).
Partes Interessadas: indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho
ambiental de uma instalação. (Res CONAMA n. 306/02).
Participação Pública: é a atividade organizada, racional e consciente, por parte de
um determinado grupo social, com o objetivo de expressar iniciativas, necessidades ou
demandas, de defender interesses e valores comuns, de alcançar fins econômicos,
sociais ou políticos e de influir, direta ou indiretamente, na tomada de decisão, para
melhorar a qualidade de vida da comunidade" (SAHOP, 1978)6.
Envolvimento em um processo decisório de indivíduos e grupos que podem ser
positiva ou negativamente afetados por um projeto ou que nele estão interessados
(SÁNCHEZ, 2013).
Passivo Ambiental: passivo ambiental pode ser entendido, em um sentido mais
restrito, o valor monetário necessário para custear a reparação do acúmulo de danos
ambientais causados por um empreendimento, ao longo de sua operação. Todavia, o
termo passivo ambiental tem sido empregado, com frequência, para conotar, de uma
forma mais ampla, não apenas o custo monetário, mas a totalidade dos custos

6

http://biomabrasil.org.br/site/wpcontent/uploads/2013/02/vocabulario_basico_de_meio_ambiente.pdf
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decorrentes do acúmulo de danos ambientais, incluindo os custos financeiros,
econômicos e sociais (CETESB, 2014)7.
Patrimônio Cultural: são bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações
científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e
demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico (CF, 1988, artigo 216).
Patrimônio Histórico: refere-se a um bem móvel, imóvel ou natural, que possua valor
significativo para uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, científico,
social, espiritual ou ecológico (http://pt.wikipedia.org)
Processos Sustentáveis: conceito essencialmente integrado que resulta da
intersecção dos interesses e iniciativas ecológicas, sociais e econômicas, lastreado na
capacidade suporte do meio ambiente, para garantir a renovação dos estoques dos
recursos naturais, atendendo as necessidades das gerações atuais, sem comprometer
seu uso pelas gerações futuras8.
Risco Ambiental: é o potencial de ocorrência de efeitos adversos indesejados para a
saúde ou vida humana, para o ambiente ou para bens materiais (Society for
RiskAnalysis). Risco define-se como a magnitude e probabilidade de um efeito
adverso ocorrer. Desta forma, para se avaliar o risco, deve-se determinar o dano (i.e.,
que tipo de dano o agente causará) e a exposição (i.e., que população estará exposta
ao agente, a que concentração e a duração da exposição). Essa avaliação tem como
base a proteção da saúde humana, e seu objetivo está em proteger o indivíduo na
sociedade e consequentemente a sociedade como um todo (EMBRAPA, 2011).
Roteiro: esquema do que deve ser abordado e/ou estudado; descrição pormenorizada
de um itinerário; conjunto de indicações orientadoras.
Triagem (Screening): processo de triagem das ações impactantes de um
empreendimento que devem ser submetidas a avaliação de impactos ambientais;
usado para determinar a necessidade e nível de aprofundamento dos estudos de
impacto ambiental (derivado de Partidário, Maria do Rosário – Curso de Mestrado em
Engenharia Ambiental).
Tipologias: diferença conceitual de formas de modelo ou básica. A tipologia é usada
em nível de estudos sistemáticos, para definir diferentes categorias (web dicionário).
Sítios históricos/arqueológicos:
local ou região onde ficaram preservados
testemunhos e evidências de atividades do passado histórico seja esse pré-histórico
ou não (http://pt.wikipedia.org).
Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Lei federal n.
9.985/2000).
Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito
7

http://www.cetesb.sp.gov.br/institucional/institucional/70-glossario
Das diversas definições formais de "desenvolvimento sustentável", a mais reconhecida é dada pela Comissão
Mundial de Ambiente e Desenvolvimento no Relatório Brundtland, sendo: “o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias
necessidades”.
8
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de minimizar os impactos negativos sobre a unidade proteção (Lei federal n.
9.985/2000).

Levantamento dos aspectos e impactos ambientais nos estudos de referência

Anexo II – Dicionário de Dados
O dicionário de dados é o compêndio de objetos de banco de dados, contendo o Modelo Relacional de Dados e também a descrição detalhada das Tabelas
compõem este banco de dados.
Utilizamos como referência o “Oracle Database Administration Guide: Data Dictionary” para composição deste dicionário, uma vez que o IBAMA trabalha
bancos de dados Oracle. http://docs.oracle.com/cd/E13218_01/wlp/docs92/db/data_dictionary.html
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1. Modelo Relacional de Dados
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2. Descrição das Tabelas
a. Tabela _IBAMA_DILIC
Nome da Tabela
Descrição da Tabela

_IBAMA_DILIC
Tabela para registro das coordenadorias do IBAMA

Coluna
id
Coordenadoria

Descrição da Coluna
Identificador único
Nome da Coordenadoria do DILIC IBAMA

Tipo de Dados
int
varchar(255)

Valor Padrão

Aceita nulo
Não
Não

PK
Sim

FK
Sim

Valor Padrão

Aceita nulo
Não
Não
Não
Não
Não
Não

PK FK
Sim

b. Tabela _IBAMA_FCA
Nome da Tabela
Descrição da Tabela

_IBAMA_FCA
Tabela para registro da taxonomia tipológica para classificação utilizada pelo IBAMA.

Coluna
id
Categoria Informacao EDGV
Setor Ibama
Categoria Auxiliar
Tipologia Ibama
Tipologia

Descrição da Coluna
Identificador único
Especificação técnica da Estrutura de Dados Geoespaciais Vetoriais
Setor conforme IBAMA
Categoria auxiliar conforme IBAMA
Tipologia conforme IBAMA
Tipologia com nome distinguível

Tipo de Dados
int
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
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c. Tabela EIAS
Nome da Tabela
Descrição da Tabela

EIAS
Tabela para registro dos EIAS e seus atributos básicos

Coluna
EIA
EIAid
id
Empreendimento
NomeCurto
Num do processo IBAMA
COORD DILIC
Data EIA
Data Revisão

Descrição da Coluna
Identificador único do EIA
Identificador único do EIA
Identificador único numérico do EIA
Nome do Empreendimento
Nome Curto do Empreendimento
Número do Processo IBAMA
Nome da Coordenadoria do DILIC - Associado à Tabela _IBAMA_DILIC
Data de composição do EIA
Data de revisão do EIA
Código da Tipologia definida pelo IBAMA- Associado à Tabela
_IBAMA_FCA
Indica se o EIA está ativo para o estudo
Concatenação dos campos EIA, Nome Curto e Empreendimento
Nome Curto do EIA

RefFCA
Ativo
EIA_NOME
EIA_NOMECURTO

Tipo de Dados
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
int
varchar(255)
varchar(255)

Aceita nulo
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim

int
Sim/Não
calculado
varchar(255)

Sim
Sim
Sim

PK FK
Sim Sim

Sim

d. Tabela Impactos
Nome da Tabela
Descrição da Tabela

Impactos
Tabela para registro dos dados coletados para análise de impactos no Produto 3.

Coluna
id
idref

Descrição da Coluna
identificador único
identificador único numérico de referência à coleta de dados

Tipo de
Dados
int
int

Aceita nulo
Não
Não

Sim

PK FK
Sim
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UID
EIA
EIAID
Meio
Componente Ambiental
FASE
Atividade EIA
pvd Atividade
Atividade Revisada
Atividade P4
Aspecto EIA
pvd Aspecto
Aspecto Revisado
Impacto EIA
pvd Impacto
Impacto Revisado
Impacto Rev Prelim
Impacto Denominação Padrão
Observações
Abrangência Espacial
Cumulatividade
Duração
Importância
Incidência
Magnitude
Metodologia
Natureza
Reversibilidade
Sinergia
Temporalidade

identificador único textual de referência à coleta de dados
código do EIA
código do EIA com referência à coleta de dados
Meio onde ocorre o impacto - Biótico, Físico, Socioeconômico
Componente Ambiental onde ocorre o impacto
Fase onde ocorre a atividade que gera o impacto
Atividade como consta no EIA
localizador no EIA do ponto de coleta da informação da Atividade
Nomenclatura da Atividade após Revisão Consultoria
Atividade P4 em diante
Aspecto Ambiental como consta no EIA
localizador no EIA do ponto de coleta da informação de Aspecto
Nomenclatura do Aspecto após Revisão Consultoria
Impacto Ambiental como consta no EIA
localizador no EIA do ponto de coleta da informação de Impacto
Nomenclatura do Impacto após Revisão Consultoria
Nomenclatura preliminar da Revisão do impacto pela Consultoria
Associação do Impacto do EIA à nomenclatura de Impactos Padrão
Observações relacionadas ao registro no banco de dados
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto
Atributo de Caracterização do Impacto

varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
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Anexo III - Modelo do Roteiro de Coleta de Informações

Planilha - Tipologia
Número de páginas do estudo

REF. FCA IBAMA/DILIC

ID

EIA 01
EIA 02
EIA 03
EIA 04
EIA 05
EIA 06
EIA 07
EIA 08
EIA 09
EIA 10
EIA 11
EIA 12
EIA 13
EIA 14
EIA 15
EIA 16
EIA 17
EIA 18
EIA 19
EIA 20
EIA 21
EIA 22
EIA 23
EIA 24
EIA 25
EIA 26
EIA 27
EIA 28
EIA 29
EIA 30
EIA 31
EIA 32
EIA 33
EIA 34
EIA 35
EIA 36
EIA 37
EIA 38
EIA 39
EIA 40
EIA 41
EIA 42
EIA 43
EIA 44
EIA 45
EIA 46
EIA 47
EIA 48
EIA 49
EIA 50
EIA 51
EIA 52
EIA 53
EIA 54
EIA 55
EIA 56
EIA 57
EIA 58
EIA 59
EIA 60
EIA 61
EIA 62
EIA 63
EIA 64
EIA 65
EIA 66
EIA 67
EIA 68
EIA 69
EIA 70
EIA 71
EIA 72

Nº do
COORD.
processo GERAL NA
no IBAMA
DILIC

EDGV

SETOR
IBAMA

CAT.
AUXILIAR

Nível 1

Nível 2

Nível 3

TIPOLOGIA
REF.
IBAMA
NUMÉRICA
(DILIC)
Nível 4

(1 a 32)

Data do
Estudo

EIA com
Anexo

EIA sem
Anexo

Caracterização do
empreendimento

Diagnóstico Avaliação
Programas
Ambiental de Impactos

DENOMINAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

COMPENSAÇÃO SNUC

SOBRE O EMPREENDIMENTO

REF. CNAE
NÚMERO
CNAE
(CLASSE)

OBJETO DO
LICENCIAMENTO

(XX.XX-X)

(breve descrição)

pag,
vol,
doc

ESPECIFICAÇÃO DO
TEMPO
pag,
pag,
pag,
pag,
TEMPO
PORTE ou
PREVISTO
vol, INVESTIMENTO vol,
vol, EXECUTADO PARA vol,
CAPACIDADE (MW, KM, doc PREVISTO (em doc
PARA
doc
doc
IMPLANTAÇÃO
ha, número de
mil R$)
IMPLANTAÇÃO
(meses)
poços....outros)
(meses)

MÃO-DE-OBRA
IMPLANTAÇÃO
(quantidade no
pico)

MÃO-DEpag,
pag,
pag,
OBRA
Vida Útil do
vol,
vol,
vol,
OPERAÇÃO doc
doc Empreendiment doc
(quantidade no
o (meses/anos)
pico)

UC Afetadas

pag,
vol,
doc

Valor de
Compensação
ambiental

pag,
pag,
vol, UC Beneficiadas vol,
doc pela Compensação doc
Ambiental

Grau de Impacto, % de
compensação

pag,
vol,
doc
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LOCALIZAÇÃO

ID

EIA 01
EIA 02
EIA 03
EIA 04
EIA 05
EIA 06
EIA 07
EIA 08
EIA 09
EIA 10
EIA 11
EIA 12
EIA 13
EIA 14
EIA 15
EIA 16
EIA 17
EIA 18
EIA 19
EIA 20
EIA 21
EIA 22
EIA 23
EIA 24
EIA 25
EIA 26
EIA 27
EIA 28
EIA 29
EIA 30
EIA 31
EIA 32
EIA 33
EIA 34
EIA 35
EIA 36
EIA 37
EIA 38
EIA 39
EIA 40
EIA 41
EIA 42
EIA 43
EIA 44
EIA 45
EIA 46
EIA 47
EIA 48
EIA 49
EIA 50
EIA 51
EIA 52
EIA 53
EIA 54
EIA 55
EIA 56
EIA 57
EIA 58
EIA 59
EIA 60
EIA 61
EIA 62
EIA 63
EIA 64
EIA 65
EIA 66
EIA 67
EIA 68
EIA 69
EIA 70
EIA 71
EIA 72

Nº do
Processo
no IBAMA

DEFINIÇÕES DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA (critério de definição ex. bacia hidrográfica, buffer de xx m, área município, micro região, etc)

AMBIÊNCIA

OCORRÊNCIAS E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ESTADOS DIRETAMENTE AFETADOS (Ufs,
separar com ",")

pag, vol,
doc

MUNICÍPIOS
DIRETAMENTE
AFETADOS (AID)

pag, vol,
doc

BACIAS HIDROGRÁFICAS DE
REFERÊNCIA e bacia
sedimentar(Petroleo) (nomes,
separar com ",")

pag, vol,
doc

BIOMA(S) (nomes,
separar com ",")

pag, vol,
doc

ESTADO ANTRÓPICO
(Zona
Urbana/Rural/Natura)

pag, vol,
doc

comunidades
tradicionais
(nome e tipo:
indígena ou
quilombola)

pag, vol,
doc

Interferência em
unidades de
conservação e ou
ZA (nome e tipo
de UC)

pag, vol,
doc

sítios históricos
/arqueologicos
(sim ou não)

pag, vol,
doc

Apresentação de
Área de Estudo
(sim/não)
Espeleologia (sim ou
não)

pag, vol,
doc

pag, vol,
doc

Correspondência da
Área de Estudo
pag, vol,
com Área de
doc
Influência
(sim/não)

AID (área de influência direta)

ADA (área diretamente afetada)

meio físico

pag, vol,
doc

meio biótico

pag, vol,
doc

meio socio

pag, vol,
doc

meio físico

pag, vol,
doc

meio biótico

pag, vol,
doc

AII (área de influência indireta)

meio socio

pag, vol,
doc

meio físico

pag, vol,
doc

meio biótico

pag, vol,
doc

meio socio

pag, vol,
doc
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PROCESSO IBAMA Nº:

NOME DO EMPREENDIMENTO:

Impacto
Meio

Componente Ambiental
Atividade

Físico

Terreno

Físico
Físico
Físico

Ar
Água
...

...
Biótico

Flora

Biótico
Biótico

Fauna
Áreas Protegidas

Biótico
Biótico

...

...
Socioeconômico Economia
Socioeconômico Social
Socioeconômico Território
Socioeconômico Uso do Solo
Socioeconômico Patrimonio Cultural
Socioeconômico ...
Socioeconômico
...

Aspecto Ambiental

pag, vol,
doc

(Denominação padrão)

Fase (planejamento/implantação
/operação

(Denominação EIA)

pag, vol,
doc

Contexto (breve descrição do impacto)
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TIPOLOGIA:
PRODUTO 3
Metodologia de
Previsão de
pag, vol,
Magnitude/importânc
doc
ia (sim ou não)

Se "Sim" na coluna
anterior, informar se é
quantitativo ou
qualitativo

pag, vol,
doc

Natureza (positivo ou negativo)

pag, vol,
doc

Ordem do impacto (direto
ou indireto)

pag, vol,
doc

Abrangência espacial
(pontual, local, regional)

pag, vol, Prazo de ocorrência (curto, pag, vol,
doc
médio, longo prazo)
doc

Duração (permanente,
temporário, ciclico)

pag, vol,
doc
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Reversibilidade (reversível
ou irreversível)

pag, vol,
doc

Magnitute
(alta/média/baixa)

pag, vol,
doc

Importância
(alta/média/baixa)

pag, vol,
doc

cumulativo (sim/não)

pag, vol,
doc

sinergia (sim/não)

pag, vol,
doc

ônus/benfícios
sociais (sim/não)

pag, vol,
Outro critério
pag, vol,
doc
(nomear e descrever)
doc
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Estrutura detalhada da CNAE 2.0: seções, divisões, grupos, classes e subclasses (IBGE)
A

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA

B

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

C

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

D

ELETRICIDADE E GÁS

E

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

F

CONSTRUÇÃO

G

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

H

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

I

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

J

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

K

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS

L

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

M

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

N

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

O

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

P

EDUCAÇÃO

Q

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

R

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

S

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

T

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

U

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

Seção

Divisão

Grupo

Classe

A

Denominação
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA

01

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS
01.1

Produção de lavouras temporárias
01.11-3

Cultivo de cereais

01.12-1

Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária

01.13-0

Cultivo de cana-de-açúcar

01.14-8

Cultivo de fumo

01.15-6

Cultivo de soja

01.16-4

Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja

01.19-9

Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

01.2

Horticultura e floricultura
01.21-1

Horticultura

01.22-9

Cultivo de flores e plantas ornamentais

01.3

Produção de lavouras permanentes
01.31-8

Cultivo de laranja

01.32-6

Cultivo de uva

01.33-4

Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva

01.34-2

Cultivo de café

01.35-1

Cultivo de cacau

01.39-3

Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

01.4

Produção de sementes e mudas certificadas
01.41-5

Produção de sementes certificadas

01.42-3

Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

01.5

Pecuária
01.51-2

Criação de bovinos

01.52-1

Criação de outros animais de grande porte

01.53-9

Criação de caprinos e ovinos

01.54-7

Criação de suínos

01.55-5

Criação de aves

01.59-8

Criação de animais não especificados anteriormente

01.6

Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita
01.61-0

Atividades de apoio à agricultura

01.62-8

Atividades de apoio à pecuária

01.63-6

Atividades de pós-colheita

01.7

Caça e serviços relacionados
01.70-9

02

Caça e serviços relacionados
PRODUÇÃO FLORESTAL

02.1

Produção florestal - florestas plantadas
02.10-1

02.2

Produção florestal - florestas plantadas
Produção florestal - florestas nativas

02.20-9
02.3

Produção florestal - florestas nativas
Atividades de apoio à produção florestal

02.30-6
03

Atividades de apoio à produção florestal
PESCA E AQÜICULTURA

03.1

Pesca
03.11-6

Pesca em água salgada

03.12-4

Pesca em água doce

03.2

Aqüicultura
03.21-3

Aqüicultura em água salgada e salobra

03.22-1

Aqüicultura em água doce

B

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
05

EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL
05.0

Extração de carvão mineral
05.00-3

06

Extração de carvão mineral
EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

06.0

Extração de petróleo e gás natural
06.00-0

07

Extração de petróleo e gás natural
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS

07.1

Extração de minério de ferro
07.10-3

07.2

Extração de minério de ferro
Extração de minerais metálicos não-ferrosos

07.21-9

Extração de minério de alumínio

07.22-7

Extração de minério de estanho

07.23-5

Extração de minério de manganês

07.24-3

Extração de minério de metais preciosos

07.25-1

Extração de minerais radioativos

07.29-4

Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente

08

EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
08.1

Extração de pedra, areia e argila
08.10-0

08.9

Extração de pedra, areia e argila
Extração de outros minerais não-metálicos

08.91-6

Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos

08.92-4

Extração e refino de sal marinho e sal-gema

08.93-2

Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)

08.99-1

Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

09

ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS
09.1

Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural
09.10-6

09.9

Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural

09.90-4
C

Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

10

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
10.1

Abate e fabricação de produtos de carne
10.11-2

Abate de reses, exceto suínos

10.12-1

Abate de suínos, aves e outros pequenos animais

10.13-9

Fabricação de produtos de carne

10.2

Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado
10.20-1

10.3

Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado
Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais

10.31-7

Fabricação de conservas de frutas

10.32-5

Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais

10.33-3

Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes

10.4

Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais
10.41-4

Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho

10.42-2

Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

10.43-1

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais

10.5

Laticínios
10.51-1

Preparação do leite

10.52-0

Fabricação de laticínios

10.53-8

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

10.6

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais
10.61-9

Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz

10.62-7

Moagem de trigo e fabricação de derivados

10.63-5

Fabricação de farinha de mandioca e derivados

10.64-3

Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

10.65-1

Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho

10.66-0

Fabricação de alimentos para animais

10.69-4

Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente

10.7

Fabricação e refino de açúcar
10.71-6

Fabricação de açúcar em bruto

10.72-4

Fabricação de açúcar refinado

10.8

Torrefação e moagem de café
10.81-3

Torrefação e moagem de café

10.82-1

Fabricação de produtos à base de café

10.9

Fabricação de outros produtos alimentícios
10.91-1

Fabricação de produtos de panificação

10.92-9

Fabricação de biscoitos e bolachas

10.93-7

Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos

10.94-5

Fabricação de massas alimentícias

10.95-3

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

10.96-1

Fabricação de alimentos e pratos prontos

10.99-6

Fabricação de produtos alimentícios não especificados anteriormente

11

FABRICAÇÃO DE BEBIDAS
11.1

Fabricação de bebidas alcoólicas
11.11-9

Fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas

11.12-7

Fabricação de vinho

11.13-5

Fabricação de malte, cervejas e chopes

11.2

Fabricação de bebidas não-alcoólicas
11.21-6

Fabricação de águas envasadas

11.22-4

Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas

12

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO FUMO
12.1

Processamento industrial do fumo
12.10-7

12.2

Processamento industrial do fumo
Fabricação de produtos do fumo

12.20-4
13

Fabricação de produtos do fumo
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS

13.1

Preparação e fiação de fibras têxteis
13.11-1

Preparação e fiação de fibras de algodão

13.12-0

Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão

13.13-8

Fiação de fibras artificiais e sintéticas

13.14-6

Fabricação de linhas para costurar e bordar

13.2

Tecelagem, exceto malha
13.21-9

Tecelagem de fios de algodão

13.22-7

Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão

13.23-5

Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas

13.3

Fabricação de tecidos de malha
13.30-8

13.4

Fabricação de tecidos de malha
Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

13.40-5
13.5

Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário

13.51-1

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

13.52-9

Fabricação de artefatos de tapeçaria

13.53-7

Fabricação de artefatos de cordoaria

13.54-5

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

13.59-6

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

14

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
14.1

Confecção de artigos do vestuário e acessórios
14.11-8

Confecção de roupas íntimas

14.12-6

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

14.13-4

Confecção de roupas profissionais

14.14-2

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

14.2

Fabricação de artigos de malharia e tricotagem
14.21-5

Fabricação de meias

14.22-3

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

15

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS
15.1

Curtimento e outras preparações de couro
15.10-6

15.2

Curtimento e outras preparações de couro
Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro

15.21-1

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

15.29-7

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

15.3

Fabricação de calçados
15.31-9

Fabricação de calçados de couro

15.32-7

Fabricação de tênis de qualquer material

15.33-5

Fabricação de calçados de material sintético

15.39-4

Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

15.4

Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
15.40-8

16

Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA

16.1

Desdobramento de madeira
16.10-2

16.2

Desdobramento de madeira
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis

16.21-8

Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada

16.22-6

Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria para construção

16.23-4

Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira

16.29-3

Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis

17

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
17.1

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
17.10-9

17.2

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão

17.21-4

Fabricação de papel

17.22-2

Fabricação de cartolina e papel-cartão

17.3

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
17.31-1

Fabricação de embalagens de papel

17.32-0

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão

17.33-8

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado

17.4

Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
17.41-9

Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório

17.42-7

Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-sanitário

17.49-4

Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

18

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
18.1

Atividade de impressão
18.11-3

Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas

18.12-1

Impressão de material de segurança

18.13-0

Impressão de materiais para outros usos

18.2

Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos
18.21-1

Serviços de pré-impressão

18.22-9

Serviços de acabamentos gráficos

18.3

Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte
18.30-0

19

Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte
FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E DE BIOCOMBUSTÍVEIS

19.1

Coquerias
19.10-1

19.2

Coquerias
Fabricação de produtos derivados do petróleo

19.21-7

Fabricação de produtos do refino de petróleo

19.22-5

Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

19.3

Fabricação de biocombustíveis
19.31-4

Fabricação de álcool

19.32-2

Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool

20

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
20.1

Fabricação de produtos químicos inorgânicos
20.11-8

Fabricação de cloro e álcalis

20.12-6

Fabricação de intermediários para fertilizantes

20.13-4

Fabricação de adubos e fertilizantes

20.14-2

Fabricação de gases industriais

20.19-3

Fabricação de produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente

20.2

Fabricação de produtos químicos orgânicos
20.21-5

Fabricação de produtos petroquímicos básicos

20.22-3

Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras

20.29-1

Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

20.3

Fabricação de resinas e elastômeros
20.31-2

Fabricação de resinas termoplásticas

20.32-1

Fabricação de resinas termofixas

20.33-9

Fabricação de elastômeros

20.4

Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
20.40-1

20.5

Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários

20.51-7

Fabricação de defensivos agrícolas

20.52-5

Fabricação de desinfestantes domissanitários

20.6

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
20.61-4

Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

20.62-2

Fabricação de produtos de limpeza e polimento

20.63-1

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

20.7

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins
20.71-1

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

20.72-0

Fabricação de tintas de impressão

20.73-8
20.9

Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
Fabricação de produtos e preparados químicos diversos

20.91-6

Fabricação de adesivos e selantes

20.92-4

Fabricação de explosivos

20.93-2

Fabricação de aditivos de uso industrial

20.94-1

Fabricação de catalisadores

20.99-1

Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
21.1

Fabricação de produtos farmoquímicos
21.10-6

21.2

Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de produtos farmacêuticos

21.21-1

Fabricação de medicamentos para uso humano

21.22-0

Fabricação de medicamentos para uso veterinário

21.23-8

Fabricação de preparações farmacêuticas
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO
22.1

Fabricação de produtos de borracha
22.11-1

Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar

22.12-9

Reforma de pneumáticos usados

22.19-6

Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

22.2

Fabricação de produtos de material plástico
22.21-8

Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

22.22-6

Fabricação de embalagens de material plástico

22.23-4

Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

22.29-3

Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS
23.1

Fabricação de vidro e de produtos do vidro
23.11-7

Fabricação de vidro plano e de segurança

23.12-5

Fabricação de embalagens de vidro

23.19-2

Fabricação de artigos de vidro

23.2

Fabricação de cimento
23.20-6

23.3

Fabricação de cimento
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

23.30-3
23.4

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
Fabricação de produtos cerâmicos

23.41-9

Fabricação de produtos cerâmicos refratários

23.42-7

Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção

23.49-4

Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente

23.9

Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos
23.91-5

Aparelhamento e outros trabalhos em pedras

23.92-3

Fabricação de cal e gesso

23.99-1

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
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METALURGIA
24.1

Produção de ferro-gusa e de ferroligas
24.11-3

Produção de ferro-gusa

24.12-1

Produção de ferroligas

24.2

Siderurgia
24.21-1

Produção de semi-acabados de aço

24.22-9

Produção de laminados planos de aço

24.23-7

Produção de laminados longos de aço

24.24-5

Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço

24.3

Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura
24.31-8

Produção de tubos de aço com costura

24.39-3

Produção de outros tubos de ferro e aço

24.4

Metalurgia dos metais não-ferrosos
24.41-5

Metalurgia do alumínio e suas ligas

24.42-3

Metalurgia dos metais preciosos

24.43-1

Metalurgia do cobre

24.49-1

Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente

24.5

Fundição
24.51-2

Fundição de ferro e aço

24.52-1

Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas

25

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
25.1

Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada
25.11-0

Fabricação de estruturas metálicas

25.12-8

Fabricação de esquadrias de metal

25.13-6

Fabricação de obras de caldeiraria pesada

25.2

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras
25.21-7

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

25.22-5

Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos

25.3

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais
25.31-4

Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas

25.32-2

Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó

25.39-0

Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais

25.4

Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas
25.41-1

Fabricação de artigos de cutelaria

25.42-0

Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

25.43-8

Fabricação de ferramentas

25.5

Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições
25.50-1

25.9

Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições
Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente

25.91-8

Fabricação de embalagens metálicas

25.92-6

Fabricação de produtos de trefilados de metal

25.93-4

Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

25.99-3

Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente
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FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS
26.1

Fabricação de componentes eletrônicos
26.10-8

26.2

Fabricação de componentes eletrônicos
Fabricação de equipamentos de informática e periféricos

26.21-3

Fabricação de equipamentos de informática

26.22-1

Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

26.3

Fabricação de equipamentos de comunicação
26.31-1

Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação

26.32-9

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação

26.4

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
26.40-0

26.5

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios

26.51-5

Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

26.52-3

Fabricação de cronômetros e relógios

26.6

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
26.60-4

26.7

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos

26.70-1
26.8

Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos
Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

26.80-9
27

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS

27.1

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos
27.10-4

27.2

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos

27.21-0

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores

27.22-8

Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores

27.3

Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica
27.31-7

Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

27.32-5

Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo

27.33-3

Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

27.4

Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação
27.40-6

27.5

Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação
Fabricação de eletrodomésticos

27.51-1

Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico

27.59-7

Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente

27.9

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
27.90-2

28

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

28.1

Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão
28.11-9

Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos rodoviários

28.12-7

Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

28.13-5

Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes

28.14-3

Fabricação de compressores

28.15-1

Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais

28.2

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral
28.21-6

Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

28.22-4

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas

28.23-2

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

28.24-1

Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado

28.25-9

Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental

28.29-1

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente

28.3

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária
28.31-3

Fabricação de tratores agrícolas

28.32-1

Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola

28.33-0

Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, exceto para irrigação

28.4

Fabricação de máquinas-ferramenta
28.40-2

28.5

Fabricação de máquinas-ferramenta
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção

28.51-8

Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo

28.52-6

Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo

28.53-4

Fabricação de tratores, exceto agrícolas

28.54-2

Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

28.6

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico
28.61-5

Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta

28.62-3

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo

28.63-1

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil

28.64-0

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados

28.65-8

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos

28.66-6

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico

28.69-1

Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente
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FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS
29.1

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
29.10-7

29.2

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Fabricação de caminhões e ônibus

29.20-4
29.3

Fabricação de caminhões e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores

29.30-1
29.4

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores

29.41-7

Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores

29.42-5

Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores

29.43-3

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores

29.44-1

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores

29.45-0

Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias

29.49-2

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente

29.5

Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
29.50-6

30

Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores
FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES

30.1

Construção de embarcações
30.11-3

Construção de embarcações e estruturas flutuantes

30.12-1

Construção de embarcações para esporte e lazer

30.3

Fabricação de veículos ferroviários
30.31-8

Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes

30.32-6

Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários

30.4

Fabricação de aeronaves
30.41-5

Fabricação de aeronaves

30.42-3

Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves

30.5

Fabricação de veículos militares de combate
30.50-4

30.9

Fabricação de veículos militares de combate
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

30.91-1

Fabricação de motocicletas

30.92-0

Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados

30.99-7

Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

31

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS
31.0

Fabricação de móveis
31.01-2

Fabricação de móveis com predominância de madeira

31.02-1

Fabricação de móveis com predominância de metal

31.03-9

Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

31.04-7

Fabricação de colchões
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS
32.1

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes
32.11-6

Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria

32.12-4

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

32.2

Fabricação de instrumentos musicais
32.20-5

32.3

Fabricação de instrumentos musicais
Fabricação de artefatos para pesca e esporte

32.30-2
32.4

Fabricação de artefatos para pesca e esporte
Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

32.40-0
32.5

Fabricação de brinquedos e jogos recreativos
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

32.50-7
32.9

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos
Fabricação de produtos diversos

32.91-4

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

32.92-2

Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

32.99-0

Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
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MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
33.1

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
33.11-2

Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos

33.12-1

Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos

33.13-9

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos

33.14-7

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica

33.15-5

Manutenção e reparação de veículos ferroviários

33.16-3

Manutenção e reparação de aeronaves

33.17-1

Manutenção e reparação de embarcações

33.19-8

Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

33.2

Instalação de máquinas e equipamentos
33.21-0

Instalação de máquinas e equipamentos industriais

33.29-5

Instalação de equipamentos não especificados anteriormente

D

ELETRICIDADE E GÁS
35

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES
35.1

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
35.11-5

Geração de energia elétrica

35.12-3

Transmissão de energia elétrica

35.13-1

Comércio atacadista de energia elétrica

35.14-0

Distribuição de energia elétrica

35.2

Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas
35.20-4

35.3

Produção de gás; processamento de gás natural; distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado

35.30-1
E

Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO

36

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
36.0

Captação, tratamento e distribuição de água
36.00-6

37

Captação, tratamento e distribuição de água
ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS

37.0

Esgoto e atividades relacionadas
37.01-1

Gestão de redes de esgoto

37.02-9

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

38

COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS; RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS
38.1

Coleta de resíduos
38.11-4

Coleta de resíduos não-perigosos

38.12-2

Coleta de resíduos perigosos

38.2

Tratamento e disposição de resíduos
38.21-1

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

38.22-0

Tratamento e disposição de resíduos perigosos

38.3

Recuperação de materiais
38.31-9

Recuperação de materiais metálicos

38.32-7

Recuperação de materiais plásticos

38.39-4

Recuperação de materiais não especificados anteriormente

39

DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
39.0

Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
39.00-5

F

Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
CONSTRUÇÃO

41

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
41.1

Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.10-7

41.2

Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de edifícios

41.20-4
42

Construção de edifícios
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

42.1

Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais
42.11-1

Construção de rodovias e ferrovias

42.12-0

Construção de obras-de-arte especiais

42.13-8

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.2

42.9

Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos
42.21-9

Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações

42.22-7

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas

42.23-5

Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
Construção de outras obras de infra-estrutura

42.91-0

Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.92-8

Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

42.99-5

Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
43.1

Demolição e preparação do terreno
43.11-8

Demolição e preparação de canteiros de obras

43.12-6

Perfurações e sondagens

43.13-4

Obras de terraplenagem

43.19-3

Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.2

Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções
43.21-5

Instalações elétricas

43.22-3

Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração

43.29-1

Obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

43.3

Obras de acabamento
43.30-4

43.9

Obras de acabamento
Outros serviços especializados para construção

43.91-6

Obras de fundações

43.99-1

Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

G

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
45

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
45.1

Comércio de veículos automotores
45.11-1

Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores

45.12-9

Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

45.2

Manutenção e reparação de veículos automotores
45.20-0

45.3

Manutenção e reparação de veículos automotores
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

45.30-7
45.4

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores
Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios

45.41-2

Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios

45.42-1

Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas, peças e acessórios

45.43-9

Manutenção e reparação de motocicletas

46

COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
46.1

Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas
46.11-7

Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos

46.12-5

Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos

46.13-3

Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

46.14-1

Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

46.15-0

Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

46.16-8

Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

46.17-6

Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

46.18-4

Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

46.19-2

Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

46.2

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos
46.21-4

Comércio atacadista de café em grão

46.22-2

Comércio atacadista de soja

46.23-1

Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-primas agrícolas, exceto café e soja

46.3

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.31-1

Comércio atacadista de leite e laticínios

46.32-0

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas

46.33-8

Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros

46.34-6

Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado

46.35-4

Comércio atacadista de bebidas

46.36-2

Comércio atacadista de produtos do fumo

46.37-1

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

46.39-7

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

46.4

Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
46.41-9

Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho

46.42-7

Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

46.43-5

Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem

46.44-3

Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário

46.45-1

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

46.46-0

Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

46.47-8

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações

46.49-4

Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

46.5

Comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologias de informação e comunicação
46.51-6

Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática

46.52-4

Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

46.6

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação
46.61-3

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

46.62-1

Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

46.63-0

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

46.64-8

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.65-6

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

46.69-9

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

46.7

Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material elétrico e material de construção
46.71-1

Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

46.72-9

Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.73-7

Comércio atacadista de material elétrico

46.74-5

Comércio atacadista de cimento

46.79-6

Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral

46.8

46.9

Comércio atacadista especializado em outros produtos
46.81-8

Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e GLP

46.82-6

Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

46.83-4

Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

46.84-2

Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos

46.85-1

Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

46.86-9

Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens

46.87-7

Comércio atacadista de resíduos e sucatas

46.89-3

Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Comércio atacadista não-especializado

46.91-5

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

46.92-3

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários

46.93-1

Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

47

COMÉRCIO VAREJISTA
47.1

Comércio varejista não-especializado
47.11-3

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados

47.12-1

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.13-0

Comércio varejista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos alimentícios

47.2

Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo
47.21-1

Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes

47.22-9

Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias

47.23-7

Comércio varejista de bebidas

47.24-5

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

47.29-6

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do fumo

47.3

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
47.31-8

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

47.32-6

Comércio varejista de lubrificantes

47.4

Comércio varejista de material de construção
47.41-5

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

47.42-3

Comércio varejista de material elétrico

47.43-1

Comércio varejista de vidros

47.44-0

Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção

47.5

Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; equipamentos e artigos de uso doméstico
47.51-2

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.52-1

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.53-9

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.54-7

Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação

47.55-5

Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho

47.56-3

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

47.57-1

Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

47.59-8

Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

47.6

Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos
47.61-0

Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

47.62-8

Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

47.63-6

Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos

47.7

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos
47.71-7

Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário

47.72-5

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.73-3

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.74-1

Comércio varejista de artigos de óptica

47.8

Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados
47.81-4

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2

Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

47.83-1

Comércio varejista de jóias e relógios

47.84-9

Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

47.85-7

Comércio varejista de artigos usados

47.89-0

Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

47.9

Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista
47.90-3

H

Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

49

TRANSPORTE TERRESTRE
49.1

Transporte ferroviário e metroferroviário
49.11-6

Transporte ferroviário de carga

49.12-4

Transporte metroferroviário de passageiros

49.2

Transporte rodoviário de passageiros
49.21-3

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana

49.22-1

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

49.23-0

Transporte rodoviário de táxi

49.24-8

Transporte escolar

49.29-9

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente

49.3

Transporte rodoviário de carga
49.30-2

49.4

Transporte rodoviário de carga
Transporte dutoviário

49.40-0
49.5

Transporte dutoviário
Trens turísticos, teleféricos e similares

49.50-7
50

Trens turísticos, teleféricos e similares
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

50.1

Transporte marítimo de cabotagem e longo curso
50.11-4

Transporte marítimo de cabotagem

50.12-2

Transporte marítimo de longo curso

50.2

Transporte por navegação interior
50.21-1

Transporte por navegação interior de carga

50.22-0

Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares

50.3

Navegação de apoio
50.30-1

50.9

Navegação de apoio
Outros transportes aquaviários

50.91-2

Transporte por navegação de travessia

50.99-8

Transportes aquaviários não especificados anteriormente

51

TRANSPORTE AÉREO
51.1

Transporte aéreo de passageiros
51.11-1

Transporte aéreo de passageiros regular

51.12-9

Transporte aéreo de passageiros não-regular

51.2

Transporte aéreo de carga
51.20-0

51.3

Transporte aéreo de carga
Transporte espacial

51.30-7
52

Transporte espacial
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES

52.1

Armazenamento, carga e descarga
52.11-7

Armazenamento

52.12-5

Carga e descarga

52.2

Atividades auxiliares dos transportes terrestres
52.21-4

Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

52.22-2

Terminais rodoviários e ferroviários

52.23-1

Estacionamento de veículos

52.29-0

Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

52.3

Atividades auxiliares dos transportes aquaviários
52.31-1

Gestão de portos e terminais

52.32-0

Atividades de agenciamento marítimo

52.39-7

Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente

52.4

Atividades auxiliares dos transportes aéreos
52.40-1

52.5

Atividades auxiliares dos transportes aéreos
Atividades relacionadas à organização do transporte de carga

52.50-8
53

Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA

53.1

Atividades de Correio
53.10-5

53.2

Atividades de Correio
Atividades de malote e de entrega

53.20-2
I

Atividades de malote e de entrega
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

55

ALOJAMENTO
55.1

Hotéis e similares
55.10-8

55.9

Hotéis e similares
Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente

55.90-6
56

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente
ALIMENTAÇÃO

56.1

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas
56.11-2

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

56.12-1

Serviços ambulantes de alimentação

56.2

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
56.20-1

J

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

58

EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
58.1

Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades de edição
58.11-5

Edição de livros

58.12-3

Edição de jornais

58.13-1

Edição de revistas

58.19-1

Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

58.2

Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras publicações
58.21-2

Edição integrada à impressão de livros

58.22-1

Edição integrada à impressão de jornais

58.23-9

Edição integrada à impressão de revistas

58.29-8

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

59

ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA
59.1

Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão
59.11-1

Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

59.12-0

Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

59.13-8

Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

59.14-6

Atividades de exibição cinematográfica

59.2

Atividades de gravação de som e de edição de música
59.20-1

60

Atividades de gravação de som e de edição de música
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO

60.1

Atividades de rádio
60.10-1

60.2

Atividades de rádio
Atividades de televisão

60.21-7

Atividades de televisão aberta

60.22-5

Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura

61

TELECOMUNICAÇÕES
61.1

Telecomunicações por fio
61.10-8

61.2

Telecomunicações por fio
Telecomunicações sem fio

61.20-5
61.3

Telecomunicações sem fio
Telecomunicações por satélite

61.30-2
61.4

Telecomunicações por satélite
Operadoras de televisão por assinatura

61.41-8

Operadoras de televisão por assinatura por cabo

61.42-6

Operadoras de televisão por assinatura por microondas

61.43-4

Operadoras de televisão por assinatura por satélite

61.9

Outras atividades de telecomunicações
61.90-6

62

Outras atividades de telecomunicações
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

62.0

Atividades dos serviços de tecnologia da informação
62.01-5

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

62.02-3

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

62.03-1

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

62.04-0

Consultoria em tecnologia da informação

62.09-1

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

63

ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
63.1

Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas
63.11-9

Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

63.19-4

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

63.9

Outras atividades de prestação de serviços de informação
63.91-7

Agências de notícias

63.99-2

Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

K

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS
64

ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
64.1

Banco Central
64.10-7

64.2

Banco Central
Intermediação monetária - depósitos à vista

64.21-2

Bancos comerciais

64.22-1

Bancos múltiplos, com carteira comercial

64.23-9

Caixas econômicas

64.24-7

Crédito cooperativo

64.3

Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação
64.31-0

Bancos múltiplos, sem carteira comercial

64.32-8

Bancos de investimento

64.33-6

Bancos de desenvolvimento

64.34-4

Agências de fomento

64.35-2

Crédito imobiliário

64.36-1

Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

64.37-9

Sociedades de crédito ao microempreendedor

64.38-7

Bancos de câmbio e outras instituições de intermediação não-monetária

64.4

Arrendamento mercantil
64.40-9

64.5

Arrendamento mercantil
Sociedades de capitalização

64.50-6
64.6

Sociedades de capitalização
Atividades de sociedades de participação

64.61-1

Holdings de instituições financeiras

64.62-0

Holdings de instituições não-financeiras

64.63-8

Outras sociedades de participação, exceto holdings

64.7

Fundos de investimento
64.70-1

64.9

Fundos de investimento
Atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

64.91-3

Sociedades de fomento mercantil - factoring

64.92-1

Securitização de créditos

64.93-0

Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos

64.99-9

Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

65

SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
65.1

Seguros de vida e não-vida
65.11-1

Seguros de vida

65.12-0

Seguros não-vida

65.2

Seguros-saúde
65.20-1

65.3

Seguros-saúde
Resseguros

65.30-8
65.4

Resseguros
Previdência complementar

65.41-3

Previdência complementar fechada

65.42-1

Previdência complementar aberta

65.5

Planos de saúde
65.50-2

66

Planos de saúde
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

66.1

Atividades auxiliares dos serviços financeiros
66.11-8

Administração de bolsas e mercados de balcão organizados

66.12-6

Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e mercadorias

66.13-4

Administração de cartões de crédito

66.19-3

Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

66.2

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde
66.21-5

Avaliação de riscos e perdas

66.22-3

Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

66.29-1

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente

66.3

Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
66.30-4

L

Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

68

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
68.1

Atividades imobiliárias de imóveis próprios
68.10-2

68.2

Atividades imobiliárias de imóveis próprios
Atividades imobiliárias por contrato ou comissão

68.21-8

Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis

68.22-6

Gestão e administração da propriedade imobiliária

M

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
69

ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA
69.1

Atividades jurídicas
69.11-7

Atividades jurídicas, exceto cartórios

69.12-5

Cartórios

69.2

Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária
69.20-6

70

Sedes de empresas e unidades administrativas locais
70.10-7

70.2

Sedes de empresas e unidades administrativas locais
Atividades de consultoria em gestão empresarial

70.20-4
71

Atividades de consultoria em gestão empresarial
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS

71.1

Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas
71.11-1

Serviços de arquitetura

71.12-0

Serviços de engenharia

71.19-7

Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia

71.2

Testes e análises técnicas
71.20-1

72

Testes e análises técnicas
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

72.1

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
72.10-0

72.2

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

72.20-7
73

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO

73.1

Publicidade
73.11-4

Agências de publicidade

73.12-2

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

73.19-0

Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

73.2

Pesquisas de mercado e de opinião pública
73.20-3

74

Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

70.1

Pesquisas de mercado e de opinião pública
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

74.1

Design e decoração de interiores
74.10-2

74.2

Design e decoração de interiores
Atividades fotográficas e similares

74.20-0
74.9

Atividades fotográficas e similares
Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

74.90-1
75

Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
ATIVIDADES VETERINÁRIAS

75.0

Atividades veterinárias
75.00-1

N

Atividades veterinárias
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

77

ALUGUÉIS NÃO-IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
77.1

Locação de meios de transporte sem condutor
77.11-0

Locação de automóveis sem condutor

77.19-5

Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor

77.2

Aluguel de objetos pessoais e domésticos
77.21-7

Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

77.22-5

Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

77.23-3

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios

77.29-2

Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

77.3

Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador
77.31-4

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

77.32-2

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador

77.33-1

Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

77.39-0

Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente

77.4

Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
77.40-3

78

Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

78.1

Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.10-8

78.2

Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Locação de mão-de-obra temporária

78.20-5
78.3

Locação de mão-de-obra temporária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

78.30-2
79

Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS

79.1

Agências de viagens e operadores turísticos
79.11-2

Agências de viagens

79.12-1

Operadores turísticos

79.9

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
79.90-2

80

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO

80.1

Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores
80.11-1

Atividades de vigilância e segurança privada

80.12-9

Atividades de transporte de valores

80.2

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
80.20-0

80.3

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
Atividades de investigação particular

80.30-7
81

Atividades de investigação particular
SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

81.1

Serviços combinados para apoio a edifícios
81.11-7

Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

81.12-5

Condomínios prediais

81.2

Atividades de limpeza
81.21-4

Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2

Imunização e controle de pragas urbanas

81.29-0

Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81.3

Atividades paisagísticas
81.30-3

82

Atividades paisagísticas
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

82.1

Serviços de escritório e apoio administrativo
82.11-3

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.19-9

Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo

82.2

Atividades de teleatendimento
82.20-2

82.3

Atividades de teleatendimento
Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

82.30-0
82.9

Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas

82.91-1

Atividades de cobrança e informações cadastrais

82.92-0

Envasamento e empacotamento sob contrato

82.99-7

Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

O

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
84

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
84.1

Administração do estado e da política econômica e social
84.11-6

Administração pública em geral

84.12-4

Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

84.13-2

Regulação das atividades econômicas

84.2

Serviços coletivos prestados pela administração pública
84.21-3

Relações exteriores

84.22-1

Defesa

84.23-0

Justiça

84.24-8

Segurança e ordem pública

84.25-6

Defesa Civil

84.3

Seguridade social obrigatória
84.30-2

P

Seguridade social obrigatória
EDUCAÇÃO

85

EDUCAÇÃO
85.1

85.2

Educação infantil e ensino fundamental
85.11-2

Educação infantil - creche

85.12-1

Educação infantil - pré-escola

85.13-9

Ensino fundamental
Ensino médio

85.20-1
85.3

Ensino médio
Educação superior

85.31-7

Educação superior - graduação

85.32-5

Educação superior - graduação e pós-graduação

85.33-3

Educação superior - pós-graduação e extensão

85.4

Educação profissional de nível técnico e tecnológico
85.41-4

Educação profissional de nível técnico

85.42-2

Educação profissional de nível tecnológico

85.5

Atividades de apoio à educação
85.50-3

85.9

Atividades de apoio à educação
Outras atividades de ensino

85.91-1

Ensino de esportes

85.92-9

Ensino de arte e cultura

85.93-7

Ensino de idiomas

85.99-6

Atividades de ensino não especificadas anteriormente

Q

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS
86

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
86.1

Atividades de atendimento hospitalar
86.10-1

86.2

Atividades de atendimento hospitalar
Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes

86.21-6

Serviços móveis de atendimento a urgências

86.22-4

Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

86.3

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos
86.30-5

86.4

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica

86.40-2
86.5

Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos

86.50-0
86.6

Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos
Atividades de apoio à gestão de saúde

86.60-7
86.9

Atividades de apoio à gestão de saúde
Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

86.90-9

Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

87.11-5

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA INTEGRADAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E PARTICULARES
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infra-estrutura e apoio a pacientes prestadas em residências
coletivas e particulares
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares

87.12-3

Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

87
87.1

87.2

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química
87.20-4

87.3

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares

87.30-1
88

Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

88.0

Serviços de assistência social sem alojamento
88.00-6

R

Serviços de assistência social sem alojamento
ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

90

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
90.0

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos
90.01-9

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

90.02-7

Criação artística

90.03-5

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

91

ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
91.0

Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental
91.01-5

Atividades de bibliotecas e arquivos

91.02-3

Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares

91.03-1

Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

92

ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS
92.0

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas
92.00-3

93

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

93.1

Atividades esportivas
93.11-5

Gestão de instalações de esportes

93.12-3

Clubes sociais, esportivos e similares

93.13-1

Atividades de condicionamento físico

93.19-1

Atividades esportivas não especificadas anteriormente

93.2

Atividades de recreação e lazer
93.21-2

Parques de diversão e parques temáticos

93.29-8

Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

S

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS
94

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
94.1

Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais
94.11-1

Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

94.12-0

Atividades de organizações associativas profissionais

94.2

Atividades de organizações sindicais
94.20-1

94.3

Atividades de organizações sindicais
Atividades de associações de defesa de direitos sociais

94.30-8
94.9

Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente

94.91-0

Atividades de organizações religiosas

94.92-8

Atividades de organizações políticas

94.93-6

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

94.99-5

Atividades associativas não especificadas anteriormente

95

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
95.1

Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação
95.11-8

Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

95.12-6

Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

95.2

96

Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos
95.21-5

Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

95.29-1

Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

96.0

Outras atividades de serviços pessoais

96.01-7

Lavanderias, tinturarias e toalheiros

96.02-5

Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

96.03-3

Atividades funerárias e serviços relacionados

96.09-2

Atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

T

SERVIÇOS DOMÉSTICOS
97

SERVIÇOS DOMÉSTICOS
97.0

Serviços domésticos
97.00-5

U

Serviços domésticos
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

99

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
99.0

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
99.00-8

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Planilha - FCA/IBAMA
1
2
3

COORDENAÇÕES
GERAIS IBAMA/DILIC:

CATEGORIAS DE
INFORMAÇÃO (EDGV)

SETORES DO IBAMA

CATEGORIA AUXILIAR

Nível 2

Nível 3

Geração
Setor de Energia

Transmissão
Sistema de Transporte
Setor de Mineração

Estrutura Econômica

Setor de Petróleo e Gás

Setor Nuclear / Radioativo

1

Usina termelétrica

2

Central de geração hidrelétrica (CGH)

3

Pequena central hidrelétrica (PCH)
Usina hidrelétrica (UHE)

4
5

Usina termonuclear
Linhas de transmissão

6
7
8
9
10

Petróleo e Gás - Aquisição
Petróleo e Gás - Perfuração

11
12

Petróleo e Gás - Produção
Duto

13
14

Petróleo e Gás - Onshore

15

Instalação Nuclear
Instalação Radioativa

16
17

Transporte Hidroviário Marítimo
Transporte Hidroviário Fluvial

18
19

Estruturas Ferroviárias

20

Estruturas Rodoviárias
Sistema de Abastecimento de Água

21
22

Sistema de Esgotamento Sanitário

23

Irrigação
Transposição

24
25

Recifes Artificiais
Antenas

26
27

Aeroporto
Base Aeroespacial

28
29

Complexo Turístico

30

Cabo Óptico
Outras

31
32

Offshore

-

Transporte Terrestre

Recursos Hídricos

Estrutura Econômica

Outros

Nível 4
Usina eólica

Mineração
Mineroduto

Setor de Transporte

Setor de Recursos Hídricos

REF.
NUMÉRICA

Mineração
Mineroduto

Transporte Aquaviário

Abastecimento de Água e
Saneamento Básico

TIPOLOGIAS

Transporte Combustível Duto

Onshore

Sistema de Transporte

Petróleo e Gás
Energia
Transportes e Obras

CATEGORIAS DE INFORMAÇÃO IBAMA

Nível 1

Energia e Comunicações

CGPEG
CGENE
CGTMO

Outras

Planilha - Geral
GUIA DE LEITURA DOS ESTUDOS DE REFERÊNCIA
Produto do Estudo

Componente Ambiental

Aspecto Ambiental

Biótico

Fauna

Flora

Áreas Protegidas

Paisagem

Físico

Água

Ar

Solo/sedimentos

Geologia

Socioeconômico

Economia

Social

Território

Uso e ocupação Patrimônio cultural

Elemento das atividades, produtos ou serviços resultantes do planejamento, instalação e operação de atividades/empreendimentos sujeitos aos
licenciamento ambiental
Nomenclatura EIA

Repetir a nomenclatura do EIA para não perder referência

Classificação padrão

Padronizada a nomenclatura dos impactos, vide planilha

Impacto

P3

Contexto

Breve descrição do impacto, mencionando sobre o que o impacto trata

Natureza

Positivo

Negativo

Ordem

Direto

Indireto

Abrangência espacial

Pontual

Local

Regional

Prazo de ocorrência

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

Duração

Temporário

Permanente

Cíclico

Reversibilidade

Reversível

Irreversível

Magnitude

Alta

Média

Baixa

Importância

Alta

Média

Baixa

Cumulativo

Sim

Não

Sinergia

Sim

Não

ônus/benefícios sociais

Descrição

Anexo IV - Lista de Impacto Padrão
Meio Físico
Alteração nas Dinâmicas do Relevo
Alteração Condições Geotécnicas
Aumento de Sismicidade
Aumento ou Indução aos Processos de Desertificação
Alteração da Permeabilidade do Solo
Alteração na Dinâmica de Transporte de Sedimentos
Alteração no transporte de sedimentos nos cursos d'água
Alteração das Propriedades do Solo
Alteração da Disponibilidade Hídrica Superficial
Alteração na Qualidade das Águas Superficiais
Alteração da Rede Hidrográfica
Alteração da Disponibilidade da Água Subterrânea
Alteração da Qualidade da Água Subterrânea
Alteração do Nível do Lençol Freático
Alteração da Concentração de Substâncias Odoríferas
Alteração na Qualidade do Ar
Alteração nas Condições de Dispersão de Poluentes
Alterações nos Níveis de Ruído
Aumento dos Níveis de Vibração
Alteração do microclima
Interferência em Depósitos Minerais
Perda ou Degradação de Patrimônio Espeleológico
Meio Biótico
Introdução ou dispersão de espécies exóticas/invasoras
Proliferação de Espécies mais adaptadas
Perda de Espécimes Vegetais
Perda de Áreas de Habitat (vegetação e fauna)
Fragmentação de Habitats
Isolamento de populações biológicas
Alteração na Dispersão de Espécies
Afugentamento de Fauna terrestre
Perda de Áreas Protegidas
Redução da Variabilidade Genética
Perda da Diversidade Biológica
Perda de Espécimes da Fauna
Alteração das Comunidades Aquáticas
Alteração de Áreas de Reprodução
Perda de Espécimes da Fauna Aquática
Proliferação de Vetores de doenças de Veiculação Hídrica
Redução da Variabilidade Genética
Proliferação de Espécies mais adaptadas
Atração de espécies/aumento da biodiversidade
Meio Socioeconômico
Geração de Expectativas e Insegurança
Incômodos à população tais como ruídos, odores e movimentação de pessoas
Incremento de Violência

Surgimento ou potencialização de Conflitos Sociais
Pressões sobre equipamentos e serviços públicos tais como: saneamento, educação, saúde e transporte
Aumento do Risco de Acidentes de trânsito
Pressão nas condições de Mobilidade Urbana
Alteração nas condições de Acessibilidade
Aumento da Prostituição e Exploração Sexual
Aumento de gravidez na adolescência
Aumento da Incidência de Doenças
Aumento do Risco de Acidentes de Trânsito
Alteração nos modos de vida da população
Alteração nas Práticas de Valor Histórico/Cultural
Perda ou Degradação de Patrimônio Cultural, Histórico e Arqueológico
Interferências sobre o patrimônio natural
Pressão sobre a Área Agrícola ou Pecuária
Mudança na Dinâmica do Mercado Imobiliário
Mudança na Dinâmica Econômica
Mudança na Dinâmica do Mercado de Trabalho
Mudança no Uso e Ocupação do Solo
Mudança nas Finanças Municipais
Internalização dos Efeitos Econômicos
Melhoria na Capacidade da Organização Social e Politica
Alteração de Manifestações da Cultura Popular
Alteração do padrão de conhecimento
Alterações do patrimônio paleontológico
Aumento da oferta de energia elétrica
Aumento do risco de acidentes com animais peçonhentos
Internalização dos Efeitos Econômicos
Perda ou Degradação de Patrimônio Natural
Perda sobre a Área Agrícola ou Pecuária
Pressão sobre áreas produtivas
Proliferação de Vetores de doenças de Veiculação Hídrica

