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Apresentação
O presente relatório apresenta os resultados do Produto 8 - Proposta de Matriz de Impacto
para orientação e padronização da análise de impacto ambiental e gestão e
acompanhamento dos programas ambientais (Protocolo de Dados Ambientais para
Avaliação de Impacto Ambiental - AIA), 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 Licenciamento Ambiental Federal
(LAF), Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e Compensação Ambiental (CA) em diferentes
países e subsidiar a elaboração de Matrizes de Impacto por Tipologia.
O Contrato do PNMA II faz parte do componente Desenvolvimento Institucional de órgãos
ambientais, tendo em vista a melhoria na gestão ambiental e abriga o subcomponente
Licenciamento Ambiental que tem por objetivo maior o aperfeiçoamento do modelo de gestão
do LAF. Não inclui a reforma do Licenciamento em Estados e Municípios, tema também
importante na agenda de melhorias institucionais.
O produto final do presente contrato tem como objetivo a elaboração de Matrizes de Impactos
organizada por tipologias de empreendimentos para auxiliar na orientação e padronização de
procedimentos para as avaliações de impacto ambiental e gestão e acompanhamento de
programas ambientais associados ao contexto do processo de LAF brasileiro, no qual se insere
a AIA. O expressivo resultado do Produto 4 – “Lista de Verificação, relacionando elementos,
efeitos, fatores ou aspectos ambientais e impactos ambientais, consolidada de acordo com a
definição de agrupamento de empreendimentos e uniformizando termos ou expressões”, que
elaborou uma ampla lista de verificação materializada em uma matriz de impacto por tipologia,
que envolveu fase, macroatividade, atividade, aspecto, impacto, medidas e programas. Esta
evolução metodológica possibilitou que o Produto 8 contemplasse a elaboração do Protocolo
de Dados Ambientais de AIA, que operacionaliza as matrizes de impacto, contribuindo
decisivamente para o avanço metodológico do processo de AIA e em consequência do LAF.
Nesse contexto, os resultados esperados dos Produtos deste contrato devem contribuir para a
melhoria dos modelos organizacional e operacional relacionados à AIA e ao LAF, 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 (P4 e P8), 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;
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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



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, considerando os
levantamentos no Produto 1;



Produto 7 - Relatório contendo levantamento de critérios de gestão e acompanhamento de
Programas Ambientais propostos para as etapas de instalação e operação, considerando
os levantamentos do Produto1;



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.

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


Capítulo 1 – Introdução: apresenta o conteúdo abordado no desenvolvimento do P8;



Capítulo 2 – Aspectos metodológicos: apresenta os procedimentos e métodos adotados no
desenvolvimento do P8;



Capítulo 3 – Estruturação do Conteúdo e Forma do Protocolo de Dados Ambientais para
AIA: são apresentados os procedimentos de estruturação do Protocolo de Dados
Ambientais;
Capitulo 4 – Estruturação dos Fluxogramas de Processos do Protocolo de Dados
Ambientais de AIA;
Capítulo 5 – Estruturação Lógica dos Dados – Modelo Relacional de Entidades;
Capítulo 6 – Suporte à Análise;
Capítulo 7 – Referências.
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Além dos capítulos, o presente documento contém anexos para fundamentação das análises
apresentadas e compreensão das relações que compõem o Protocolo Ambiental de Dados
para AIA.
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1. Introdução
Visando a melhoria do processo de Licenciamento Ambiental Federal – LAF, foi desenvolvido
o Protocolo de Dados Ambientais para definir critérios necessários à sistematização dos dados
e informações geradas na Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Deste modo, o Protocolo de
Dados Ambientais para AIA poderá utilizar as informações enviadas pelos empreendedores ao
IBAMA para subsidiar análises técnicas e decisões referente às etapas de licenciamento do
empreendimento.
Para maior compreensão dos processos envolvendo o Protocolo de Dados Ambientais para
AIA, este documento descreve como os dados devem ser preenchidos para possibilitar a
alimentação do sistema de informação e gerar relatórios técnicos para auxiliar a tomada de
decisão do órgão federal além de permitir uma análise integrada de todos os empreendimentos
em processo de licenciamento. A análise do empreendimento, objeto do LAF será realizada
com base em parâmetros como: tipologia, região, porte, atividades, aspectos, impactos e seus
atributos, programas e medidas mitigadoras conforme já praticado nos Estudos de Impacto
Ambiental - EIA. Portanto, a padronização das informações apresentadas pelo empreendedor
poderá melhorar e facilitar a análise do IBAMA no âmbito do LAF.
Adicionalmente aos parâmetros supracitados, no Protocolo de Dados Ambientais para AIA
foram abordados também um processo de identificação e sistematização de Indicadores
Ambientais que subsidiarão o monitoramento do IBAMA quanto ao cumprimento dos
Programas e Medidas propostos pelo empreendedor tanto quanto sua eficiência e eficácia, na
fase de pós-licença (follow-up). Deste modo, após alguns anos de sistematização dos
parâmetros AIA e gestão das informações, o IBAMA estará apto a tomar decisões mais
assertivas e exigir do empreendedor a execução dos estudos e proposição dos Programas e
Medidas que sejam tecnicamente mais eficientes e adequados com base nos resultados
apresentados nos relatórios periódicos de monitoramento do empreendimento.
Além disso, o sistema proposto irá abordar alternativas locacionais para possibilitar análise
quanto ao melhor cenário para implantação do empreendimento com base na Avaliação de
Impacto Ambiental – AIA para cada uma das alternativas. De modo a tornar o processo de
análise do IBAMA mais eficiente, partindo-se da premissa de intercâmbio de informações entre
os sistemas SIGA (Sistema Integrado de Gestão Ambiental) e o Protocolo de Dados Ambientais
para AIA a partir do número de processo do IBAMA, o qual é gerado a partir do preenchimento
da FCA.
Por meio desse produto será possível sistematizar os dados relevantes às decisões
concernentes à AIA dos empreendimentos submetidos ao LAF. À medida que o protocolo for
alimentado, será possível gerar relatórios para identificar quais medidas mitigadoras, padrões
de qualidade propostos e indicadores apresentados pelos empreendedores demonstram ser
mais qualificados para análise dos cenários reais dos empreendimentos.
Por fim, com base nessas informações, o IBAMA poderá qualificar e quantificar os resultados
alcançados, aumentar a transparência e a publicidade, bem como definir os critérios mais
adequados para executar a AIA.
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2. Aspectos Metodológicos
A abordagem metodológica para desenvolvimento deste Produto, parte de três princípios
fundamentais:
1) Que em função dos ganhos proporcionados pela metodologia participativa com técnicos
da DILIC, associado ao grande volume de dados e, posterior processo de análise e
consolidação das informações dos produtos anteriores, que subsidiaram a composição
das Matrizes de Impactos por Tipologia do Produto 4, possibilitou às equipes do projeto
o desenvolvimento o Protocolo de Dados Ambientais para AIA, apresentado neste
Produto.
2) Que os produtos anteriores, principalmente P3 e P5 geraram insumos acerca da
necessidade da estruturação da lógica relacional, da forma, do conteúdo e dos
procedimentos nos processos relacionados à AIA, para que o IBAMA avance
significativamente nas dimensões centrais destes processos:
a. Definição, padronização e normatização de conceitos;
b. Métodos e Ferramentas tecnológicas que permitam a revisão e aperfeiçoamento
da operacionalização, processamento e gestão de:
i. Processos Administrativos;
ii. Dados e Informações;
iii. Processos Analíticos;
iv. Obtenção e divulgação de Resultados;
v. Aquisição e Distribuição de Conhecimento;
3) Que este produto fundamente as bases lógicas, estruturais e procedurais para a
implementação de um sistema de informação que permita simplificar a complexidade e
ampliar a capacidade operacional e analítica relacionadas a:
a. declaração e análise das relações de causa e efeito entre estruturas, atividades,
aspectos, impactos ambientais, incluindo seus atributos, componentes;
b. declaração e análise das diversas abordagens de mitigação e monitoramento,
incluindo os programas, medidas, metas e indicadores;
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 e análises
para que se cumpram, de maneira ampla e otimizada, os objetivos deste Produto e de suas
derivações.
Os conceitos adotados e aplicados neste contrato estão estabelecidos no Anexo I – Glossário,
para este Produto destaca-se que se considera Lista Controlada pelo IBAMA: como uma lista
predefinida, cujos valores são mantidos por colegiados responsáveis e sua a atualização e
ampliação dá-se somente através procedimentos de inclusão e validação deste colegiado
responsável; E Conjunto de Dados Inicial: é a versão inicial do compêndio de dados
declarado pelo empreendedor e validado pelo Ibama.
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3. Estruturação do Conteúdo e Forma do
Protocolo de Dados Ambientais para AIA
Como confirmado pelos produtos anteriores, os padrões de conteúdo e forma com que os
dados ambientais relacionados à AIA são enviados pelo Empreendedor e catalogados pelo
IBAMA, são decisivos para os índices de desempenho e qualidade de todos os processos
subsequentes do ciclo de trabalho de AIA.
De modo a garantir a coerência das informações inseridas pelo empreendedor para análise
dos técnicos do IBAMA, a seguir serão descritos todos os dados constantes no Protocolo de
Dados Ambientais para AIA que deverão ser preenchidos bem como sua forma de
preenchimento.
Em todas as seções do Protocolo de Dados Ambientais para AIA deverão ser feitas inserções
por parte do empreendedor ou do IBAMA, portanto, para maior clareza e identificação das
informações necessárias ao preenchimento, a Tabela 3-1 descreve cada uma das informações
componentes do cabeçalho do Protocolo.
Tabela 3-1 – Tabela de Descrição do Cabeçalho
Dado

Descrição (Metadado)

#

Campo utilizado como referencial numérico da ordem dos dados
abordados no Protocolo.

Dado

É a forma primitiva que compõe um sistema de informação, é a
menor partícula estruturada que compõe a informação.

Pertence a

Indica o objeto ou processo ou legislação que origina o dado. É a
identificação do alvo concernente ou portador dos dados. Por
exemplo: o processo de Avaliação de Impacto Ambiental origina
os dados das cadeias de causa e efeito, o empreendimento
origina o dado tipologia e a sua caracterização.

Responsável por

Identificação do responsável pela geração e preenchimento dos
dados ou análises no protocolo.

Origem

Indica o registro da fonte de inserção do dado, ou seja, o
documento onde o dado foi inserido primariamente. Por exemplo:
o dado preenchido tem origem do protocolo versão "X" ou da
Ficha de Caracterização de Atividade - FCA, ou do Sistema de
Informação Geográfica - SIG.

Ref Normativa

Caso se aplique, refere-se à resolução, legislação ou outra
publicação de caráter normativo na qual o dado está baseado.

Descrição do dado

Indica o conceito sobre o dado para auxiliar sua compreensão e
padronização por todos os usuários.

Forma de Preenchimento

Campo utilizado como ferramenta de instrução detalhada do
modelo de preenchimento do dado.
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Tipo de Dado

Classificação que determina os valores possíveis para este
dado, as operações que podem ser feitas em valores deste tipo e
o modo que devem ser armazenados.

Dados da Lista

Lista predefinida de dados que poderão ser inseridos neste
campo. Para alguns campos, será possível criar uma nova
nomenclatura.

Relações potenciais

Se for possível definir, identifica quais são as relações de
procedência do dado

Processo de validação dos
analistas do IBAMA

Campo de orientação para os analistas do Ibama quanto ao que
deve ser analisado e validado referente aos dados preenchidos
no protocolo.

Cada aba do Protocolo de Dados Ambientais para AIA corresponde à uma seção passível de
preenchimento do empreendedor e análise do IBAMA. Para o preenchimento do protocolo,
alguns critérios deverão ser respeitados para garantir a coerência entre as informações
inseridas.
As informações cadastradas durante o protocolo devem, obrigatoriamente, corresponder ao
conteúdo do Estudo de Impacto de Ambiental – EIA sem que sejam evidenciadas divergências,
devendo a veracidade das informações ser garantidas pelo empreendedor.
Para melhor compreensão de preenchimento e análise do Protocolo de Dados Ambientais para
AIA, as seções a seguir serão detalhadas quanto à sua tipologia e seu conteúdo, sendo
apresentado detalhamento sobre a forma de preenchimento no Anexo II – Catálogo de dados
(Processos correlatos) e Anexo III – Catálogo de dados (Processos do Protocolo de dados
ambientais para AIA).
Para a tipologia dos Processos Correlatos à AIA, que são processos que não estão sob
regência direta do Protocolo de Dados Ambientais para AIA, mas cuja interface relacional é
necessária para os processos analíticos e gerenciais, os componentes são:


Tipologia;



Caracterização do Empreendimento;



Especificação de Porte do Empreendimento;



Compensação Ambiental SNUC.

A tipologia Processos do Protocolo de Dados Ambientais para AIA, contém as seguintes
seções:


Cadeia Causa Efeito;



Atributos do Impacto;



Alternativa Locacional;



Medidas e Indicadores Ambientais.
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3.1.

Processos Correlatos à AIA
3.1.1.

Seção Tipologia

Esta seção é utilizada para identificar algumas informações gerais sobre o empreendimento,
estando entre elas: número do processo, setor do IBAMA responsável pela aferição técnica,
tipologia do empreendimento, datas de protocolo, informações dos responsáveis pela
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental, denominação e descrição do empreendimento.
Os dados desta seção serão preenchidos automaticamente a partir da Ficha de Caracterização
de Atividade (FCA). Portanto, essa seção será de uso exclusivo do empreendedor para
contextualização sobre o empreendimento, não sendo necessário realizar análises ou aferições
Para o preenchimento do protocolo, alguns critérios deverão ser respeitados para garantir a
coerência entre as informações inseridas.
O conteúdo desta seção e sua forma de preenchimento pode ser consultado no Anexo II.I.

3.1.2.

Seção Caracterização do Empreendimento

Na Seção de Caracterização do Empreendimento constam informações gerais sobre o
empreendimento que serão preenchidas automaticamente através do Sistema de Informação
Geográfica (SIG) do Ibama. Algumas delas são: localização do empreendimento e suas áreas
de influência (estados e municípios afetados), unidades de conservação, bacias hidrográficas,
biomas, comunidades tradicionais afetadas e outro que podem contribuir para identificar o
empreendimento espacialmente e, indiretamente, sua sensibilidade ambiental.
O conteúdo desta seção e sua forma de preenchimento pode ser consultado no Anexo II.II.

3.1.3.

Especificação de Porte do Empreendimento

Nesta seção o empreendedor deverá fornecer informação sobre o porte do empreendimento
de acordo com as especificidades da tipologia em questão possibilitando analisar a
sensibilidade do empreendimento a partir da área necessária à sua implantação ou capacidade
de produção. A Tabela 3-2 apresenta as unidades de medida que foram identificadas como as
mais adequadas tanto decorrente dos estudos de referência como na consulto ao guia do FCA,
portanto sugere-se que o Ibama defina quais devem ser usadas que quantificam de modo mais
adequado, o porte do empreendimento de acordo com a tipologia do empreendimento, sendo
que o porte de um empreendimento pode ser especificado por mais de uma unidade de medida.
Tabela 3-2 – Tabela de identificação das Unidades de Medidas para cada tipologia para
determinação do porte do Empreendimento.
Tipologia
Usina Eólica

Unidade 1

Núm.
Área do
Aerogeradores parque (ha)

Unidade 3

Unidade 4

Unidade 5

Potência
instalada (MW)
Potência
instalada (MW)

Usina Termelétrica
Central de Geração
Hidrelétrica (CGH)

Unidade 2

Coeficiente
geração
(MW/km²)

Área
Potência
inundada (ha) instalada (MW)

Vazão projeto
(m³/s)
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Tipologia

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

Pequena Central
Hidrelétrica (PCH)

Coeficiente
geração
(MW/km²)

Área
Potência
inundada (ha) instalada (MW)

Usina Hidrelétrica
(UHE)

Coeficiente
geração
(MW/km²)

Área
Potência
inundada (ha) instalada (MW)

Unidade 5

Vazão projeto
(m³/s)

Potência
instalada (MW)

Usina Termonuclear
Linha de
transmissão

Extensão (km)

Tensão (kV)

Duto

Extensão (km)

Diâmetro (")

Capacidade de
transporte (m³/d)

Área do
empreendime
nto (ha)

Mineração

Mineroduto

Unidade 4

Extensão (km)

P&G Aquisição

Diâmetro (")

Produção
(ROM)
Capacidade
(t/ano)

Produção
(Mtpa)

Área (ha)

P&G Perfuração

Profundidade
mín (m)

Área (ha)

P&G Produção

Profundidade
mín (m)

Área (ha)

Duto

Extensão (km)

Diâmetro (")

P&G Onshore

Área (ha)

Núm. Poços
(unid)

Distância mín
costa (km)

Produção
(m³/dia)

Número de
plataformas

Distância mín
costa (km)

Produção
(m³/dia)

Núm. Poços
(unid)

Instalação Nuclear

Potência (MW)

Instalação Radiativa

Potência (MW)
Extensão (km)

Área estação
de transbordo Produção (Mtpa)
(ha)

Área de Porto
(ha)

Área de
retroárea (ha)

Transporte
Extensão (km)
Hidroviário Marítimo

Área estação
de transbordo Produção (Mtpa)
(ha)

Área de Porto
(ha)

Área de
retroárea (ha)

Estruturas
Ferroviárias

Extensão (km)

Largura (m)

Estruturas
Rodoviárias

Extensão (km)

Largura (m)

Transporte
Hidroviário Fluvial

Sistema de
Abastecimento de
Água
Sistema de
Esgotamento
Sanitário

Vazão (m³/h)

Vazão (m³/h)

Área (ha)

Capacidade de
atendimento
(número de
habitantes)

Área (ha)

Capacidade de
atendimento
(número de
habitantes)

Irrigação

Área irrigada
(ha)

Transposição

Área (ha)

Vazão (m³/s)
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Tipologia
Recifes artificiais

Unidade 1

Unidade 2

Extensão (km)

Profundidade
(m)

Unidade 3

Área (ha)

Número de
antenas (unid)

Aeroporto

Área (ha)

Capacidade de
passageiros (n.
de passageiros
transportado/ano
)

Base Aeroespacial

Área (ha)

Complexo Turístico

Área (ha)

Antenas

Cabo Óptico

Extensão (km)

Largura (m)

Outros

LIVRE

LIVRE

Unidade 4

Unidade 5

Capacidade de
carga (ton/ano)

Capacidade de
hospedagem

LIVRE

LIVRE

Com base na Tabela 3-2, o empreendedor deverá informar as respectivas unidades de medidas
relacionadas ao empreendimento licenciado que caracterize o seu porte. O Anexo II.III
descreve o modo de preenchimento destas unidades.

3.1.4.

Seção Compensação Ambiental SNUC

Esta seção deverá ser utilizada para composição do valor da Compensação Ambiental SNUC
através de critérios como: existência de unidades de conservação afetadas, e índices
componentes do Grau de Impacto do empreendimento. Dentre eles estão os índices de
Magnitude, Abrangência, Temporalidade, Biodiversidade e outros. A composição desta seção
ainda tem um caráter orientativo e deve ser analisado pela equipe da Câmara de Compensação
Ambiental para os ajustes finais. As fichas de descrição dos dados e instrução de
preenchimento pode ser consultada no Anexo II.IV.

3.2.

Processos do Protocolo de Dados Ambientais para AIA
3.2.1.

Seção Cadeia Causa Efeito

Nesta seção serão coletadas informações específicas sobre a cadeia causal de impactos do
empreendimento. Para fornecer tais informações, deverão ser relacionadas as atividades,
aspectos, impactos, componentes ambientais e atributos dos impactos conforme identificados
no Estudo de Impacto Ambiental. O preenchimento deverá ser feito para a alternativa locacional
escolhida para o projeto.
Posteriormente, deverão ser analisadas a existência de impactos nas demais alternativas
locacionais que não foram identificados na alternativa escolhida. Caso existam, esta seção
deverá ser preenchida com a cadeia causal deste novo impacto fazendo referência ao número
da alternativa locacional correspondente.
Como acompanhamento para gestão do empreendimento durante o processo de
licenciamento, esta seção deverá ser retroalimentada sempre que houver alteração como
identificação de novo(s) impacto(s), remoção de impacto(s) que não foram constatados
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anteriormente ou alteração na classificação de atributos. Para cada alteração desta seção uma
nova versão de protocolo é gerada para registrar a evolução do processo do empreendimento
no Ibama.
As fichas com as descrições dos dados e instruções de preenchimento desta seção podem ser
consultadas no Anexo III.I.

3.2.2.

Seção Atributos do Impacto

Nesta seção serão listados e classificados os atributos dos impactos. O atributo do impacto
ambiental é uma característica ou propriedade do impacto e pode ser usado para melhor
descrevê-lo ou qualificá-lo (SÁNCHEZ, 2013). Neste protocolo serão descritos os atributos:
natureza, ordem do impacto, abrangência espacial, prazo de ocorrência, duração,
reversibilidade, probabilidade de ocorrência, magnitude e importância. Esses atributos foram
definidos baseado na Resolução CONAMA n. 001/1986 ou em atributos consolidados pela
pratica da AIA no Brasil, observado no Produto 3. Foram estabelecidos valores numéricos às
classificações dos atributos, que podem futuramente serem utilizados como ferramenta de
agregação para a análise.
A descrição dos atributos tanto como seu modo de preenchimento e análise para validação
técnica são apresentadas no Anexo III.II.

3.2.3.

Seção Alternativa Locacional

Esta seção será utilizada para preencher os impactos e seus atributos para as alternativas
locacionais. Devem ser preenchidos apenas os impactos que possuem atributos diferente dos
impactos da alternativa escolhida. Para os impactos semelhantes entre as alternativas
locacionais que contenham atributos variantes, deverá ser informada se a importância do
componente (valor do componente) varia entre alternativas. Ao final, para todos os impactos
citados nesta seção deverão ser inseridas as justificativas das diferenças observadas em cada
alternativa.
A descrição da análise a ser feita sobre a alternativa locacional de impactos em que seus
componentes e atributos possuam variações é feita no Anexo III.III. Além disso, o mesmo anexo
traz consigo instruções seu preenchimento.

3.2.4.

Seção Medidas e Indicadores Ambientais

Nesta seção serão coletadas informações específicas sobre as medidas mitigadoras,
programas ambientais, metas e indicadores. Tais informações deverão ser relacionadas ao
impacto declarado na seção Cadeia Causa Efeito. O preenchimento das medidas e programas
deverá ocorrer durante o processo de Licença Prévia, portanto serão baseados nas
informações declaradas no Estudo de Impacto Ambienta (EIA).
Quando o empreendedor solicitar Licença de Instalação (LI), esta seção deverá ser
retroalimentada onde deverão ser revisados os programas ambientais do Plano Básico
Ambiental inserindo as metas e indicadores. Para os indicadores deverão ser inseridas
informações como Nome e Tipo do indicador, descrevendo seu método de cálculo e coleta,
suas justificativas e resultados. Após este preenchimento um novo protocolo será gerado.
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Esta seção deverá ser retroalimentada a cada período preestabelecido de gestão e
acompanhamento, além de alteração identificada ao longo do processo referente às medidas
mitigadoras, programas ambientais, metas e indicadores para efeito de acompanhamento e
gestão do empreendimento durante o processo de licenciamento.
O Anexo III.IV deste documento traz a ficha de descrição detalhada de como proceder a análise
e inserção das medidas e indicadores ambientais tais como suas metodologias de aplicação,
metas e resultados.

3.2.5.

Registros de Tentativas e Registros Protocolares

Definem-se Registros de Tentativas e Registro Protocolares como sendo procedimentos
administrativos de comunicação relacionados aos processos de Aporte de Dados do Protocolo
de Dados Ambientais para AIA, cada qual com suas características próprias. Ambos os tipos
de Registros geram comunicação estruturada ao Empreendedor e um registro no banco de
dados.
Estes registros possibilitam ao IBAMA:


Criar os fundamentos para compreensão da eficácia dos processos relacionados ao
Protocolo;



Ampliar o caráter procedural-analítico nas interfaces de comunicação IBAMA /
Empreendedor ao longo do processo de LAF.

Os Registros de Tentativas ocorrem quando dados requeridos são submetidos ao IBAMA e
cujos requisitos de forma ou conteúdo, não são atendidos na submissão.
Os Registros Protocolares ocorrem quando dados requeridos são validados pelo IBAMA em
relação ao seu conteúdo.
À frente deste relatório, estes registros aparecerão nos Fluxogramas dos Processos, ampliando
sua compreensão.
Ambos os tipos de registros criam versões no sistema de versionamento declarado a seguir.

3.2.6.

Versionamento

Para garantir a rastreabilidade das alterações ao longo do ciclo de vida da AIA, os dados regidos
pelo Protocolo de Dados Ambientais para AIA, recebem rubricas de versão específicas, de acordo
com o esquema Versão X.Y.Z. representado na

Tabela 3-3.
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Tabela 3-3 – Esquema de versionamento.

X

VERSÃO PUBLICADA
TODA PASSAGEM PELA
SAÍDA “SIM” / ”VALIDADO”
DOS SUBPROCESSOS DE
ANÁLISE/VALIDAÇÃO
ANALÍTICA
INCREMENTA
ESTE VALOR
A CADA INCREMENTO, OS
FATORES Y e Z SÃO
ZERADOS.

Y

Z

VERSÃO EM PROCESSO DE
VALIDAÇÃO ANALÍTICA

VERSÃO EM PROCESSO DE
VALIDAÇÃO DE REQUISITO

TODA PASSAGEM PELA
SAÍDA “SIM” / ”VALIDADO”
DOS PROCEDIMENTO DE
VALIDAÇÃO DE REQUISITO,
INCREMENTA ESTE VALOR

TODA PASSAGEM PELA
SAÍDA
“NÃO”
DOS
PROCEDIMENTOS
DE
VALIDAÇÃO DE REQUISITO
(REGISTRO DE TENTATIVA),
INCREMENTA ESTE VALOR

A CADA INCREMENTO, O
FATOR Z É ZERADOS.
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4. Estruturação dos Fluxogramas de Processos do
Protocolo de Dados Ambientais para AIA
Os fluxogramas de processos foram desenhados utilizando a notação BPMN 2.0 – Business
Process Modeling Notation – por ser um padrão de modelagem de processos
internacionalmente aceito e por ser a mesma notação dos processos já desenhados pelo
SISLIC / DILIC / IBAMA, facilitando assim sua integração ao contexto.
Os fluxogramas serão entregues em dois formatos, a saber:


Digitalmente, em formato .bpm, para utilização no software de modelagem de processos
bizagi;



Digitalmente, em formato html, para navegação intuitiva;

Os fluxogramas estão disponíveis tambéem na ferramenta web disponibilizada para
acompanhamento do projeto em http://ibama.abrenv.net e são descritos a seguir.

4.1.

Aporte Inicial de Dados AIA

Descreve o sequenciamento de atividades e eventos para que:
a. O Empreendedor realize o aporte do Conjunto Inicial de Dados, que inclui as
Cadeias de Causa Efeito, Atributos de Impacto, Alternativas Locacionais e de
Medidas e Indicadores para composição da Avaliação de Impacto Ambiental;
b. O Corpo Técnico da DILIC/IBAMA possa analisar e validar o Conjunto Inicial de
Dados para que o mesmo seja catalogado na estrutura de Banco de Dados
escolhida pela DILIC / IBAMA.

4.1.1.

Sub processo: Preenchimento das Informações
Demonstra a lógica do preenchimento;

4.2.

Atualização de Dados Existentes

Descreve o sequenciamento de atividades e eventos para que os dados existentes (excluindose valoração de atributos e valoração de indicadores) possam ser atualizados

4.3.

Inserção de Novos Dados

Descreve o sequenciamento de atividades e eventos para que novos dados (excluindo-se
valoração de atributos e valoração de indicadores) possam ser apropriados ao Conjunto
Estabelecido de Dados

4.4.

Valoração dos Atributos

Descreve o sequenciamento de atividades e eventos para que os atributos de impacto sejam
valorados
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4.5.

Valoração dos Indicadores

Descreve o sequenciamento de atividades e eventos para que os indicadores do processo
sejam valorados.

4.6.

Apropriação de Novos Valores às Listas Controladas

Descreve o sequenciamento de atividades e eventos para que as Listas Controladas possam
receber ampliações.
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5. Estrutura Lógica dos Dados – Modelo
Relacional de Entidades
A Estrutura Lógica de Dados define o modelo de entidades e de suas relações para compor o
banco de dados associado ao Protocolo de Dados Ambientais para AIA.
O modelo inicial foi concebido no Produto 3, culminado neste apresentado agora, que declara,
de maneira global, as entidades, seus atributos básicos e suas relações, de modo a
operacionalizar o Protocolo de Dados Ambientais para AIA e de modo a serem habilitadas as
inúmeras possibilidades de cruzamento e agrupamento de dados necessários para suportar as
análises e consolidações.
O Modelo utiliza estruturas hierárquicas do tipo Modelo Adjancente (Adjacency Lists
Hierarchies), um modelo que se vale de simples autorreferência da entidade para criar
estruturas hierárquicas.
A Figura 5-1 representa o modelo e em arquivo digital zip contendo o modelo em formato .mwb
(MySQL Workbench Models), para utilização no software de banco de dados MySQL
Workbench, pode ser baixado da ferramenta web disponibilizada para acompanhamento do
projeto em http://ibama.abrenv.net
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Figura 5-1 – Modelo Relacional das Entidades
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6. Suporte à Análise
O Protocolo de Dados Ambientais para AIA visa auxiliar o Ibama na análise das Avaliações de
Impacto Ambientais para tomadas de decisões no Processo Licenciamento Ambiental Federal.
Sendo assim, este Protocolo permite a inserção de dados da AIA e de dados de fontes
correlatas como da Ficha de Caracterização da Atividade - FCA e do Sistema de Informações
Geográficas – SIG, integrando os sistemas do Ibama, possibilitando diversas combinações de
informações para melhor tomada de decisão.
O preenchimento do protocolo é realizado pelo empreendedor e precisa ser analisado e
validado pelos analistas do Ibama. Esta análise, primeiramente será referente à coerência e
atendimento aos critérios pré-definidos, e posteriormente os analistas poderão cruzar diversos
dados gerando gráficos que facilitem a visualização das informações de cada processo de
licenciamento. Ao longo do tempo, conforme armazenamento dos dados, será possível realizar
análises das tendências apresentadas nos processos de LAF, seja por tipologia, por cadeia
causal, por componente, por indicadores ambientais entre outras.
Uma das análises importantes do processo de AIA é a coerência das cadeias causais,
atividades – aspecto – impacto. Através deste protocolo, os analistas do Ibama poderão fazer
esta análise de forma mais rápida, pois os dados estarão de forma organizada e padronizada
permitindo a geração de gráficos que facilitem a visualização desta coerência. Caso seja
identificada incoerência na cadeia, será possível solicitar ao empreendedor alteração do dado.
Outra avaliação importante é o cruzamento de atividades por impactos, permitindo identificar
quais as atividades são mais impactantes ao meio, e o número de medidas para cada impacto.
Para análise dos componentes mais afetados será possível avaliar o número de impactos para
cada componente auxiliando na identificação de onde deve-se focar as medidas mitigadoras.
Por permitir o processo de retroalimentação dos dados no protocolo, e portanto, dados
atualizados, o analista do Ibama poderá verificar a evolução dos indicadores ambientais ao
longo do tempo e consequentemente avaliar se o indicador é efetivo na sua proposição, se
está se aproximando da meta definida e se está realmente indicando a mitigação ou não do
impacto. Caso não esteja, será possível solicitar a alteração do indicador.
Ao longo do tempo, o armazenamento dos dados do Protocolo, permitirão uma análise não
apenas intra processo de licenciamento, mas entre os processos, por exemplo, será possível
fazer análise do número de processos de licenciamento solicitados para cada tipologia por ano,
ou número de impactos por tipologia. Por integrar os dados do SIG neste protocolo, o Ibama
também poderá verificar quantos empreendimentos foram implantados em determinada região
e cruzar as informações como impactos por componentes, visualizando a cumulatividade de
impactos em determinado local. Esta análise poderá auxiliar o Ibama na solicitação de medidas
mitigadoras localizadas e eficientes além de verificar onde ocorrem maior número de
empreendimentos.
Além de permitir diversas análises com os cruzamentos dos dados ambientais, o processo de
retroalimentação do protocolo, organizando e atualizando as informações de cada processo
ambiental, poderá acelerar a comunicação entre empreendedor e analistas do Ibama,
melhorando a efetividade do processo de LAF.
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ANEXO I.

Glossário

Abrangência Espacial (Atributo): A abrangência espacial identifica a escala espacial da
ocorrência do impacto (SÁNCHEZ, 2013). Comumente descrito como local, municipal, regional,
nacional ou global.
Acompanhamento Ambiental: Monitoramento e avaliação dos impactos de um projeto
submetido ao processo de AIA para sua gestão e comunicação de resultados (SÁNCHEZ,
2013).
Alternativas Locacionais: O inciso I do Art. 5º da Resolução CONAMA 001/1986 estabelece
que deve-se "Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto,
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto". Segundo Sánchez (2013),
Alternativa Locacional tem como uma de suas funções incitar os proponentes a conceber
projetos ambientalmente menos agressivos e não simplesmente julgar se os impactos são
aceitáveis ou não.
Área de Estudo (AE): Área geográfica na qual são realizados os levantamentos para fins de
diagnóstico ambiental (SÁNCHEZ, 2013).
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.
Área Diretamente Afetada (ADA): Compreende o perímetro de todo o território que será
efetivamente utilizado para a implantação e operação do empreendimento.
Aspecto Ambiental: Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que
pode interagir com o meio ambiente. Neste documento, 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. 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.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Atividade: Toda ação executada para o desenvolvimento do empreendimento, em qualquer
de suas fases. Uma atividade implica a necessidade de utilizar recursos físicos, humanos e
financeiros para sua execução.
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, 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.
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).
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
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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).
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 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.
Componente Ambiental - Específico: Identificação do componente ambiental - específico,
sendo este nível o de detalhamento do componente. Por exemplo fauna (amplo) - ictiofauna
(específico); Patrimônio cultural (amplo) - igreja de São Benedito (específico).
Comprometimento de Áreas Prioritárias - CAP (SNUC): O CAP tem por objetivo contabilizar
efeitos do empreendimento sobre a área prioritária em que se insere. Isto é observado fazendo
a relação entre a significância dos impactos frente às áreas prioritárias afetadas.
Empreendimentos que tenham impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no
entanto, ter suas intervenções mudando a dinâmica de processos ecológicos, afetando ou
comprometendo as áreas prioritárias.
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.
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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).
Cumulativos (Atributo): 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).
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).
Duração (Atributo): O impacto ambiental pode ter duração de caráter permanente e
temporário. Impactos temporário são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais fases
do projeto e que cessam quando termina essa fase, cessam quando acaba a ação que os
causou, como a degradação da qualidade do ar devido à emissão de poluentes atmosféricos.
Impactos permanentes representam uma alteração definitiva que tem duração indefinida, como
a degradação da qualidade do solo causada pela impermeabilização devido à construção de
obras, estes impactos permanecem depois que a ação que os causou se encerra (SÁNCHEZ,
2013).
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 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
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consequências de uma determinada ação sobre a saúde e o bem-estar humanos (MUNN,
1975).
Fase do Empreendimento: As Fases de Planejamento, Implantação, Operação e Desativação
são caracterizadas pelo conjunto de atividades a serem desenvolvidas conforme a tipologia de
empreendimento.
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.
Ficha de Caracterização de Atividade – FCA: é o formulário eletrônico do IBAMA a ser
preenchido para solicitar o licenciamento ambiental de um projeto (atividade/empreendimento).
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).
Forma de Interferência (Atributo): 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.
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).
Grau de resolução (Atributo): 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
Impactos Ambientais: De acordo com a Resolução CONAMA n. 001/1986, 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; e a qualidade dos recursos ambientais.
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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).
Importância/Significância/Relevância do Impacto: O atributo de importância avalia a
prioridade e grau de importância dos impactos ambientais associados ao empreendimento. O
ponto de partida para avaliar importância é que o impacto será tanto mais significativo quando
mais importante ou vulnerável o recurso ambiental ou cultural afetado, e ao mesmo tempo,
quanto maior a solicitação ou pressão sobre esse recurso. Em uma outra abordagem, impacto
significativo implica em uma perda irremediável ou irreversível de elementos (por exemplo
habitats) ou de funções (por exemplo produção primária) dos ecossistemas (Beanlands e
Duinker, 1983 apud SÁNCHEZ, 2013).
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).
Indicador Socioambiental: Segundo Hammond et al. (1995 apud FIDALGO, 2003), os
indicadores devem fornecer informação quantitativa, de forma simples e rapidamente
compreensível, sendo resultado da aplicação de um modelo ou conjunto de considerações que
relacionam o indicador a fenômenos mais complexos, portanto devem ter a capacidade de
quantificar e simplificar a informação. Por outro lado, Gallopin (1994 apud FIDALGO, 2003)
inclui no conceito de indicadores as informações que não são quantitativas, definindo indicador
como variável nominal, ordinal ou cardinal (qualitativa ou quantitativa), selecionada para
transmitir informação sobre as condições ou tendências de um atributo de um sistema. A
denominação do indicador deve ser claro e conciso, e definir de forma precisa o que pretende
demostrar.
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 orientações de sustentabilidade estejam
integradas; qualquer postergação desse momento reduz as chances de sucesso do processo
como um todo.
Licenciamento Ambiental Federal - 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).
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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.
Macroatividade: A macroatividade é caracterizada por um conjunto de atividades essenciais
à implantação ou operação de uma mesma estrutura, podendo ser concomitantes ou não.
Portanto, uma macroatividade não caracteriza uma atividade ou ação propriamente dita, mas
sim um conceito abrangente que engloba atividades específicas.
Magnitude (Atributo): O atributo de magnitude avalia a relevância dos impactos ambientais
negativos associados ao empreendimento. A magnitude é a grandeza de um impacto em
termos absolutos, podendo ser definida como a medida da alteração no valor de um fator ou
parâmetro ambiental, em termos quantitativos ou qualitativos (MOREIRA, 1985). Pode ser
classificada como Alta, Média e Baixa
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: Medidas mitigadoras podem ser definidas como o conjunto de ações
realizadas para se evitar, minimizar, corrigir ou compensar impactos (IAIA, 2013; JOÃO et al.,
2011; SÁNCHEZ, 2013). Estas categorias estão ordenadas segundo a noção de hierarquia de
mitigação, que estabelece a ordem de preferência em sua aplicação no planejamento do
empreendimento e que deve estar refletido no EIA.
Medidas de Potencialização de Impactos Positivos: Ações propostas com a finalidade de
realçar a magnitude ou a importância dos impactos benéficos (SÁNCHEZ, 2013).
Meta da Medida: Meta é um objetivo definido em termos quantitativos e com prazo
determinado para ser alcançado. Portanto, a meta deve ser quantificável. A meta pode ser um
valor de referência preconizado por normas ou resoluções ou pelo processo de gestão e
acompanhamento da atividade
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).

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Natureza (Atributo): Segundo a Resolução CONAMA 001/1986, atributo natureza é utilizado
para caracterizar o impacto ambiental, que pode ser definido como positivo ou negativo
(benéfico ou adverso).
Ônus/benefícios Sociais (Atributo): Refere-se a análise dos benefícios às
comunidades/populações que o empreendimento pode promover por meio da instalação e
operação.
Ordem (Atributo): O atributo ordem caracteriza se o impacto ocorre de forma direta ou indireta
em relação a atividade geradora do impacto. Impacto diretos são aqueles que decorrem das
atividades ou ações realizadas pelo empreendedor, por empresas por ele contratadas ou que
por eles possam ser controladas. Impactos indiretos são aqueles que decorrem de um impacto
direto causado pelo projeto em análise, ou seja, são impactos de segunda ordem ou terceira
ordem, estes impactos são mais difusos que os diretos e se manifestam em áreas geográficas
mais abrangentes (SÁNCHEZ, 2013).
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 decorrentes do acúmulo de danos
ambientais, incluindo os custos financeiros, econômicos e sociais (CETESB, 2014).
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).
Periodicidade: O indicador deve sempre ser avaliado ao longo do tempo, portanto deve-se
definir um intervalo de tempo que permita a gestão e acompanhamento do indicador, que se
traduz na frequência de coleta de dados que compõem o indicador.
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Porte ou Capacidade: Informação que possibilita estimativa do porte ou capacidade do
empreendimento e suas especificidades conforme tipologia do empreendimento através de
unidades de medida. Por exemplo, MW para produção de energia elétrica, km (extensão) para
empreendimentos lineares, número de poços (perfuração) para empreendimentos de P&G,
entre outros. Lembrando que o porte ou capacidade de um empreendimento não se restringe
à apenas uma dessas unidades.
Prazo de Ocorrência (Atributo): O atributo de ocorrência do impacto pode ser imediato, médio
e longo prazo. Impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que os
gera. Impactos em médio ou longo prazo são os que ocorrem com uma certa defasagem em
relação à ação que os gera; uma escala arbitrária poderia definir prazo médio para os impactos
que ocorrem em até 12 meses após o início da ação impactante, e o longo, acima de um ano
(adaptado de SÁNCHEZ, 2013).
Probabilidade de Ocorrência (Atributo): A probabilidade de ocorrência refere-se ao grau de
incerteza acerca da ocorrência do impacto. Pode ser classificada como certa: quando não há
incerteza sobre a ocorrência do impacto, Alta: quando baseado em casos similares e na
observação de projetos semelhantes, estima-se que é muito provável que o impacto ocorre;
Média: quando é pouco provável que se manifeste o impacto, mas sua ocorrência não pode
ser descartada; e Baixa: quando é muito pouco provável a ocorrência do impacto em questão,
mas mesmo assim, essa possibilidade não pode ser desprezada (SÁNCHEZ, 2013).
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 futuras.
Programa Ambiental: O inciso IV do Art. 6º da resolução CONAMA preconiza a "Elaboração
do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e negativos,
indicando os fatores e parâmetros a serem considerados", portanto o Programa Ambiental deve
descrever os procedimentos que serão adotados durante a implantação e operação do
empreendimento para fazer a gestão dos impactos identificados no Estudo de Impacto
ambiental (EIA).
Reversibilidade (Atributo): O impacto ambiental pode ser reversível ou irreversível.
Reversível quando o sistema (ambiente afetado) tem capacidade de retornar ao seu estado
anterior caso cesse a solicitação externa ou caso seja implantada uma ação corretiva.
Irreversível quando o ambiente não tem capacidade de retornar ao seu estado anterior, sendo
inviável economicamente a sua recomposição (SÁNCHEZ, 2013).
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).
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Roteiro: Esquema do que deve ser abordado e/ou estudado; descrição pormenorizada de um
itinerário; conjunto de indicações orientadoras.
Sinérgicos (Atributo): 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).
SIGA (Sistema Integrado de Gestão Ambiental): Canal oficial do IBAMA para formalizar
requerimentos e acompanhar os processos do Licenciamento Ambiental Federal - LAF. As
solicitações de licenciamento deverão ser formalizadas na Área do Empreendedor por meio do
preenchimento da Ficha de Caracterização de Atividade - FCA.
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).
Tipologias: Tipologia é o termo utilizado para a classificação das atividades passíveis de LAF.
Cada tipologia faz parte de um setor representado como categoria da informação do Ibama
(nível 2), que por sua vez é englobada por uma categoria da informação equivalente na EDGV
(nível 1).
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).
Unidade de Conservação: Segundo LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000, Unidade de
Conservação é 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.
Zona de Amortecimento: O entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os
impactos negativos sobre a unidade proteção (Lei federal n. 9.985/2000).
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ANEXO II. Catálogo de Dados (Processos
correlatos à AIA)
II.I Seção Tipologia
Dado: Nº do processo no IBAMA
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

FCA

Descrição do dado

Número do Processo é o número definido na abertura do processo de
Licenciamento Ambiental no Ibama.

Forma
Preenchimento

de Inserir o Número de Processo conforme apresentado no protocolo do Processo
de Licenciamento Ambiental.

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

-
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Dado: Setor
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

FCA

Descrição do dado

Todas as estruturas e tipologias passíveis de licenciamento ambiental compõem
um setor de acordo com suas categorias e características. Exemplo: Setor de
Energia é composto por tipologias como: Usina Eólica, Linhas de Transmissão,
Usina Hidrelétrica etc. A relação entre tipologia e setor é encontrada no guia FCA
do IBAMA.

Forma
Preenchimento

Informar o setor da tipologia do empreendimento.

de

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Setor de Energia, Setor de Mineração, Setor de Petróleo e Gás, Setor Nuclear,
Setor de Transporte, Setor de Recursos Hídricos, Outros Setores

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: TIPOLOGIA IBAMA (DILIC) - Nível 4
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

FCA

Descrição do dado

Tipologia é o termo utilizado para a classificação das atividades passíveis de LAF.
Cada tipologia faz parte de um setor representado como categoria da informação
do Ibama (nível 2), que por sua vez é englobada por uma categoria da informação
equivalente na EDGV (nível 1).

Forma
Preenchimento

Informar a tipologia que abarca as possíveis estruturas integrantes do
empreendimento objeto do licenciamento de acordo com a nomenclatura de
tipologias estabelecidas pelo Ibama

Tipo de Dado

Dados da lista

de

Lista
1 - Usina eólica
2 - Usina termelétrica
3 - Central de geração Hidrelétrica (CGH)
4 - Pequena central hidrelétrica (PCH)
5 - Usina hidrelétrica (UHE)
6 - Usina termonuclear
7 - Linhas de transmissão
8 - Duto
9 - Mineração
10 - Mineroduto
11 - Petróleo e Gás - Aquisição
12 - Petróleo e Gás - Perfuração
13 - Petróleo e Gás - Produção
14 - Duto
15 - Petróleo e Gás - Onshore
16 - Instalação Nuclear
17 - Instalação Radioativa
18 - Transporte Hidroviário Marítimo
19 - Transporte Hidroviário Fluvial
20 - Estruturas Ferroviárias
21 - Estruturas Rodoviárias
22 - Sistema de Abastecimento de Água
23 - Sistema de Esgotamento Sanitário
23 - Irrigação
25 - Transposição
26 - Recifes Artificiais
27 - Antenas
28 - Aeroporto
29 - Base Aeroespacial
30 - Complexo Turístico
31 - Cabo Óptico
32 - Outras
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Dado: REF. NUMÉRICA (1 a 32)
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

FCA

Descrição do dado

Referência numérica, definida pelo Ibama, de acordo com a tipologia no nível 4.
Esta informação permitirá analisar o quantitativo de estudo avaliado por tipologia
para análise integrada dos empreendimentos. Considera-se que cada tipologia
tem características próprias e potencialmente induz impactos semelhantes em
suas respectivas áreas de influência.

Forma
Preenchimento

Tipo de Dado

Dados da lista

de Inserir a referência numérica, de 1 a 32, de acordo com a tipologia, conforme
predeterminado pelo Ibama.

Numeral
1 - Usina eólica
2 - Usina termelétrica
3 - Central de geração Hidrelétrica (CGH)
4 - Pequena central hidrelétrica (PCH)
5 - Usina hidrelétrica (UHE)
6 - Usina termonuclear
7 - Linhas de transmissão
8 - Duto
9 - Mineração
10 - Mineroduto
11 - Petróleo e Gás - Aquisição
12 - Petróleo e Gás - Perfuração
13 - Petróleo e Gás - Produção
14 - Duto
15 - Petróleo e Gás - Onshore
16 - Instalação Nuclear
17 - Instalação Radioativa
18 - Transporte Hidroviário Marítimo
19 - Transporte Hidroviário Fluvial
20 - Estruturas Ferroviárias
21 - Estruturas Rodoviárias
22 - Sistema de Abastecimento de Água
23 - Sistema de Esgotamento Sanitário
23 - Irrigação
25 - Transposição
26 - Recifes Artificiais
27 - Antenas
28 - Aeroporto
29 - Base Aeroespacial
30 - Complexo Turístico
31 - Cabo Óptico
32 - Outras
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Dado: Data do Protocolo do Estudo
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

Protocolo

Descrição do dado

Registro da data em que o Estudo de Impacto Ambiental foi protocolado no Ibama.

Forma
Preenchimento

Inserir a data no formato DD/MM/AAAA.

de

Tipo de Dado

Data

Dados da lista

-
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Dado: Data Revisão
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

Protocolo

Descrição do dado

Registro de todas as datas em que foram protocolados documentos de revisões
e/ou complementações do estudo.

Forma
Preenchimento

Inserir a data no formato DD/MM/AAAA.

de

Tipo de Dado

Data

Dados da lista

-
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Dado: Responsável pela elaboração do estudo
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

Protocolo

Descrição do dado

Informação da empresa de consultoria ambiental, nome e CNPJ,
responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental.

Forma
Preenchimento

de

que é

Inserir nome e dados cadastrais da consultoria reponsável pela elaboração do
estudo de impacto ambiental do empreendimento a ser licenciado.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-
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Dado: DENOMINAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

FCA

Descrição do dado

A denominação do empreendimento deverá ser a mesma constante na FCA e no
título do EIA para permitir a identificação individualizada do estudo referenciandose à tipologia.

Forma
Preenchimento

de Inserir o nome do empreendimento referenciando-se à tipologia conforme
preenchido na FCA e com o mesmo nome constante no título do EIA.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Pertence a

Empreendedimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

FCA

Descrição do dado

Descrição do empreendimento objeto do LAF conforme descrito no FCA.

Forma
Preenchimento

de Fazer breve descrição do empreendimento objeto do LAF com base no já descrito
no FCA.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-
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II.II Seção Caracterização do Empreendimento
Dado: ESTADOS DIRETAMENTE AFETADOS
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Descrição do dado

Identificação dos estados onde o empreendimento está localizado, com objetivo
de identificar espacialmente o empreendimento

Forma de
Preenchimento

Inserir a(s) Unidade(s) Federativa(s) afetadas pelo empreendimento.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Acre (AC)
Alagoas (AL)
Amapá (AP)
Amazonas (AM)
Bahia (BA)
Ceará (CE)
Distrito Federal (DF)
Espírito Santo (ES)
Goiás (GO)
Maranhão (MA)
Mato Grosso (MT)
Mato Grosso do Sul (MS)
Minas Gerais (MG)
Pará (PA)
Paraíba (PB)
Paraná (PR)
Pernambuco (PE)
Piauí (PI)
Rio de Janeiro (RJ)
Rio Grande do Norte (RN)
Rio Grande do Sul (RS)
Rondônia (RO)
Roraima (RR)
Santa Catarina (SC)
São Paulo (SP)
Sergipe (SE)
Tocantins (TO)

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: MUNICÍPIOS DIRETAMENTE AFETADOS (ADA)
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Identificação dos municípios onde o empreendimento está localizado, com
Descrição do dado objetivo de identificar espacialmente o empreendimento e,indiretamente, o porte
do empreendimento
Forma de
Preenchimento

Inserir o(s) Município(s) afetados pelo empreendimento.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Arcadis 1
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Dado: BACIAS HIDROGRÁFICAS DE REFERÊNCIA e bacia
sedimentar(Petróleo)
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Identificação da(s) Bacia(s) Hidrográfica(s) ou sedimentar(es) (Petróleo) de
Descrição do dado localização do empreendimento, com objetivo de identificar espacialmente o
empreendimento
Forma de
Preenchimento

Inserir a(s) Bacia(s) Hidrográfica(s) e Bacia(s) Sedimentar(es) (Petróleo)
abrangidas pelo empreendimento.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: BIOMA(S)
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Identificação dos Biomas onde o empreendimento está localizado, com objetivo
Descrição do dado de identificar espacialmente o empreendimento e, indiretamente, a sensibilidade
ambiental
Forma de
Preenchimento

Inserir o(s) bioma(s) onde se encontra o empreendimento.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista
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Dado: Comunidades tradicionais
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Decreto Federal n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007; Portaria Interministerial n.
60/2015
Identificação das comunidades tradicionais que serão afetadas pela implantação
do empreendimento. Esta informação tem por objetivo avaliar a sensibilidade
social do local de instalação do empreendimento. As comunidades tradicionais
Descrição do dado
são definidas pelo Decreto Federal n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, e não se
restringindo apenas às indígenas e quilombolas, deve-se considerar as
comunidades definidas pelo MDS (Ministério de Desenvolvimento Social).
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o nome da comunidade tradicional e o tipo (indígena, quilombola, ...)

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Distância das comunidades tradicionais
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa

Portaria Interministerial n. 60/2015
Caso ocorra a interferência em comunidades tradicionais será necessário
Descrição do dado analisar a distância do empreendimento até estas comunidades de acordo com
a Portatia n. 60/2015
Forma de
Preenchimento

Inserir a distância em km do empreendimento a comunidade afetada.

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Sítios históricos / arqueologicos

Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Identificação da existência ou não de sítios históricos/arqueológicos na área do
empreendimento com objetivo de identificar quais os sítios que poderão ser
Descrição do dado
afetados e analisar a sensibilidade socioambiental da localização do
empreendimento.
Forma de
Preenchimento

Informar a existência ou não de sítios históricos/arqueológicos.

Tipo de Dado

Binário

Dados da lista

Sim, Não.
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Dado: Número de sítios históricos /arqueologicos
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Descrição do dado

Identificação do número de sítios históricos/arqueológicos na área do
empreendimento caso existam.

Forma de
Preenchimento

Inserir o número de sítios na área do empreendimento.

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista
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Dado: Espeleologia
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Identificação da existência ou não de áreas de proteção do patrimônio
Descrição do dado espeleológico na área do empreendimento associando à sensibilidade
socioambiental da localização do empreendimento.
Forma de
Preenchimento

Informar a existência ou não de áreas de pratimônio espeleológico.

Tipo de Dado

Binário

Dados da lista

Sim, Não.
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Dado: Área de Estudo
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Descrição do dado

Área geográfica na qual são realizados os levantamentos para fins de diagnóstico
ambiental (SÁNCHEZ, 2013).

Forma de
Preenchimento

Inserir arquivo.

Tipo de Dado

Shape

Dados da lista
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II.III Seção Especificação
Empreendimento

de

Porte

do

Dado: ESPECIFICAÇÃO DO PORTE ou CAPACIDADE
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Informação do porte ou capacidade do empreendimento e suas especificidades
conforme tipologia do empreendimento. Por exemplo, MW para produção de
energia elétrica, km (extensão) para empreendimentos lineares, número de
Descrição do dado
poços (perfuração) para empreendimentos de P&G, entre outros. Lembrando que
o porte ou capacidade de um empreendimento não se restringe à apenas uma
dessas unidades.
Forma de
Preenchimento

Preencher com a unidade de medida referente à esta tipologia conforme o
Quadro 1.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo Ibama
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II.IV Seção Compensação Ambiental SNUC
Dado: Interferência em unidades de conservação e ou ZA (nome e tipo de UC)
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação/FCA

Ref Normativa

Decretos específcos de criação da UC
Relatar qual unidade de conservação é afetada, se apenas a ZA ou o território da
Descrição do dado
UC.
Forma de
Preenchimento

Informar se há interferência ou não em UC ou ZA.

Tipo de Dado

Binário

Dados da lista

Sim, Não

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA
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Dado: UC Afetadas
Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

SIG

Ref Normativa
Descrição do dado

Nome para identificação das Unidades de Conservação (UC) afetadas pelo
empreendimento.

Forma de
Preenchimento

Inserir o(s) nome(s) da(s) UC(s) que tenha(m) parte de seu território afetado.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista controlada pelo Ibama

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA
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Dado: COMPENSAÇÃO SNUC
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2009
CA = VR x GI, onde:
CA = Valor da Compensação Ambiental; VR = somatório dos investimentos
necessários para implantação do empreendimento, não
incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos
no procedimento
de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo
Descrição do dado
empreendimento, bem
como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento, inclusive os
relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e
reais;
GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Informar o valor da Compensação Ambiental.

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA
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Dado: Nome das Unidades Beneficiadas
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2011
Identificação das Unidades de Conservação que serão beneficiadas pela
Descrição do dado
Compensação Ambiental.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Identificar as Unidades de Conservação beneficiadas pela Compensação
Ambiental.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA
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Dado: Grau de Impacto
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2012
GI = ISB CAP IUC, onde:
ISB = Impacto sobre a Biodiversidade;
Descrição do dado
CAP = Comprometimento de Área Prioritária; e
IUC = Influência em Unidades de Conservação.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o grau de impacto nos ecossistemas.

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA
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Dado: Coordenada do empreendimento
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Ibama

Ref Normativa
Descrição do dado Apresentar área do empreendimento georreferenciado de acordo com as
Forma de
Preenchimento

Tipo de Dado

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Shape
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Dado: IM - Índice de Magnitude (varia de 0 a 3)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2014
O IM varia de 0 a 3, avaliando a existência e a relevância dos impactos
ambientais concomitantemente significativos negativos sobre os diversos
aspectos ambientais associados ao empreendimento, analisados de forma
integrada.
0 ausência de impacto ambiental significativo negativo;
Descrição do dado
1 pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais;
2 média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais;
3 alta magnitude do impacto ambiental negativo;
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o índice de magnitude (IM).

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: IB - Índice de Biodiversidade (varia de 0 a 3)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2015
O IB varia de 0 a 3, avaliando o estado da biodiversidade previamente à
implantação do empreendimento.
0 Biodiversidade se encontra muito comprometida;
Descrição do dado 1 Biodiversidade se encontra medianamente comprometida;
2 Biodiversidade se encontra pouco comprometida;
3 Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou
ameaçadas de extinção;
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o índice de biodiversidade (IB).

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: IT - Índice de Temporalidade (varia de 1 a 4)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2016
O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se
insere o empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do
empreendimento.
Descrição do dado 1 imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento;
2 curta: superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento;
3 média: superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento;
4 longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o índice de temporalidade (IT).

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: IA - Índice de Abrangência: Terrestres, fluviais e lacustres (varia de 1 a
4)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2017
O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre
os recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA será
avaliado em cada microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao
processo de licenciamento ultrapasse os limites de cada microbacia.
1 impactos limitados à área de uma microbacia;
Descrição do dado
2 impactos que ultrapassem a área de uma microbacia limitados à área de uma
bacia de 3a ordem;
3 impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 3a ordem e limitados à área
de uma bacia de 1a ordem;
4 impactos que ultrapassem a área de uma bacia de 1a ordem.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o índice de abrangência (IA).

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: IA - Índice de Abrangência: Marítimos ou localizados
concomitantemente nas faixas terrestre e marítima
da Zona Costeira (varia de 1 a 4)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2018
O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre
os recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA será
avaliado em cada microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao
processo de licenciamento ultrapasse os limites de cada microbacia.
Descrição do dado
1 impactos limitados a um raio de 5km;
2 impactos limitados a um raio de 10km;
3 impactos limitados a um raio de 50km;
4 impactos que ultrapassem o raio de 50km.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o índice de abrangência (IA).

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: IA - Índice de Abrangência: Marítimos com profundidade em relação à
lâmina d’água (varia de 1 a 4)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2019
O IA varia de 1 a 4, avaliando a extensão espacial de impactos negativos sobre
os recursos ambientais. Em casos de empreendimentos lineares, o IA será
avaliado em cada microbacia separadamente, ainda que o trecho submetido ao
processo de licenciamento ultrapasse os limites de cada microbacia.
Descrição do dado
1 profundidade maior ou igual a 200 metros;
2 profundidade inferior a 200 e superior a 100 metros;
3 profundidade igual ou inferior a 100 e superior a 50 metros;
4 profundidade inferior ou igual a 50 metros.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o índice de abrangência (IA).

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Impacto sobre a biodiversidade (ISB): ISB = IM x IB (IA IT)/140 (varia de 0
até 0,25%)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2020
ISB = IM x IB (IA IT)/140 (varia de 0 até 0,25%)
O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento
diretamente sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os
Descrição do dado
impactos diretos sobre a biodiversidade que não se propagarem para além da
área de influência direta e indireta não serão contabilizados para as áreas
prioritárias.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o resultado da interação dos índices de magnitude, biodiversidade,
abrangência e temporalidade conforme a equação ISB = IM x IB (IA IT)/140
(varia de 0 até 0,25%).

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: ICAP - Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (varia de 0 a 3)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2022
O ICAP (Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias) varia de 0 a 3, avaliando
o comprometimento sobre a integridade de fração significativa da área prioritária
impactada pela implantação do empreendimento, conforme mapeamento oficial
de áreas prioritárias aprovado mediante ato do Ministro de Estado do Meio
Ambiente.
Descrição do dado 0 inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas
prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação;
1 impactos que afetem áreas de importância biológica alta;
2 impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta;
3 impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou
classificadas como insuficientemente conhecidas.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o índice de comprometimento de áreas prioritáiras (ICAP).

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Comprometimento de Áreas Prioritárias (CAP): CAP = IM x ICAP x IT/70
(varia de 0 até 0,25%)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2024
CAP = IM x ICAP x IT/70 (varia de 0 até 0,25%)
O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área
prioritária em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a
Descrição do dado significância dos impactos frente às áreas prioritárias afetadas. mpreendimentos
que tenham impactos insignificantes para a biodiversidade local podem, no
entanto, ter suas intervenções mudando a dinâmica de processos ecológicos,
afetando ou comprometendo as áreas prioritárias.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir o resultado da interação dos índices de magnitude, de comprometimento
de área prioritária e temporalidade conforme a equação CAP = IM x ICAP x IT/70
(varia de 0 até 0,25%)

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: IUC - Influência em Unidade de Conservação: G1, G2, G3, G4 ou G5
(varia de 0 até 0,15%)
Pertence a

Legislação

Responsável por

Empreendedor

Origem

Legislação

Art. 36 da Lei federal n. 9.985/2000, Dec. Fed. n. 4.340/2002 e Dec. Fed. n.
6.848/2025
O IUC (Influência em Unidade de Conservação) varia de 0 a 0,15%, avaliando a
influência do empreendimento sobre as unidades de conservação ou suas zonas
de amortecimento, sendo que os valores podem ser considerados
cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. Este IUC será diferente de 0
quando for constatada a incidência de impactos em unidades de conservação ou
suas zonas de amortecimento.
Descrição do dado G1:parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica,
refúgio de vida silvestre e monumento natural = 0,15%;
G2:florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna = 0,10%;
G3:reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável = 0,10%;
G4:área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas
particulares do patrimônio natural = 0,10%;
G5:zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%.
Ref Normativa

Forma de
Preenchimento

Inserir a porcentagem cumulativa ou respectiva ao grupo em que a IUC se
enquadra.

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

ANEXO III. Catálogo de Dados (Processos do
Protocolo de Dados Ambientais)
III.I Seção Cadeia Causa Efeito
Dado: Fase do Empreendimento
Categoria

Relação Causal Impacto

Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
As Fases de Planejamento, Implantação, Operação e Desativação são
Descrição do dado caracterizadas pelo conjunto de atividades a serem desenvolvidas conforme a
tipologia de empreendimento.
Forma de
Preenchimento

Inserir a Fase do Empreendimento.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Planejamento, Implantação, Operação e Desativação

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar a coerência da cadeia causa efeito.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Macroatividade
Categoria

Relação Causal Impacto

Pertence a

Empreendimento

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
A macroatividade é caracterizada por um conjunto de atividades essenciais à
implantação ou operação de uma mesma estrutura, podendo ser concomitantes ou
Descrição do dado não. Portanto, uma macroatividade não caracteriza uma atividade ou ação
propriamente dita, mas sim um conceito abrangente que engloba atividades
específicas.
Inserir a macroatividade conforme lista predefinida. Caso a macroatividade a ser
declarada não corresponda à nenhuma das encontrados na lista, o empreendedor
Forma de
poderá criar uma nova nomenclatura. Contudo, deve se atentar ao fato de que uma
Preenchimento
macroatividade não caracteriza uma atividade propriamente dita, mas sim um
conceito que engloba atividades em níveis mais específicos.
Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo IBAMA

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar três pontos relativos à Macroatividade. 1-Analisar a coerência da cadeia
causal. 2- Caso tenha sido inserida uma nova nomenclatura verificar se está
adequada, e se não há redundância com nomenclatura ja existente e, por fim 3validar ou não o dado inserido.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Atividade
Categoria

Relação Causal Impacto

Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

NBR ISO 14001:2004
Toda ação executada para o desenvolvimento do empreendimento, em qualquer de
Descrição do dado suas fases. Uma atividade implica a necessidade de utilizar recursos físicos,
humanos e financeiros para sua execução.
Inserir a atividade potencialmente geradora de impacto conforme lista predefinida.
Caso a atividade a ser declarada não corresponda à nenhuma das encontrados na
Forma de
lista, o empreendedor poderá criar uma nova nomenclatura. Contudo, deve se
Preenchimento
atentar ao fato de que uma atividade é sempre uma ação executada que exige
recursos físicos, humanos ou financeiros.
Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo IBAMA

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar três pontos relativos à Atividade. 1-Analisar a coerência da cadeia causal.
2- Caso tenha sido inserida uma nova nomenclatura verificar se está adequada, e
se não há redundância com nomenclatura ja existente e, por fim 3- validar ou não o
dado inserido.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Aspecto Ambiental
Categoria

Relação Causal Impacto

Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

NBR ISO 14001:2004
Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode
interagir com o meio ambiente. Neste documento, o termo "organização" equivale a
Descrição do dado "empreendimento" ou "projeto" cujos impactos ambientais são analisados. Um
aspecto ambiental é inerente a uma atividade, ocorrendo independentemente das
características socioambientais locais.
Inserir o aspecto ambiental associado à atividade potencialmente geradora de
impactos conforme lista predefinida.
Forma de
Caso o aspecto a ser declarado não corresponda à nenhum dos encontrados na
Preenchimento
lista, o empreendedor poderá criar uma nova nomenclatura. Contudo, deve se
atentar que um aspecto é sempre um subproduto de uma atividade ou serviço, que
poderá interagir com o meio ambiente e causar um impacto.
Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo IBAMA

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar três pontos relativos ao Aspecto. 1-Analisar a coerência da cadeia causal.
2- Caso tenha sido inserida uma nova nomenclatura verificar se está adequada, e
se não há redundância com nomenclatura ja existente e, por fim 3- validar ou não o
dado inserido.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Impacto Ambiental
Categoria

Relação Causal Impacto

Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
De acordo com a Resolução CONAMA n. 001/1986, 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
Descrição do dado
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; e a qualidade dos recursos ambientais.
Informar o impacto ambiental causado pelo respectivo aspecto e atividade
associados ao empreendimento conforme lista predefinida. Caso o impacto
identificado não corresponda aos previamente listados, o empreendedor poderá
criar uma nova nomenclatura. Contudo, ao criar uma nomenclatura, os enunciados
Forma de
devem ser sintéticos, autoexplicativos e descrever o sentido das alterações (perdas
Preenchimento
ou ganhos), quantificáveis em um componente receptor. Deste modo, procure
estabelecer a estrutura de declaração de impacto: qualificação + processo + alvo,
exemplos: Aumento (qualificação) do incômodo (processo) à população (alvo).
Portanto a simples declaração de impacto ambiental como a alteração de uma
característica não será aceita.
Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo IBAMA

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar três pontos relativos ao Impacto. 1-Analisar a coerência da cadeia causal.
2- Caso tenha sido inserida uma nova nomenclatura verificar se está adequada, e
se não há redundância com nomenclatura ja existente e, por fim 3- validar ou não o
dado inserido. Para melhor entendimento da an´laise causar deve-se consultar a
informação: Descrição do impacto

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Componente Ambiental 1
Categoria

Relação Causal Impacto

Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Identificação do componente ambiental alvo do impacto causado pelas atividades do
empreendimento.

Forma de
Preenchimento

Informar o componente ambiental alvo do impacto ambiental causado pelo
empreendimento conforme lista predefinida.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Água
Ar
Áreas Protegidas
Economia
Fauna
Flora
Flora/Fauna
Geologia
Infraestrutura
Paisagem
Patrimônio Arqueológico
Patrimônio Cultural
Saúde
Social
Solo
Sedimento
Tecnologia e Informação
Território
Uso e ocupação do solo

Verificar a coerência da cadeia causa efeito considerando o meio.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Componente Ambienta ln
Categoria

Relação Causal Impacto

Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Identificação do componente ambiental alvo do impacto causado pelas atividades do
empreendimento. Caso o impacto ocorre em mais de 1 componente.

Forma de
Preenchimento

Informar, caso exista, outro componente ambiental alvo do impacto ambiental
causado pelo empreendimento conforme lista predefinida.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Água
Ar
Áreas Protegidas
Economia
Fauna
Flora
Flora/Fauna
Geologia
Infraestrutura
Paisagem
Patrimônio Arqueológico
Patrimônio Cultural
Saúde
Social
Solo
Sedimento
Tecnologia e Informação
Território
Uso e ocupação do solo

Verificar a coerência da cadeia causa efeito considerando o meio.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Descrição do Impacto
Categoria

Atributos de Caracterização Impacto

Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
Descrição do impacto ambiental para contribuição na identificação e entendimento
Descrição do dado do significado do impacto, atentando se que o impacto deve ter um componente
receptor.
Forma de
Preenchimento

Faça breve descrição do impacto ambiental. Deve se atentar que o impacto
ambiental gera ganhos ou perdas quantificáveis, portanto a simples declaração de
impacto ambiental como uma alteração de uma característica não será aceita.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Análisar se a descrição do impacto realmente corresponde ao impacto declarado na
cadeia causal.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

III.II Seção Atributos do Impacto
Dado: Impacto Ambiental (Referência)
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
Referência ao impacto proveniente da planilha de Causa Efeito, para se fazer a
correlação da cadeia causal inteira, considerando fase do empreendimento até
indicadores ambientais.

Descrição do dado

Forma de
Preenchimento

Tipo de Dado

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Natureza
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O atributo natureza é utilizado para caracterizar o impacto ambiental, que pode
ser definido como positivo ou negativo (benéfico ou adverso).

Descrição do dado
Forma de
Preenchimento

Informar o atributo da natureza do impacto.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Positivo (1), Negativo (1)

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo declarado e validar ou não.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Ordem do impacto
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O atributo ordem caracteriza se o impacto ocorre de forma direta ou indireta em
relação a atividade geradora do impacto. Impacto diretos são aqueles que
decorrem das atividades ou ações realizadas pelo empreendedor, por
empresas por ele contratadas ou que por eles possam ser controladas.
Impactos indiretos são aqueles que decorrem de um impacto direto causado
pelo projeto em análise, ou seja, são impactos de segunda ordem ou terceira
ordem, estes impactos podem ser mais difusos que os diretos e se manifestam
em áreas geográficas mais abrangentes (SÁNCHEZ, 2013). Outra avaliação de
impactos indiretos são os impactos causados por terceiros, decorrente de uma
atividade do empreendiemtno na fase de implantação ou operação.

Descrição do dado

Forma de
Preenchimento

Informar o atributo de ordem do impacto.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Direto (1), Indireto (1)

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo declarado e validar ou não.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Abragência Espacial
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO/SIG

Ref Normativa

Descrição do dado

A abrangência espacial identifica a escala espacial da ocorrência do impacto
(SÁNCHEZ, 2013). Comumente como exemplificação pode ser descrito como
local, municipal, regional, nacional ou global. Deve-se considerar que a
classificação territorial pode variar em decorrência do impacto, e deve ser
apresentado espacialmente por meio de shapefile georreferenciado para os
impactos locais e regionais. Para impactos difusos e/ou em escala mais amplas
devem ser descritas e apresentadas com infográficos e modelos esquemáticos.

Forma de
Preenchimento

Informar a abrangência espacial do impacto.

Tipo de Dado

Lista/shape/imagem

Dados da lista

Local (4), municipal (3), regional (2), nacional ou global (1); SIG

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo declarado considerando a escala definida pelo
empreendedor, considerando a justificativa apresentada para este atributo

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Justificativa de Abragência Espacial
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Descrever a justificativa para o método utilizado para o atributo Abrangência
Espacial considerando quais as variáveis consideradas e qual a escala
utilizada.

Forma de
Preenchimento

Justificar qual a escala utilizada para Abrangência Espacial, associando a
nomenclatura com o valor que pode imapctar a magnitude

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a justificativa para abrangência espacial avaliando a escala definida e
a coerência.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Prazo de ocorrência
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O atributo de ocorrência do impacto pode ser imediato, médio e longo prazo.
Impactos imediatos são aqueles que ocorrem simultaneamente à ação que os
gera. Impactos em médio ou longo prazo são os que ocorrem com uma certa
defasagem em relação à ação que os gera; uma escala arbitrária poderia
definir prazo médio para os impactos que occorem em até 12 meses após o
início da ação impactante, e o longo, acima de um ano (adaptado de
SÁNCHEZ, 2013).

Descrição do dado

Forma de
Preenchimento

Informar o atributo de prazo de ocorrência do impacto: imediato, médio prazo e
longo prazo.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Imediato (4), curto (3) médio (2) e longo (1) prazos.

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo declarado e validar ou não.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Duração
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O impacto ambiental pode ter duração de caráter permanente e temporário.
Impactos temporário são aqueles que só se manifestam durante uma ou mais
fases do projeto e que cessam quando termina essa fase, cessam quando
acaba a ação que os causou, como a degradação da qualidade do ar devido à
emissão de poluentes atmosféricos. Impactos permanentes representam uma
alteração definitiva que tem duração indefinida, como a degradação da
qualidade do solo causada pela impermeabilização devido à construção de
obras, estes impactos permanecem depois que a ação que os causou se
encerra (SÁNCHEZ, 2013).

Descrição do dado

Forma de
Preenchimento

Informar o atributo de caráter de duração do impacto: permanente ou
temporário.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Permanente (4), temporário (1).

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo declarado e validar ou não.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Reversibilidade
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O impacto ambiental pode ser reversível ou irreversível. Reversível quando o
sistema (ambiente afetado) tem capacidade de retornar ao seu estado anterior
caso cesse a solicitação externa ou caso seja implantada uma ação corretiva.
Irreversível quando o ambiente não tem capacidade de retornar ao seu estado
anterior, sendo inviável economicamente a sua recomposição (SÁNCHEZ,
2013).

Descrição do dado

Forma de
Preenchimento

Informar o atributo de caráter de reversibilidade do impacto: reversível ou
irreversível.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Reversível (1), Irreversível (4).

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo declarado e validar ou não.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Magnitude
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O atributo de magnitude avalia a relevância dos impactos ambientais negativos
associados ao empreendimento. A magnitude é a grandeza de um impacto em
termos absolutos, podendo ser definida como a medida da alteração no valor
de um fator ou parâmetro ambiental, em termos quantitativos ou qualitativos
(MOREIRA, 1985). Pode se definir a magnitude considerando outros atributos
como duração, abrangência espacial, reversibildiade, entre outros que
indiquem severidade do impacto

Descrição do dado

Forma de
Preenchimento

Informar qual a classe da escala considerada para o atributo Magnitude.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

Muito Alta (4). Alta (3), média (2) e baixa (1)

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo declarado considerando a escala utilizada pelo
empreendedor.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Justificativa para Magnitude
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Descrever a justificativa para o método utilizado para o atributo Magnitude
considerando quais as variáveis consideradas e qual a escala utilizada.

Forma de
Preenchimento

Justificar qual a escala utilizada para o atributo Magnitude e informar quais
atributos forma utilizados para compor a análise de magnitude.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a justificativa para magnitude do impacto avaliando a escala
considerada e a coerência.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Importância/Significância/Relevância do impacto
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

Descrição do dado

A importancia do impacto deve ser avaliada considerando a magnitude do
impacto e a importância/relevância/valor do recurso ambiental potencialmente
afetado pelo projeto. O atributo de importância avalia a prioridade e grau de
importância dos impactos ambientais associados ao empreendimento. O ponto
de partida para avaliar importância é que o impacto será tanto mais significativo
quando mais importante ou vulnerável o recurso ambiental ou cultural afetado,
e ao mesmo tempo, quanto maior a solicitação ou pressão sobre esse recurso.
Em uma outra abordagem, impacto significativo implica em uma perda
irremediável ou irreversível de elementos (por exemplo habitats) ou de funções
(por exemplo produção primária) dos ecossistemas.( Beanlands e Duinker,
1983 apud SÁNCHEZ, 2013).

Forma de
Preenchimento

Informar qual a classe da escala considerada para o atributo Importância.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Muito alta (4), Alta (3), média (2), baixa (1)

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo declarado considerando a escala definida pelo
empreendedor, considerando a justificativa apresentada para este atributo

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Justificativa para Importância/Significância/Relevância do impacto
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Descrever a justificativa o método utilizado para o atributo Importância
considerando como a intensidade foi aferida, quais as variáveis consideradas e
qual a escala utilizada.

Forma de
Preenchimento

Justificar qual a escala utilizada para o atributo Importância.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a justificativa para importância/significância do impacto avaliando a
escala e a coerência.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Probabilidade de ocorrência
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

Descrição do dado

A probabilidade de ocorrência refere-se ao grau de incerteza acerca da
ocorrência do impacto. Pode ser classificada como certa: quando não há
incerteza sobre a ocorrência do impacto, Alta: quando baseado em casos
similares e na observação de projetos semelhantes, estima-se que é muito
provável que o impacto ocorre; Média: quando é pouco provável que se
manifeste o impacto, mas sua ocorrência não pode ser descartada; e Baixa:
quando é muito pouco provável a ocorrência do impacto em questão, mas
mesmo assim, essa possibilidade não pode ser desprezada (SÁNCHEZ, 2013).

Forma de
Preenchimento

Informar se a probablidade de ocorrência é Certa, Alta, Média ou Baixa.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Certa (4), Alta (3), Média (2) ou Baixa (1)

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Deverá analisar a coerência do atributo declarado e validar ou não.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Justificativa do analista
Pertence a

AIA

Responsável por

Analista do Ibama

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Este campo deverá ser utilizado pelo analista do IBAMA para justificar ao
empreendedor o motivo da não validação da coerência da cadeia causal ou de
um dos parâmetros preenchidos. A justificativa deverá orientar o empreendedor
à realizar a correção da declaração para reenvio da seção.

Forma de
Preenchimento

Descrever a justificativada não validação da coerência da cadeia causal ou de
um dos parâmetros preenchidos.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Descrever as justificativas para a não validaão do dado

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Impacto das alternativas locacionais
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

Descrição do dado

Forma de
Preenchimento

No processo de Avaliação de Impacto Ambiental um conjunto de alternativas
deve ser examinado buscando a comparação entre elas (Adaptado de
SÁNCHEZ, 2013). O empreendedor deverá preencher este campo caso exista
(m) impacto (s) que ocorra (m) apenas na (s) alternativa (s) não selecionada.
Informando toda a cadeia causal do (s) novo (s) impacto (s).
Preencher caso exista impacto que não esteja presente na cadeia causal da
alternativa escolhida. Por exemplo: se a alternativa escolhida é a alternativa 2
ao preencher a cadeia causal da alternativa 2 inserir novas cadeias apenas
para os impactos diferen

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo IBAMA

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se foram inseridas apenas impactos referentes às alternativas NÃO
selecionadas e a correspondência com a alternativa locacional correta. Avalair
se a relação causal está ocorreta e se a declaração do impacto está adequada

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Identificação da alternativa
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Informar qual(is) a(s) alternativa(s) ocorre(m) o impacto diferente da alternativa
selecionada

Forma de
Preenchimento

Preencher o número da alternativa que tem um impacto diferente da alternativa
escolha

Tipo de Dado

Número

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

III..III Seção Alternativa Locacional
Dado: Altenativa Locacional
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O inciso I do Art. 5º da da resolução CONAMA estabelece que deve-se
Descrição do dado "Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto,
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto".
Forma de
Preenchimento

Informar o número de alternativas consideradas para o empreendimento

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Não há necessidade de validação do técnico,validação automática

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Impacto (REFERÊNCIA)
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O inciso II do Art. 5º da da resolução CONAMA estabelece que deve-se
"Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados".
Descrição do dado Portanto, considerando as diversas alternativas, deve-se avaliar os impactos por
alternativas, neste secção serão inseridos apenas os impactos que possuem
atributos com classificação diferente da alternativa escolhida.
Forma de
Preenchimento

Selecionar o impacto da seção de causa efeito que receberá nova classificação
de atributo em uma ou mais alternativa locacional

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista decorrente da seção "Causa Efeito" deste protocolo

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Não há necessidade de validação do técnico,validação automática

Arcadis 1

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Atributo do impacto
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

CONAMA 001/1986
O inciso II do Art. 6º que trata dos atributos, estabelece que "análise dos
impactos ambientais do projeto e de suas alternativas". Portanto, atributios que
Descrição do dado
foram classificados de modo diferente da alternativa escolhida devem ser
reavaliados
Forma de
Preenchimento

Selecionar o atributo que foi classificado de forma diferente entre as alternativas.
Esta operação deverá ser repetida para todos os atributos que tenham variação
na classificação

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Natureza
Ordem do impacto
Abrangência espacial
Prazo de ocorrência
Duração
Reversibilidade
Magnitude
Importância/Signficância/Relevância

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Não há necessidade de validação do técnico,validação automática

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Componente ambiental - amplo
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Identificação do componente ambiental alvo do impacto causado pelas atividades
Descrição do dado do empreendimento. Considera-se componente ambientla -amplo, os
componentes mais genéricos, ja selecionados em uma lista predefinida.
Forma de
Preenchimento

Informar o componente ambiental alvo do impacto ambiental causado pelo
empreendimento.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Água
Ar
Áreas Protegidas
Economia
Fauna
Flora
Flora/Fauna
Geologia
Infraestrutura
Paisagem
Patrimônio Arqueológico
Patrimônio Cultural
Saúde
Social
Solo
Sedimento
Tecnologia e Informação
Território
Uso e ocupação do solo

Será necessário validar caso haja a inserção de um novo componente

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Componente ambiental - específico
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Identificação do componente ambiental - específico, sendo este nível o de
Descrição do dado detalhamento do componente. Por exemplo fauna (amplo) - ictiofauna
(específico); Patrimônio cultural (amplo) - igreja de São Benedito (específico)
Forma de
Preenchimento

Informar o componente ambiental - específico a informação mais precisa do
componente afetado

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

até 250 letras

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se o componente - específico está de acordo com o nível 1 e em relação
ao impacto.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Importância/Valor do Componente
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrever qual a importância/valor deste componente no porcesso de AIA. A
importância (valor) do componente é estabelecido a partir de análise de escala
entre abundância e raridade, até exclusividade, ou seja quanto mais raro ou
exclusivo/específico é o componente afetado, maior seu valor para a sociedade.
Descrição do dado
Exemplo, espécies endêmicas tem importância maior que as demais, ao passo
que espécies exóticas tem valor de importância baixo. Patrimônio histórico tem
alto valor de importância. Solos degradados tem menor valor de importância que
os solos com alta produtividade agrícola.
Forma de
Preenchimento

Informar a importância/valor do componente ambiental, se houver variação de
importância do componente, no impacto que apresentou variação na
classificação do atributo, por alternativa

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

até 250 caracteres

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se a importância do componente está de acordo com o componente
ambiental amplo+específico e se a descrição da interferência do impacto sobre o
componente está de acordo com a importância.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Justificativa da interferência deste impacto sobre o componente
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Descrever como o impacto interfere sobre o componente considerando a
especificidade do componente amplo e específico.

Forma de
Preenchimento

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Análise do texto descritivo de interferência do impacto sobre o componente

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Existem diferença entre os atributos entre as alternativas?
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado Informar se os atributos de um impacto diferem entre as alternativas locacionais.
Forma de
Preenchimento

Preencher se os atributos de um impacto diferem ou não entre as alternativas
locacionais, caso sim, prossiga informando o atributo e discriminando as
respectivas alternativas locacionais.

Tipo de Dado

Binário

Dados da lista

Sim, Não

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar comparação da classificação dos atributos entre as alternativas
locacionais.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Qual o atributo
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado Informar qual o atributo que difere entre as alternativas locacionais.
Forma de
Preenchimento

Preencher o atributo referente ao impacto conforme alternativa locacional.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista controlada pelo IBAMA.

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo informado com a alternativa selecionada.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Para alternativa “n”
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado Informar a classe do atributo para a alternativa “n”.
Forma de
Preenchimento

Preencher conforme a classe do atributo para a alternativa em análise.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista controlada pelo IBAMA.

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar a coerência do atributo informado com a alternativa selecionada.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

III.IV Seção Medidas e Indicadores Ambientais
Dado: Impacto Ambiental (Referência)
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa

Referência ao impacto proveniente da planilha de Causa Efeito, para se fazer a
Descrição do dado correlação da cadeia causal inteira, considerando fase do empreendimento até
indicadores ambientais.
Forma de
Preenchimento

Preenchimento automático a partir do preenchimento do impacto na planilha
Causa Efeito.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo IBAMA

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Ja estará validado conforme planilha Causa Efeito.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Medida Mitigadora
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Medidas mitigadoras podem ser definidas como o conjunto de ações realizadas
para se evitar, minimizar, corrigir ou compensar impactos (IAIA, 2013; JOÃO et
Descrição do dado al., 2011; SÁNCHEZ, 2013). Estas categorias estão ordenadas segundo a noção
de hierarquia de mitigação, que estabelece a ordem de preferência em sua
aplicação no planejamento do empreendimento e que deve estar refletido no EIA.
Forma de
Preenchimento

Inserir o nome da medida conforme lista predefinida. Caso a medida não conste
na lista, o empreendedor poderá criar uma nova nomenclatura.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo IBAMA

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se a medida corresponde ao impacto e consequentemente à cadeia
causal. Caso seja uma nova nomenclatura de medida verificar se tem coerência,
se não é redundante com outra medida, se corresponde ao impacto e analisar a
cadeia causal considerando esta medida.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Tipo da Medida
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
De acordo com a hierarquia de mitigação, considera-se que a medida pode ser
do tipo - preventiva: evitam a ocorrência de impactos adversos por meio de
alternativas de projeto que resultem em menor impacto (medidas de caráter
estrutural) ou por meio de procedimentos construtivos ou operacionais que
resultem em menor impacto (medidas de caráter gerencial); mitigadora: ações
propostas com a finalidade de reduzir a magnitude ou a importância dos
impactos adversos; corretiva: ações que visam reparar danos ou recompor
Descrição do dado
componentes ambientais afetados negativamente por um empreendimento;
compensatória: ações que visam compensar a perda de um bem ou função que
será perdido em decorrência do projeto em análise. Ocorre quando há perdas
inevitáveis de recursos ambientais relevantes; ou perdas sociais, econômicas ou
culturais de comunidades atingidas e potencializadora: ações propostas com a
finalidade de realçar/ampliar a magnitude ou a importância dos impactos
benéficos.
Forma de
Preenchimento

Informar a tipologia de medida segundo lista predefinida.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Preventiva, Mitigadora, Corretiva, Compensatória, Potencializadora

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se a tipologia referente à medida está correta.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Programa Ambiental
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
O inciso IV do Art. 6º da da resolução CONAMA preconiza a "Elaboração do
programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e
negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados", portanto o
Descrição do dado
Programa Ambiental deve descrever os procedimentos que serão adotados
durante a implantação e operação do empreendimento para fazer a gestão dos
impactos identificados no Estudo de Impacto ambiental (EIA).
Inserir o nome do Programa Ambiental conforme lista predefinida. Caso o
Forma de
programa não conste na lista, o empreendedor poderá criar uma nova
Preenchimento
nomenclatura. Contudo, deve se atentar para criar um programa que não
considere medidas e metas redundantes.
Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Lista Controlada pelo IBAMA

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se o programa ambiental engloba a medida correspondente. Caso seja
uma nova nomenclatura de programa verificar se tem coerência, se não é
redundante com outro programa.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Meta da Medida
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Meta é um objetivo definido em termos quantitavos e com prazo determinado
para ser alcançado. Portanto, a meta deve ser quantificável. A meta pode ser um
Descrição do dado
valor de referência preconizado por normas ou resoluções ou pelo processo de
gestão e acompanhamento da atividade
Forma de
Preenchimento

Informar a meta da medida.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se a meta correspondente à medida, avaliando se é quantificável e o
prazo

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Valor da Meta da Medida
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado A meta da medida deve ser quantificada com um valor.
Forma de
Preenchimento

Informar o valor da meta apresentada.

Tipo de Dado

Número

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar o valor da meta.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Unidade de Medida da Meta
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

A meta da medida deve ser quantificada com uma unidade de medida que pode
variar de acordo com o parâmetro ou condição ambiental em questão.

Forma de
Preenchimento

Informar a unidade de medida da meta apresentada.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

até 250 caracteres

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar a unidade de medida da meta.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Indicador Socioambiental
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Segundo Hammond et al. (1995 apud FIDALGO, 2003), os indicadores devem
fornecer informação quantitativa, de forma simples e rapidamente compreensível,
sendo resultado da aplicação de um modelo ou conjunto de considerações que
relacionam o indicador a fenômenos mais complexos, portanto devem ter a
capacidade de quantificar e simplificar a informação. Por outro lado, Gallopin
Descrição do dado (1994 apud FIDALGO, 2003) inclui no conceito de indicadores as informações
que não são quantitativas, definindo indicador como variável nominal, ordinal ou
cardinal (qualitativa ou quantitativa), selecionada para transmitir informação
sobre as condições ou tendências de um atributo de um sistema. A denominação
do indicador deve ser claro e conciso, e definir de forma precisa o que pretende
demostrar.
Forma de
Preenchimento

Informar o nome do indicador.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

até 250 caracteres

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se é um indicador e se está relacionado à medida e à meta.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Tipo de Indicador
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
É adotado neste protocolo dois tipos de indicadores: Indicadores de condições
ambientais, e Indicadores de resultado, baseados e adaptados da ISO 14031. O
indicador de condição ambiental fornece informações sobre a condição do
ambiente, sob a forma de resultados de medições efetuadas de acordo com os
Descrição do dado padrões e regras ambientais estabelecidos ou não por normas e dispositivos
legais. Já o indicador de resultado fornece informações relativas aos esforços de
gestão sobre o impacto que a empresa desempenha, por exemplo, reduzindo o
consumo de materiais e/ou melhorando a administração de seus resíduos
sólidos, consequentemente, reduzindo impacto sobre o solo.
Forma de
Preenchimento

Informar o tipo do indicador.

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Indicador da condição ambiental (ICA),

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se o indicador foi classificado corretamente.

Indicador de resultado (IR)

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Descrição do Indicador
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
O indicador deve ter explicitados o objetivo e os elementos que compõem o
Descrição do dado indicador, apresentando detalhamento, com a fundamentação teórica com
referências bibliográficas e panorama sobre o uso do indicador.
Forma de
Preenchimento

Informar o objetivo e os elementos que compõe o indicador.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se o objetivo é coerente para medir o indicador.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Justificativa
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Informar a justificativa para o uso do indicador, estabelecendo uma relação clara
entre a medida mitigadora proposta e o que será medido pelo indicador.

Forma de
Preenchimento

Descrever a justificativa do indicador.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se a justificativa do indicador está coerente e, se indicador está
relacionado à meta e à medida.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Característica do Indicador
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado

Os indicadores podem ser qualitativos com descritivos nominais ou quantitativos
com variáveis numéricas

Forma de
Preenchimento

Informar se o indicador é qualitativo ou quantitativo

Tipo de Dado

Lista

Dados da lista

Qualitativo, Quantitativo

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Não há necessidade de validação do técnico, validação automática

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Fórmula de Cálculo do Indicador
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Se o indicador for quantitativo deve-se estabelecer uma fórmula matemática e as
variáveis utilizadas para medir o indicador ao longo do tempo. Se for um
Descrição do dado
indicador qualitativo, deve-se identificar o elemento socioambiental deve ser
acompanhado ao longo do tempo.
Forma de
Preenchimento

Descrever a fórmula utilizada para medir o indicador, ou o elemento
socioambiental que será acompanhado

Tipo de Dado

Fórmula/ texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se a fórmula e descreve as variáveis. Analisar se a fórmula medirá a
medida e se a fórmula é capaz de medir o indicador no tempo.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Unidade de Medida do Indicador
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Descrição do dado O indicador deve possuir unidade de medida
Forma de
Preenchimento

Apresentar a unidade de medida

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

até 250 caracteres

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se a unidade é correspondente ao indicador.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Forma de Coleta de Dados
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Em caso de coleta de dados primários, deve ser descrito o método e recursos
necessários para a coleta de dados. Caso sejam usados dados secundários, a
Descrição do dado
fonte deverá ser descrita quanto à confiabilidade dos dados oferecidos e a forma
de coleta de dados primários.
Forma de
Preenchimento

Descrever o método e recursos necessários para coleta de dados tanto para
dados primários quanto para dados secundário

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se o método de coleta está de acordo com os padrões praticados no
setor.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Periodicidade
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
O indicador deve sempre ser avaliado ao longo do tempo, portanto deve-se
definir um intervalo de tempo que permita a gestão e acompanhamento do
Descrição do dado
indicador, que se traduz na frequência de coleta de dados que compoem o
indicador.
Forma de
Preenchimento

Informar a frequência de coleta de dados.

Tipo de Dado

Numeral

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar a adequação da justificativa apresentada.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Justificativa da Periodicidade
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
A periodicidade da análise do indicador deve permitir que a gestão e
Descrição do dado acompanhamento do indicador, portanto a frequência adotada deve ser
justificada
Forma de
Preenchimento

Justificar a frequência adotada para análise do indicador

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar a adequação da periodicidade de coleta de dados e de análise.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Valores de Referência
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Ao se avaliar a condição ambiental deve-se verificar valores estabelecidos por
normas técnicas e legais, ou padrões estabelecidos pela literatura. Ao se avaliar
Descrição do dado os resultados obtidos para o controle das medidas, um pardão de referência
deve ser estabelecido. Assim ao se definir as metas deve se esclarecer qual os
valores de referência que serão adotados.
Forma de
Preenchimento

Devem ser apresentados resultados de referência, sejam baseados em padrões
legais ou em condições do contexto do empreendimento. Se o indicador for
qualitativo deve se descrever a referêcia que será adotada

Tipo de Dado

Numeral/Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar se os padrões de referência estão corretos coforme legislação, normas,
ou práticas ja definidas no setor.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Resultado do Indicador
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
Segundo Martínez (2009), os resultados esperados e atingidos devido à
implantação de uma medida mitigadora deverão ser descritos detalhando o
comportamento do indicador no tempo ou seja, registrar a evolução dos
Descrição do dado
resultados da medida mitigadora. Os resultados devem ser apresentados com
base em padrões normatizados conforme a meta estipulada ou em condições do
contexto do empreendimento.
Forma de
Preenchimento

Apresentar as análises e respectivas justificativas dos resultados dos indicadores
ao longo do tempo

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Analisar o resultado do indicador e a evolução no tempo deste resultado. Fazer
análise se o resultado se aproxima ou não da meta, se realmente está auxiliando
na mitigação da medida.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Data de Coleta do Resultado
Pertence a

AIA

Responsável por

Empreendedor

Origem

PRO

Ref Normativa
O indicador deve ser registrado ao longo do tempo e a data de coleta do dado
Descrição do dado demonstra a frequência do resgistro, corroborando o prazo que foi estabelecido
no provesso de gestão e acompanhamento do indicador.
Forma de
Preenchimento

Inserir a data no formato DD/MM/AAAA.

Tipo de Dado

Data

Dados da lista

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

Verificar a periodicidade de coleta do dado apresentado no resultado.

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

Dado: Justificativa do Analista Do Ibama
Pertence a

AIA

Responsável por

Analista do Ibama

Origem

PRO

Ref Normativa
O processo de validação ou não (portanto a análise de AIA) do dados inseridos
pelo empreendedor é a principal ação que consolida o processo analitico do
IBAMA. Portanto, é fundamental que seja apresentada a justifiva ao
Descrição do dado empreendedor para a não validação da coerência da cadeia causal ou de um dos
parâmetros preenchidos, permitindo o processo de retroalimentação e ajustes de
processo no LAF. A justificativa deverá orientar o empreendedor à realizar a
correção da declaração para reenvio da seção.
Forma de
Preenchimento

Justificar a não validação da coerência da cadeia causal ou de outros parâmetros
preenchidos.

Tipo de Dado

Texto

Dados da lista

-

Processo de
validação dos
analistas do
IBAMA

-

Proposta de Matriz de Impacto –
Protocolo de Dados Ambientais para AIA

