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Apresentação do relatório
O presente relatório é uma apresentação dos resultados do Produto 4 - Lista de Verificação
relacionando elementos, efeitos, fatores ou aspectos ambientais à impactos ambientais,
consolidada de acordo com a definição de agrupamento de empreendimentos e
uniformizando termos ou expressões e do Produto 5 - Relatório contendo levantamento
de medidas mitigadoras relacionadas aos impactos ambientais identificados na lista de
verificação, que se constituem como o quarto e o quinto produtos 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 visa elaboração de Matrizes de Impactos organizada por
tipologias de empreendimentos, que poderão 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.
Nesse contexto, os resultados esperados 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;



Produto 2– Compêndio contendo levantamento bibliográfico de listas de verificação dos
impactos, elementos, efeitos, fatores ou aspectos ambientais associados às tipologias
definidas e dá base ao Produto 4
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Produto 3 – Relatório contendo levantamento dos impactos, elementos, efeitos, fatores ou
aspectos ambientais identificados considerando suas características regionais e temporais
e avaliados no âmbito de 72 Estudos de Impacto Ambiental – EIA de projetos referência;



Produto 4 - Lista de Verificação relacionando elementos, efeitos, fatores ou aspectos
ambientais aos impactos ambientais, consolidada de acordo com a definição de
agrupamento de empreendimentos e uniformizando termos ou expressões, baseando-se
nos resultados dos levantamentos dos Produtos 1, 2 e 3;



Produto 5 - Relatório contendo levantamento de medidas mitigadoras relacionadas aos
impactos ambientais identificados na Lista de Verificação e encontradas nos Estudos
Ambientais selecionados no Produto 3 e considerando os levantamentos do Produto 1, em
estudos ambientais dos projetos referência com Licença de Instalação emitida;



Produto 6 - Relatório contendo levantamento de indicadores ambientais por temporalidade
(curto, médio e longo prazo) relacionados aos Programas Ambientais para mitigação dos
impactos, propostos para as etapas de instalação e operação, em Estudos Ambientais
selecionados no Produto 3 e considerando os levantamentos no Produto 1, em estudos
ambientais de projetos com Licença de Instalação e/ou Licença de Operação emitida;



Produto 7 - Relatório contendo levantamento de critérios de gestão e acompanhamento de
Programas Ambientais propostos para as etapas de instalação e operação, em Estudos
Ambientais selecionados no Produto 3 e considerando os levantamentos do Produto1, em
estudos ambientais de projetos com Licença de Instalação e/ou Licença de Operação
emitida;



Produto 8 - Proposta de Matriz de Impacto por tipologia de empreendimento consolidando
o resultado dos levantamentos dos Produtos de 2 a 7 para orientação e padronização da
análise de impacto ambiental e gestão e acompanhamento dos programas ambientais,
realizadas no âmbito da Avaliação de Impacto Ambiental relacionada ao Licenciamento
Ambiental Federal.

Dessa forma, no Produto 4 foram desenvolvidas cadeias de causalidade que relacionam
atividades, aspectos e impactos ambientais para 20 tipologias, incluindo contribuições dos EIA
de referência coletadas no Produto 3, informações da literatura técnica/científica (incluindo
referências levantadas nos Produtos 1 e 2) e também contribuições da equipe do Consórcio e
da equipe técnica da DILIC, que participou ativamente do processo.
No Produto 5 são apresentadas, como primeira etapa, as medidas mitigadoras e programas
ambientais relacionados aos impactos ambientais levantados nos 72 estudos de referência, da
forma como propostas no termo de referência. De modo complementar, foram acrescidas as
contribuições de medidas mitigadoras decorrentes das oficinas de trabalho realizada junto com
às equipes da DILIC.
Avançando no processo de análise, visando antecipar resultados esperados para o Produto 8,
foi feita também a integração das medidas e programas (coletados no Produto 5) com as
cadeias de causalidade desenvolvidas no Produto 4. Dessa forma, um segundo conjunto de
cadeias de causalidade é apresentado, relacionando tipologia, fase do empreendimento,
macroatividades, atividades, aspectos, impactos, programas ambientais e medidas.
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Para isso foi feita uma revisão e padronização de termos e expressões das medidas e de
programas ambientais coletados, houve novas coletas na literatura técnica/científica,
contribuições das equipes técnicas do Consórcio e da DILIC, e estes foram integrados aos
resultados do Produto 4, justificando a integração dos produtos 4 e 5, aqui denominada P4/P5.
O presente documento está organizado em quatro capítulos cujos conteúdos estão distribuídos
da seguinte forma:


Capítulo 1 – Aspectos metodológicos: apresenta os procedimentos e métodos adotados no
desenvolvimento do P4, P5 e na integração de ambos;



Capítulo 2 – Resultados: são apresentadas os links para os arquivos digitais dos produtos
4, 5 e da integração de ambos;



Capitulo 3 – Considerações finais: são reiteradas a importância e as limitações do trabalho
apresentado, bem como a aderência destes às solicitações do TR



Capítulo 4 – Referências bibliográficas

Além dos capítulos, o presente documento contém anexos para fundamentação das análises
apresentadas, além de anexo digital contendo o banco de informações coletadas e suas
potenciais análises.
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1 Aspectos Metodológicos
Nesta seção são descritos os procedimentos e métodos adotados para o desenvolvimento dos
produtos 4 e 5 e também acerca da conexão estabelecida entre os resultados dos dois produtos
(“Produto 4+5”).

1.1 Produto 4
O desenvolvimento do produto 4 (Lista de Verificação relacionando elementos, efeitos, fatores
ou aspectos ambientais à impactos ambientais, consolidada de acordo com a definição de
agrupamento de empreendimentos e uniformizando termos ou expressões), da forma como
proposto no Termo de Referência, teve como principal embasamento o Produto 3, qual seja
“levantamento dos impactos, elementos, efeitos, fatores ou aspectos ambientais, considerando
suas características regionais e temporais, identificados e avaliados no âmbito dos estudos
ambientais dos processos existentes do licenciamento ambiental federal”.
A partir dos dados do P3 que registrou o raciocínio adotado nos EIA de referência, com ajustes
menores de nomenclaturas e enunciados, se desenvolveu o Produto 4 - P4, com ampla revisão
das atividades, aspectos e impactos, em um trabalho analítico que envolveu reclassificação,
reagrupamento, inclusão e exclusão de elementos das cadeias causais. Posteriormente, esse
processo incluiu a consulta à bibliografia técnica e científica e ao acervo reunido na elaboração
do Produto 2, em que uma série de listas de verificação foram reunidas. Após a consolidação
desta primeira versão revisada das cadeias causais, houve uma ampla discussão junto aos
analistas da DILIC, que participaram ativamente da revisão das cadeias causais (Figura 1-1).
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Figura

1-1

Figura 1-1 Modelo conceitual de relacionamento entre informações associadas às análises de
impactos realizadas para o Produto 4.

Para promover o alinhamento entre os autores e leitores deste documento, são apresentados
a seguir, os conceitos adotados desde o início deste projeto e apresentados no Produto 1 para
atividades, aspectos ambientais e impactos ambientais no Anexo I – Glossário dos produtos
predecessores deste contrato. Cabe, assim o detalhamento de tais conceitos:
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.
As atividades de um empreendimento podem ser descritas com diferentes níveis de detalhe.
Durante a elaboração do Produto 4, ao longo das sucessivas revisões que foram realizadas, o
nível de agregação ou detalhamento das atividades foi ajustado para que se alcançasse a
melhor descrição dos aspectos e impactos. Nesse sentido, as atividades são apresentadas em
dois níveis: macroatividades e atividades. As macroatividades incluem um conjunto de
atividades, por exemplo, dentro da macroatividade “preparação do terreno”, incluíram-se as
atividades terraplenagem, escavações e abertura de valas, estabilização de encostas, cortes e
aterros, limpeza do terreno e supressão de vegetação.
Aspecto Ambiental: segundo a norma NBR ISO 14001:2004, aspecto ambiental é
"elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com
o meio ambiente". Neste relatório, o termo "organização" equivale a "empreendimento" ou
"projeto" cujos impactos ambientais são analisados. Um aspecto ambiental é inerente a uma
atividade, ocorrendo independentemente das características socioambientais locais.
Observe-se que a versão 2015 da norma ISO 14001, ainda sem versão oficial no Brasil,
modificou ligeiramente a definição de aspecto ambiental acrescentando “interage”: “elemento
das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com
o meio ambiente”. Esta alteração não interfere no significado do termo e seu emprego no
contexto deste estudo.
A definição de aspecto ambiental trazida pela norma citada foi desenvolvida originalmente para
o contexto de implementação de sistemas de gestão ambiental e eventual certificação de
empreendimentos em fase de operação, com aplicação dos impactos associados aos
Arcadis 10

Lista de verificação para atividade, aspecto, impacto,
medida de mitigação e programas

consumos e emissões decorrentes atividades, produtos e serviços. Dessa forma, aspectos
ambientais típicos incluem a emissão de poluentes e o consumo de recursos naturais. A adoção
desse conceito na AIA é uma adaptação ainda em desenvolvimento, e tem como objetivo
auxiliar na identificação da cadeia de eventos que leva à ocorrência de um impacto ambiental
ou social. Por esta razão, muitos dos aspectos ambientais elencados neste trabalho são
resultado da reflexão das equipes envolvidas, principalmente para aspectos relacionados aos
meios biológico e socioeconômico, e devem ser consideradas como uma lista de verificação
inicial a ser aperfeiçoada a partir de debates com a comunidade de profissionais da AIA.
Impacto Ambiental, sinônimo: efeito ambiental. Resolução Conama n. 1/86 define impacto
ambiental como "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetem: I. a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; II. as atividades sociais e econômicas; a biota; III. as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; IV. a qualidade dos recursos ambientais”. Embora esta
definição estabeleça o conceito oficial no Brasil, não tem plena coincidência com o conceito
adotado na prática no País ou no exterior, que é mais abrangente. Neste relatório, assumese que a definição da norma NBR ISO 14001:2004 abrange o conceito da Resolução
Conama e reflete melhor o conceito efetivamente vigente: "qualquer 1modificação do meio
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos
ou serviços de uma organização" (empreendimento). Esta definição tem a vantagem de
estabelecer as relações de causalidade e não se restringe os impactos a "alterações das
propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente".
A definição dos enunciados dos impactos ambientais e sociais neste trabalho priorizou indicar
o tipo de alteração prevista e o recurso ou componente afetado. Segundo Sánchez (2013) os
enunciados para impactos devem ser concisos, suficientemente precisos para evitar
ambiguidades na interpretação, portanto devem ser sintéticos, autoexplicativos e descrever o
sentido das alterações (perda de..., aumento de..., destruição de...). Deste modo, estabeleceuse uma estrutura preliminar de declaração de impacto: qualificação + processo + alvo,
exemplos: Aumento (qualificação) do incômodo (processo) à população (alvo); perda
(qualificação) de indivíduos (processo) da fauna (alvo). Eventualmente a qualificação e o
processo se resumem a um termo como perda de solo. A qualificação dos impactos pode ser
positiva ou negativa, de acordo com o contexto do empreendimento e da atividade, assim
observa-se na lista de impactos, por exemplo, diminuição da atividade turística e aumento da
atividade turística.
Dado que o objetivo foi o de apresentar uma lista de verificação ampla e aplicável a
empreendimentos independente de porte e localização, os enunciados são também amplos, e
podem ser descritos com maior grau de detalhe em cada EIA de cada projeto.

1.1.1 Revisão de nomenclaturas, conceitos e enunciados e complementação das
listas de verificação
Baseado nos conceitos de atividade, aspecto e impacto apresentados na seção anterior, foi
realizada ação de revisão dos enunciados, estabelecido inicialmente a partir dos resultados do
Produto 3.

1

A versão 2015 da norma NBR ISO 14001 excluiu a palavra “qualquer” da definição.
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Para a definição da lista de atividades, aspectos e impactos, agrupou-se cada um desses itens
a partir de todos os dados coletados no P3, independente de tipologia ou estudo,
posteriormente foram removidas os enunciados duplicados e agrupados quando similares. Ao
se obter as listas de atividade, aspecto e impacto, foram analisados se os enunciados estavam
adequados para descrevê-los.
Visando ampliar as informações das listas de verificação (listas de atividades, aspectos e
impactos), além das coletadas e tratadas dos EIA de referência, foram incluídas informações
provenientes de (1) consulta à bibliografia técnica e científica2, e (2) consulta ao acervo reunido
na elaboração dos Produtos 1 e 2, analisadas e discutidas pela equipe do Consórcio.
Dos Produtos 1 e 2, destaca-se que obteve-se em maior número listas de verificação de
atividades e impactos gerais ou por tipologia (CETESB, 2014; IAP, 2015; UNECE, 2015). Para
aspecto, poucas listas foram identificadas na revisão bibliográfica.
Após esta etapa de composição de listas de verificação mais amplas, foram realizadas reuniões
internas para análise de consistência das listas. Neste momento também se avaliou as
possibilidades da análise de causa-efeito para verificar quais enunciados estavam coerentes e
quais deveriam ser novamente reformulados, removidos ou ainda, se era necessária a inserção
de novos.
O processo de revisão dos enunciados para atividades, aspectos e impactos foi contínuo ao
longo do trabalho, e comentários sobre alguns dos casos discutidos e premissas para o
trabalho desenvolvido estão apresentados na seção 1.4.
A partir dos enunciados revisados, três listas de verificação independentes foram estabelecidas
para: atividades (308), aspectos (99) e impactos (142).

1.1.2 Reestabelecimento da cadeia causal com enunciados revisados
Partindo das listas independentes de atividades, aspectos e impactos, com seus enunciados
revisados, foi iniciado o trabalho de elaboração das cadeias causais por tipologia. A equipe do
Consórcio reestabeleceu as cadeias com base nos EIA de referência, a partir da base de dados
do P3, de consultas à bibliografia, e na experiência da equipe.
Para isso, foi desenvolvida uma aplicação tecnológica baseada na web que organiza a cadeia
causal em um diagrama de árvore, estruturando sequencialmente as fases de projeto,
atividades, aspectos e impactos, para cada tipologia. Um exemplo do resultado obtido a partir
dessa ferramenta pode ser visto na Figura 1-2. O diagrama de árvore expresso na ferramenta
também foi apresentado em planilhas.

2

Referências consultadas estão apresentadas no capítulo 5 (DNIT, 2006; FOGLIATTI et al., 2004; FORNASARI FILHO et al.;
SÁNCHEZ, 2013)
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Figura 1-2. Exemplo da cadeia causal elaborada na ferramenta

A ferramenta tecnológica baseada na web foi desenvolvida na linguagem PHP, Javascript,
banco de dados Oracle ® MySQL e objetos de dados em notação JSON (Javascript Object
Notation), todas disponibilizadas gratuitamente à comunidade desenvolvedora de aplicações e
de acordo com os requisitos estabelecidos pelo IBAMA para apropriação futura da ferramenta
em seu ambiente tecnológico.
Funcionalmente e dentro do contexto deste Relatório, a ferramenta apresenta características
operacionais que facilitam o trabalho das equipes do Consórcio, que integradas a formas de
visualização diferenciadas, potencializam a capacidade de análise e operação, como no caso
da cadeia causal, exposta em forma de árvore, por meio do método de visualização chamado
de Dendograma, diagramas de árvore utilizados para ilustrar o arranjo de conjuntos de dados
produzidos por seu agrupamento hierárquico, ou de precedência. As equipes de projeto
trabalharam neste diagrama, pois ele foi desenvolvido para possibilitar a movimentação de nós
existentes nas cadeia, bem como a inserção de novos itens.
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1.2 Produto 5
O desenvolvimento do produto 5 (levantamento de medidas mitigadoras relacionadas aos
impactos ambientais identificados nos estudos de referência) foi estruturado a partir da
conceituação de que o programa ambiental é constituído de um conjunto de medidas.
Seguindo os conceitos internacionais da AIA, este relatório considera o termo ‘medidas
mitigadoras’ como o conjunto de medidas destinadas a 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. O conceito
dos diferentes tipos de medidas está descrito no Quadro 1-1, sendo que além dos quatro tipos
acima referidos, inclui as categorias “compensação SNUC”, medidas potencializadoras e
medidas de monitoramento. A compensação SNUC deve ser diferenciada porque não se
enquadra na hierarquia de mitigação, segundo a qual a compensação é aplicável somente para
impactos que não podem ser evitados ou satisfatoriamente mitigados. O monitoramento não é
considerado uma medida mitigadora na literatura técnica, mas deve sempre ser parte dos
programas ambientais a fim de que seja feita a verificação dos resultados da aplicação das
medidas propostas e o acompanhamento das condições do ambiente ou das comunidades na
área de influência dos empreendimentos.
Quadro 1-1– Tipos de medidas, conceitos e exemplos.
Tipos de medidas

Preventivas

Mitigadoras

Corretivas

Compensatórias

Conceito
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).
Ações propostas com a finalidade de
reduzir a magnitude ou a importância
dos impactos adversos.
Ações que visam reparar danos ou
recompor componentes ambientais
afetados negativamente por um
empreendimento.
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.

Exemplos
Estrutural: alteamento de torres de
linhas de transmissão e lançamento de
cabos por helicópteros;
Gerencial: uso de EPI, capacitação de
mão de obra.
Resgate de biota; passagens de fauna
em rodovias; uso de combustíveis
menos poluentes, aplicação de
métodos construtivos mais eficientes
com menor consumo de recursos
naturais, por exemplo, água.
Reabilitação de cursos d'água
degradados por assoreamento;
reparação de vias públicas danificadas
por trânsito de veículos pesados.
Plantios compensatórios de vegetação
nativa, proteção de cavidades naturais
subterrâneas, educação patrimonial do
resgate arqueológico; ações de apoio
às prefeituras na infraestrutura pública.
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Tipos de medidas

Conceito

Ações propostas com a finalidade de
Potencializadoras realçar/ampliar a magnitude ou a
importância dos impactos benéficos.

Exemplos
Capacitação e treinamento nos setores
público, privado e no terceiro setor;
priorização de compras locais; fundos
de desenvolvimento local ou regional

Compensatórias
SNUC

Compensação financeira em
benefício de unidades de
conservação, segundo a Lei do
SNUC (Lei Federal n. 9.985/2000).

Disponibilizar e aplicar o recurso
financeiro destinado à UC

Monitoramento

Coleta sistemática e periódica de
dados previamente selecionados,
com o objetivo principal de verificar o
atendimento a requisitos
predeterminados, de cumprimento
voluntário ou obrigatório, como
padrões legais e condições impostas
pela licença ambiental.

Coleta continuada de parâmetros da
qualidade do ar, água; amostragem de
fauna e flora.

Nesse produto, à semelhança do produto 3, foi feita coleta de dados baseado na estrutura
metodológica estabelecida para o projeto e nos estudos de referência e revisão de enunciados
(Figura 1-3).

Figura 1-3 Modelo conceitual de relacionamento entre informações associadas às análises de
medidas e programas realizadas para o Produto %.
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1.2.1 Coleta de medidas mitigadoras e programas dos 72 EIA
Para a coleta e compilação das informações das medidas mitigadoras relacionados aos
impactos ambientais identificados nos 72 estudos de referência, foi elaborado um roteiro
estruturado na forma de arquivo eletrônico Excel (Anexo I – Modelo do roteiro de coleta de
informações).
Foi estabelecida uma planilha para cada empreendimento, seguindo o mesmo código
elaborado para a coleta realizada no Produto 3 (EIAn, em que "n" representa o código de cada
um dos 72 estudos de referência).
O roteiro de coleta de dados do Produto 5 foi estruturado com o objetivo de manter o vínculo
aos dados anteriormente coletados no Produto 3. Dessa forma, as medidas mitigadoras foram
vinculadas aos impactos ambientais identificados nos EIA, conforme a própria declaração dos
estudos de referência. Foram adicionadas ao roteiro do Produto 3, oito colunas que permitiram
a coleta e completa consolidação das informações coletadas nos dois produtos. A oitava coluna
indica o preenchimento do programa vinculado à determinada medida, e foram replicadas de
acordo com a quantidade de programas estabelecidos em cada estudo.
Para cada informação, foram identificadas a página, o volume e o documento em que a
informação foi coletada, permitindo sua rastreabilidade na fase de análise, caso necessário.
Na análise de medidas, estabeleceu-se a coleta de informações preservando a totalidade dos
dados mencionados no respectivo estudo de referência. Para elencar o tipo de medida na
planilha, considerou-se o que constava no próprio estudo.
Por fim, foi feita a coleta para coluna título do programa ambiental, a qual foi preenchida apenas
quando o estudo declarava que a medida estava inserida em determinado programa ambiental.
Frequentemente, uma medida era apresentada como parte de mais de um programa; nestes
casos foi feita coleta em colunas sequenciais de todos os programas mencionados. O Quadro
1-2 apresenta a descrição da planilha de coleta de informações.
Quadro 1-2 – Informações coletadas para o Produto 5 e as respectivas justificativas.
Categorias para coleta de dados

Medida (EIA)

Medida Declarada ou Indireta (D/I)

Página Volume Documento (Medida)
Tipo da Medida (Prevenção,
Minimização Correção,

Justificativa
Refere-se a uma ação planejada para mitigar ou potencializar um impacto
previsto. As medidas foram associadas aos impactos coletados no P3
(coluna “Impacto (Declaração EIA)”). Quando o EIA não apresentava
relação clara entre impactos e medidas, a coleta foi realizada segundo
análise da equipe técnica. A coleta desta informação foi feita segundo três
critérios: se declarado e explicitamente associado ao impacto, se citado
de forma indireta na análise do impacto, ou se ausente na análise do
impacto (preenchida com “zero”).
Visando explicitar a forma como a medida foi relacionada ao impacto no
EIA, foi criada uma coluna para identificar se a medida estava declarada
ou era citada de forma indireta. Foi adotado “D” se a medida era declarada
e explicitamente associada ao impacto, ou “I” se citada de forma indireta
na análise do impacto. Para os EIA que não relacionaram medidas aos
impactos ambientais, foi colocado “zero”.
Refere-se à localização (Página, Volume, Documento) da informação
coletada na coluna “Medida (EIA)”.
Refere-se ao objetivo da medida: prevenir, reduzir ou minimizar, corrigir,
compensar ou potencializar um impacto previsto. A coleta foi feita de
acordo com a declaração apresentada no EIA, não estando restrita às
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Categorias para coleta de dados

Justificativa

Compensação, Potencialização ou
Monitoramento)

nomenclaturas descritas no título desta categoria, podendo incluir outros
termos como "medidas de controle", "de minimização" e "de otimização".
Para casos em que não havia declaração do tipo de medida no EIA, a
célula foi preenchida com “zero”.
Trata da forma como foi feita a declaração do tipo de medida. A coleta
desta informação foi realizada segundo dois critérios: “D” se
Tipo da Medida: Declarada ou Indireta
explicitamente declarado o tipo de medida, ou “I” se citado de forma
(D/I)
indireta na análise do impacto. Para casos em que não havia declaração
do tipo de medida no EIA, a célula foi preenchida com “zero”.
Página Volume Documento (Tipo da
Refere-se à localização (Página, Volume, Documento) da informação
Medida)
sobre “Tipo da Medida” no EIA
Quaisquer notas, reflexões ou advertências relacionadas à análise de
Observações
medidas, a título de ser avaliado ou considerado.
Refere-se ao programa ambiental explicitamente vinculado à medida em
questão. Foram criadas várias colunas sequenciais “Nome Programa
Nome Programa (EIA) n
(EIA) 1”, “Nome Programa (EIA) 2”, etc., a fim de coletar todos os
programas que o EIA relacionou à medida.

1.2.2 Revisão de nomenclaturas/enunciados das medidas e programas
Após a coleta de dados iniciou-se um processo de análise que objetivou sintetizar e simplificar
as medidas declaradas nos diferentes estudos de referência. Muitos dos estudos de referência
adotaram parágrafos explicativos para apresentação das medidas, sem definir um enunciado
breve para caracterizá-la. Mantendo a ação/elemento principal descrito pelos EIA, em uma
nova coluna “Medida Revisada” os textos descritivos das medidas foram revisados a fim de
que pudessem ser apresentados de forma mais breve e objetiva.
Visando uniformizar os tipos de medida de acordo com seus objetivos, em uma nova coluna
“Tipo de Medida Revisada”, as medidas foram classificadas de acordo com as categorias e
conceitos apresentados no Quadro 1-1: preventivas, mitigadoras, corretivas, compensatórias,
compensatórias SNUC e de monitoramento.

1.2.3 Relação entre impactos, medidas mitigadoras e programas
A coleta das medidas dos estudos de referência foi feita de forma a relacionar medidas e
impactos descritos pelo EIA. Usando-se os mesmos enunciados da forma como descritas no
EIA (coletadas na coluna “Medida (EIA)”) e a “Medida Revisada” estão associadas aos
enunciados dos impactos descritos no EIA (“Impacto (Denominação EIA)”).
Os resultados finais do Produto 5 estão apresentados considerando tanto os impactos e
medidas da forma como declarados no EIA, como os impactos e medidas em suas descrições
sintetizadas pela equipe do Consórcio. A partir dessa planilha foi gerada a lista de verificação
de medidas mitigadoras relacionadas aos impactos, conforme solicitado no Termo de
Referência e inserida na ferramenta web.
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1.3 Consolidação dos resultados do P4 e P5: “Produto 4+5”
Como explicitado na apresentação deste relatório, visando antecipar resultados esperados
para o último produto, foi feita também a revisão dos dados coletados no P5, com uniformização
de enunciados para medidas mitigadoras e programas ambientais, e estes foram agregados
aos resultados do P4. Nesta seção são descritos os procedimentos e métodos adotados para
a nova revisão de medidas mitigadoras e programas ambientais e para a conexão destes com
os resultados do P4 (Figura 1-4).

Figura 1-4 – Fluxograma dos processos de elaboração do Produto 4 e 5.

1.3.1 Revisão das cadeias causais pela equipe da DILIC
Quanto aos procedimentos de trabalho, a partir da proposta da Comissão de acompanhamento
da DILIC (conforme PAR. 02001.002478/2015-84 DILIC/IBAMA, respondida pelo Consórcio na
Carta nº 0825/2015), foi estabelecido um processo de revisão das cadeias causais de forma
colaborativa entre Consórcio e analistas da DILIC.
A Comissão de Acompanhamento da DILIC indicou analistas ambientais especialistas nos
meios físico, biótico e socioeconômico das sete coordenações, para o trabalho de análise,
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estabelecimento e complementação das cadeias causais propostas pelo Consórcio. No total,
cerca de 40 analistas participaram do processo de revisão.
Foram realizadas duas oficinas de trabalho (a primeira para apresentação dos conceitos e
métodos de trabalho e a segunda para discussão de resultados), sendo o período entre oficinas
o tempo de trabalho de revisão das cadeias causais pela equipe da DILIC.
A primeira oficina de trabalho foi realizada nos dias 9 e 10 de julho de 2015, para CGENE e
CGTMO em Brasília no primeiro dia, e para CGPEG no Rio de Janeiro no segundo dia. Durante
a oficina foram apresentados os produtos P1, P2 e P3 para alinhamento da compreensão do
projeto, além do conteúdo dos demais produtos, os conceitos e métodos aplicados no estudo
e a cadeia de causalidade apresentadas pela equipe do Consórcio (Anexo II). Assim, o
conteúdo da oficina foi desenvolvido com os fundamentos da construção das cadeias causais,
em especial os conceitos de atividade, aspecto e impacto.
Outro tema da oficina foi a discussão sobre a importância do processo de estruturação lógica
dos dados e informações tanto para o processo de apropriação de conhecimento quanto para
o processo de licenciamento ambiental. Foram abordadas as seguintes questões:











Modelo Conceitual de Elementos3 e seus Relacionamentos, que provê a base sobre
qual processos e procedimentos operacionais e analíticos subsequentes são
fundamentados.
Cadeias de causa e efeito, baseadas no Modelo Conceitual e estruturadas em diagrama
de árvore;
Requisitos para envio dos dados, que promove:
o Alinhamento da informação definida no Modelo Conceitual;
o Ciência e capacidade de planejamento por parte do empreendedor;
Validação e apropriação e distribuição dos dados, que promovem métodos que
garantem que a informação recebida está de acordo com os critérios estabelecidos,
está armazenada em local específico e acessível aos intervenientes.
Capacidade analítica ampliada e facilitada quando os requisitos acima estão atendidos,
garantindo mais agilidade, acuidade e menor nível de arbitrariedade – ou
discricionariedade – nos processos de análise e tomada de decisão;
Processo de aquisição de conhecimento, que inclui a transformação de dados em
informações e a transformação de informações em conhecimento, processo contínuo e
inato dos seres humanos, seguindo tradições orais, rituais ou descritivas, que em
ambientes organizacionais requer métodos declarados para captura, catálogo e
distribuição.

Após a etapa de apresentação e discussão de conceitos foi estabelecido um exercício prático
para construção de cadeias causais, estabelecendo a relação de atividade, aspecto e impacto.
Cada coordenação desenvolveu o exercício por tipologia de empreendimento, após o trabalho
foi feita discussão com todo o grupo, para balizar o conhecimento e sanar dúvidas sobre a
revisão e preenchimento das planilhas com as cadeias causais.
No período de 13 a 24 de julho, os analistas ambientais indicados realizaram reuniões internas
para revisão e complementação das cadeias causais apresentadas pelo Consórcio. Os

3

Informações técnicas sobre Elementos ou Objetos, ver: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/object.html
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analistas revisaram as planilhas de causalidade para 8 tipologias: rodovias, ferrovias, usinas
hidrelétricas, usinas eólicas, linha de transmissão, mineração, transporte hidroviário fluvial,
transporte hidroviário marítimo e empreendimentos de perfuração de petróleo e gás.
As cadeias de causalidade como apresentadas pela equipe da DILIC estão indicadas no Anexo
III.
Após o trabalho da equipe da DILIC, a equipe do Consórcio iniciou uma análise das
informações apresentadas. Foram identificadas modificações e inclusões de atividades,
aspectos e impactos, nomenclaturas semelhantes, sobreposições, cadeias similares, e
sobreposições, possibilidades de agrupamentos com o objetivo de padronizar as informações.
Após essa análise, foi realizada a segunda oficina de trabalho, no período de 12 a 14 de agosto
de 2015. Na primeira etapa da oficina foram reforçados os conceitos de causalidade
trabalhados, na sequência foi discutida a alta discrepância nas planilhas produzidas pelas
diferentes coordenações, decorrente do trabalho fora do ambiente controlado que havia sido
estabelecido na primeira oficina, demonstrando a importância do controle da informação.
A segunda parte da oficina foi realizada com técnicos por coordenação/tipologia. Houve
discussões sobre a lista de atividades e o nível de detalhamento que deveria ser adotado em
cada um, debates sobre termos e conceitos na definição de aspectos e impactos, e também
sobre os novos enunciados propostos. A partir desses diálogos com analistas das diferentes
coordenações, foram estabelecidos uma série de consensos sobre as informações a serem
apresentadas na versão final das cadeias causais.

1.3.2 Revisão e associação das medidas mitigadoras e programas ambientais
A revisão da lista de medidas e da lista programas foi feita visando ajustar as descrições e
verificar potenciais inserções para as listas.
Para essa revisão uma nova leitura para ajustes/agrupamentos nas descrições coletadas dos
EIA, consulta à bibliografia técnica/científica4 e também contou com informações provenientes
da equipe da DILIC.
Na consulta às referências bibliográficas foram coletadas medidas apresentadas em livros e
manuais técnicos, resultando na identificação de 416 medidas, que foram revisadas e
integradas ao conjunto final apresentado (DNIT, 2006; FOGLIATTI et al., 2004; FORNASARI
FILHO et al.; SÁNCHEZ, 2013).
Quanto às sugestões da equipe da DILIC, no período de trabalho entre as Oficinas 1 e 2, foi
solicitado que medidas mitigadoras fossem incluídas nas cadeias causais em análise,
resultando em mais de 800 novas medidas para o conjunto a ser analisado.

4

Bibliografias listas no capítulo 5
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Após revisão das descrições e agrupamentos de medidas semelhantes realizadas no Produto
5, um conjunto final de aproximadamente 1100 medidas foi reunido.
Considerando as listas de medidas obtidas a partir de referência bibliográfica, da DILIC e dos
estudos de referência obteve-se a lista final de 836 medidas. Com as novas listas de verificação
de medidas e de programas ambientais, foram acrescentados componentes-alvo das medidas,
usando as mesmas categorias do P3, e posteriormente foi feita a associação de medidas aos
programas ambientais. Assim, obteve-se uma lista de potenciais medidas a serem
desenvolvidos no âmbito de cada programa.

1.3.3 Complementação da cadeia causal: inclusão de medidas e programas
Nesta etapa final da consolidação dos Produtos 4 e 5 foi utilizada a ferramenta descrita na
seção 1.1.2 para organização das cadeias causais em diagramas de árvore. Na sequência,
para cada impacto foi adicionado um ou mais programas ambientais, os quais estavam
associados as potenciais medidas para a mitigação, potencialização ou monitoramento
possíveis de serem aplicadas para aquele programa.
Após a conexão do programa ambiental com o impacto na ferramenta foi possível visualizar as
medidas associadas ao programa e selecionar apenas as medidas apropriadas para mitigação,
potencialização ou monitoramento do impacto em questão.

1.4 Considerações sobre o conjunto final das cadeias causais
Durante o processo de construção do Produto 4 + 5, considerando o grande volume de
informações e a complexidade das relações entre as informações, para a revisão final, algumas
premissas foram definidas visando racionalizar o trabalho de desenvolvimento das cadeias
causais.

1.4.1 Revisão final das cadeias causais
Ao se concluir a etapa de trabalho conjunto com a equipe da DILIC, foram consolidadas as
listas de verificação finais, analisando-se as atividades, aspectos e impactos, cruzando-se os
enunciados definidos para cada tipologia ou coordenação da DILIC, efetuando o trabalho de
homogeneização e padronização de enunciados e cadeias de causa e efeito realizado pelos
diferentes grupos de trabalho.
A revisão final foi efetuada linha a linha nas planilhas elaboradas pela equipe da DILIC (para
as nove tipologias mencionadas) e para 11 tipologias com dados obtidos nos levantamentos
do P3 (base aeroespacial, cabo óptico, combustível duto, complexo turístico, instalação
nuclear, irrigação, mineração de calcário marinho, mineroduto, transposição, usina termelétrica
e usina termonuclear). Após finalizar a esta revisão, a coerência das relações estabelecidas
foram analisadas e os enunciados ajustados para que adotassem as definições padrão de
atividades, aspectos e impactos. Esse processo foi feito de forma a registrar o histórico de qual
enunciado foi atualizado (planilhas “DE-PARA”).
Foi realizada também uma comparação entre a versão das cadeias apresentadas pela DILIC
(Anexo III) e as cadeias apresentadas anteriormente pelo Consórcio (Anexo II), visando
verificar se todas as atividade e impactos estavam considerados na versão final.
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A versão consolidada das cadeias causais por tipologia, com as relações entre atividades,
aspectos e impactos, está indicada no link apresentado no item A da Tabela 2-1.

1.4.2 Considerações sobre as definições e recorte de atividades
Há duas observações acerca da lista final de atividades: (1) a definição de atividades comuns
e (2) as definições acerca dos detalhamentos das atividades.
Foram identificadas atividades comuns por meio de uma série de similaridades nas atividades
do planejamento, implantação, operação e desativação de empreendimentos de diferentes
tipologias. Atividades relacionadas, por exemplo, ao canteiro de obras são comuns a vários
empreendimentos, variando a magnitude de acordo com o porte do empreendimento/canteiro.
Durante as verificações de duplicatas e comparações entre cadeias causais de diferentes
tipologias, foi identificado um conjunto de atividades comuns. Estas atividades foram tratadas
de forma conjunta, e são listadas no Quadro 1-3. As atividades comuns foram consideradas
separadas das especificidades de cada tipologia, porém ao analisar a cadeia causal por
tipologia deve-se considerar estas atividades como parte do empreendimento.
Quadro 1-3 – Conjunto de atividades comuns a todas as tipologias.

Atividades Comuns
Abastecimento de máquinas e equipamentos
Abertura/adequação de vias de acesso
Aquisição de bens, insumos e serviços
Capacitação de mão de obra
Circulação de veículos (de carga, de
passageiros, etc.)
Construção de edificações
Desapropriação ou realocação
Desativação do empreendimento
Desmobilização de mão de obra
Desmobilização do canteiro
Divulgação do empreendimento
Elaboração de estudos preliminares
Escavações e abertura de valas
Estabilização de encostas, cortes e aterros
Implantação de canteiros de obras

Implantação do empreendimento (transversal)
Implantação e operação de bota-fora
Implantação e operação do sistema de drenagem
Limpeza do terreno
Manutenção de máquinas/equipamentos
Mobilização de mão de obra
Negociação para aquisição de terras
Operação de máquinas/equipamentos
Operação do canteiro de obras
Operação do empreendimento
Recuperação de Áreas Degradadas
Serviços de manutenção
Supressão de Vegetação
Terraplenagem
Topografia, Sondagens e Geofísica

Sobre o nível de detalhamento, conforme indicado na seção de aspectos metodológicos, houve
várias discussões ao longo do trabalho acerca do nível de detalhamento apropriado para
descrição das atividades.
Foi verificado que várias cadeias causais haviam sido estabelecidas para designar os mesmos
processos. Por exemplo, várias atividades (supressão de vegetação e terraplenagem, por
exemplo) eram ligadas à emissão de poluentes atmosféricos (aspecto) com deterioração da
qualidade do ar (impacto); e também geração de ruído (aspecto) levando a dispersão
desordenada da fauna (impacto). Para essas duas cadeias, avaliou-se que a atividade que de
fato causa os impactos é a operação de máquinas/equipamentos, que ocorre como parte de
outras atividades. Dessa forma, aspectos e impactos que ocorrem especificamente devido à
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operação de máquinas/equipamentos foram relacionados apenas a esta atividade, e não foram
repetidos em atividades que tem a operação de máquinas/equipamentos como uma
subatividade. Assim, após verificação de repetições desnecessárias ocorridas ao longo das
cadeias causais, algumas regras foram adotadas a fim de racionalizar a disposição de
informações.
Outro esclarecimento importante é sobre os impactos socioeconômicos e os que ocorrem em
escala regional. Nesses casos os impactos estão relacionados às mudanças de dinâmica que
ocorrem devido ao conjunto de atividades dos empreendimentos, ou seja, a significância da
alteração é relevante ao se somar o resultado de diversas atividades. Por exemplo, o aumento
da atividade econômica e o aumento das receitas orçamentárias governamentais são resultado
de várias atividades de aquisição e contratação, diretas e indiretas; a fragmentação de habitat
que ocorre devido a presença do empreendimento também não decorre de uma única
atividade. Estes impactos foram relacionados à uma atividade agregadora que denominou-se
como “implantação do empreendimento e suas estruturas”, pois decorrem de várias atividades,
sendo que nenhuma delas é capaz de gerar um impacto significativo de forma isolada.
Outra ação realizada, refere-se à revisão do processo de trabalho executado pelas
coordenações após as primeira oficina. Conforme orientação da primeira oficina de trabalho, a
equipe da DILIC detalhou as macroatividades e as respectivas atividades, porém muitas
coordenações não conseguiram fazer a análise das cadeias de causa-efeito, para verificar se
essas atividades não resultavam nos mesmos impactos. Deste modo, na revisão final, os
aspectos e impactos de diferentes atividades foram comparados e, quando apresentavam as
mesmas consequências, foram agrupados em atividades abrangentes, conforme exemplo
apresentado no Quadro 1-4, que descreve 12 atividades que foram, na análise de
consolidação, definida em uma atividade: Construção de infraestrutura do empreendimento.
Atividades que receberam nomes similares também foram agrupadas, sempre visando o
atendimento do Termo de Referência, que visa padronização e homogeneização de processos
da AIA.
Quadro 1-4 – Lista de atividades, aspecto e impacto para a Mineração na fase de implantação.
Atividade

Aspecto

Impacto

Construção / instalação da correia

Consumo de bens e serviços

Aumento da demanda por
bens e serviços

Construção / instalação do britador

Consumo de bens e serviços

Aumento da demanda por
bens e serviços

Consumo de bens e serviços

Aumento da demanda por
bens e serviços

Construção da oficina mecânica / área de
lavagem de equipamentos / pátio de máquina/
drenagem interna / SAO
Construção da rampa / galerias / shaft / saída
de emergência

Consumo de bens e serviços

Construção de aterro sanitário

Consumo de bens e serviços

Construção de depósito de resíduos

Consumo de bens e serviços

Construção de depósito do material / caixa de
sedimentação para porto de areia/cascalho
Construção de estruturas de administração e
apoio (escritórios, alojamentos, refeitórios,
ETA, ETE, depósito de insumos)

Consumo de bens e serviços
Consumo de bens e serviços

Aumento da demanda por
bens e serviços
Aumento da demanda por
bens e serviços
Aumento da demanda por
bens e serviços
Aumento da demanda por
bens e serviços
Aumento da demanda por
bens e serviços
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Atividade

Aspecto

Impacto

Construção de estruturas de administração e
apoio (escritórios, alojamentos, refeitórios,
ETA, ETE, depósito de insumos)

Consumo de bens e serviços

Aumento da demanda por
bens e serviços

Construção do paiol de explosivos

Consumo de bens e serviços

Construção do pátio de estocagem de minério

Consumo de bens e serviços

Construção dos postos de abastecimento

Consumo de bens e serviços

Construção / instalação da correia

Geração de ruídos

Construção / instalação do britador

Geração de ruídos

Construção da oficina mecânica / área de
lavagem de equipamentos / pátio de máquina/
drenagem interna / SAO
Construção da rampa / galerias / shaft / saída
de emergência

Geração de ruídos
Geração de ruídos

Construção de aterro sanitário

Geração de ruídos

Construção de depósito de resíduos

Geração de ruídos

Construção de depósito do material / caixa de
sedimentação para porto de areia/cascalho
Construção de estruturas de administração e
apoio (escritórios, alojamentos, refeitórios,
ETA, ETE, depósito de insumos)
Construção de estruturas de administração e
apoio (escritórios, alojamentos, refeitórios,
ETA, ETE, depósito de insumos)

Geração de ruídos

Aumento da demanda por
bens e serviços
Aumento da demanda por
bens e serviços
Aumento da demanda por
bens e serviços
Aumento do incômodo à
população
Aumento do incômodo à
população
Aumento do incômodo à
população
Aumento do incômodo à
população
Aumento do incômodo à
população
Aumento do incômodo à
população
Aumento do incômodo à
população

Geração de ruídos

Aumento do incômodo à
população

Geração de ruídos

Aumento do incômodo à
população

Construção do paiol de explosivos

Geração de ruídos

Construção do pátio de estocagem de minério

Geração de ruídos

Construção dos postos de abastecimento

Geração de ruídos

Aumento do incômodo à
população
Aumento do incômodo à
população
Aumento do incômodo à
população

1.4.3 Premissas para aplicação de aspectos
O uso dos aspectos nas cadeias causais foi feito seguindo algumas premissas. A Erro! Fonte
de referência não encontrada. apresenta essas premissas e comentários que se aplicam à
versão consolidadas das cadeias de causalidade apresentadas.
Tabela 1-1 – Comentários sobre aspectos considerados na lista de verificação final.

Aspectos
Acidentes de trabalho

Atração de pessoas

Comentários
Na implantação, a fim de reduzir a repetição deste aspecto por ocorrer
em quase todas as atividades, este foi relacionado à operação e à
manutenção de máquinas/equipamentos apenas.
Foi usado para a fase de implantação apenas relacionado à uma
atividade, denominada ‘implantação do empreendimento e suas
estruturas’, não tendo sido repetido para as atividades que contribuem
para a ocorrência desse aspecto. A principal exceção ocorre para
Mineração, na qual a atração de pessoas é mais significativa na etapa
de operação. Para base aeroespacial e complexo turístico a atração
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ocorre também na operação devido ao afluxo de turistas e
trabalhadores.

Demanda por serviços
públicos

Demanda por bens e
serviços

Consumo de insumos e
recursos naturais

Geração de emprego

Geração de ruídos

Geração de tráfego
(veículos/embarcações/m
áquinas)
Interferência sobre
cobertura vegetal

Mudança da dinâmica
econômica local ou
regional

Foi usado para a fase de implantação apenas relacionado a atividade
agregadora denominada ‘implantação do empreendimento e suas
estruturas’’, não tendo sido repetido para as atividades que
contribuem para a ocorrência desse aspecto.
Por ser um aspecto recorrente, este aspecto foi associado a atividade
agregadora denominada ‘implantação do empreendimento e suas
estruturas’ (para a etapa de implantação). Foram considerados como
bens os patrimônios como maquinários e imóveis, e serviços incluíram
a remoção de resíduos sólidos, serviços de limpeza e segurança,
supressão de vegetação, entre outros.
Por ocorrer também ao longo de muitas atividades e em várias
etapas, esse aspecto foi usado para a atividade agregadora
denominada ‘implantação do empreendimento e suas estruturas’. Na
implantação foi mantido para atividades específicas nas tipologias de
transporte fluvial e marítimo, e na operação, foi mantido para
tipologias intensivas no uso de recursos - mineração, mineroduto e
termelétrica
Foi usado para a fase de implantação relacionado às atividades
mobilização de trabalhadores, para caracterizar momentos de pico de
contratação direta que ocorrem na implantação (exceto para
mineração), e ‘“aquisição de bens, insumos e serviços”, visando
contemplar a geração de emprego indireta decorrente dessas
aquisições.
Para muitas atividades, a geração de ruído ocorre principalmente
devido à operação de máquinas/equipamentos e à circulação de
veículos, sendo que esse aspecto foi sempre associado a essas duas
atividades. Esse aspecto foi considerado também atividades em que a
geração de ruído ocorre por outras fontes, como no enrocamento,
demolição, e dragagem.
Esse aspecto foi relacionado prioritariamente à atividade circulação de
veículos (de carga, de passageiros, etc.), sendo aplicado também a
outras atividades específicas ligadas a transportes.
Usado para mudanças amplas ou médias, esse aspecto é usualmente
relacionado à supressão de vegetação, plantio de vegetação, capina
química, controle de vegetação (manual, mecanizada e química) e
recuperação de áreas degradadas.
Foi usado para a fase de implantação apenas relacionado à
macroatividade ‘implantação do empreendimento’, não tendo sido
repetido para as atividades do empreendimento que contribuem para
a ocorrência desse aspecto, como aquisição de bens, insumos e
serviços e mobilização/desmobilização de mão de obra. O aspecto foi
usado também para a atividade Negociação para aquisição de terras,
por resultar em impactos distintos do primeiro.

Para exemplificar a definição de qual atividade é a mais relevante para a relação de aspecto e
impacto cita-se a relação entre o aspecto Atropelamento de fauna e o impacto Perda de
indivíduos da fauna, repetida 42 vezes para 27 atividades diferentes. Para reduzir as
repetições, esta relação foi aplicada apenas para as atividades Circulação de veículos (de
carga, de passageiros, etc.) e Operação de máquinas/equipamentos, para todas as tipologias
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e Circulação de composições para estrutura ferroviária, por estar mais associada ao aspecto.
Embora esta relação ocorra para Construção da mesoestrutura ou Escavações e abertura de
valas, por exemplo, porque estas atividades demandam uso de maquinário e veículos, neste
projeto optou-se por utilizar a relação apenas para as atividades supracitadas (Circulação de
veículos (de carga, de passageiros, etc.) e Operação de máquinas/equipamentos), reduzindo
assim as duplicatas, como observado no Quadro 1-5.
Quadro 1-5 – Lista de tipologia, fase, macroatividade e atividades que foram citadas para
relação entre o aspecto Atropelamento de Fauna e o impacto Perda de indivíduos da fauna.
Foram adotadas apenas as atividades em verde.
Tipologia

Fase

Macroatividade

Atividade

Todas as tipologias

2 - Implantação

Movimentação de veículos

Circulação de veículos (de carga, de
passageiros, etc.)

Todas as tipologias

2 - Implantação

Todas as tipologias

3 - Operação

Todas as tipologias

3 - Operação

Estruturas Ferroviárias 2 - Implantação
Estruturas Ferroviárias 2 - Implantação
Estruturas Ferroviárias 3 - Operação
Estruturas Ferroviárias 3 - Operação
Estruturas Ferroviárias 3 - Operação
Estruturas Ferroviárias 3 - Operação
Estruturas Rodoviárias 2 - Implantação
Estruturas Rodoviárias 2 - Implantação
Estruturas Rodoviárias 2 - Implantação
Estruturas Rodoviárias 3 - Operação
Estruturas Rodoviárias 3 - Operação
Estruturas Rodoviárias 3 - Operação
Linhas de
Transmissão

2 - Implantação

Mineração

2 - Implantação

Mineração

3 - Operação

Transporte Hidroviário
Fluvial
Transporte Hidroviário
Fluvial
Transporte Hidroviário
Marítimo
Transporte Hidroviário
Marítimo

2 - Implantação
3 - Operação
2 - Implantação
3 - Operação

Atividades de apoio à
construção das estruturas e
áreas de apoio
Operação do
empreendimento
Movimentação de veículos
Construção/ampliação de
trecho ferroviário
Construção/ampliação de
trecho ferroviário
Gerenciamento da faixa de
domínio
Gerenciamento da faixa de
domínio
Manutenção de estruturas
ferroviárias
Operação do
empreendimento
Construção/ampliação de
trecho rodoviário
Construção/ampliação de
trecho rodoviário
Implantação do
empreendimento
Gerenciamento da faixa de
domínio
Gerenciamento da faixa de
domínio
Manutenção de estruturas
rodoviárias
Instalação das Linhas de
Transmissão
Implantação do
empreendimento
Operação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Operação do
empreendimento
Construção/ampliação de
trecho marinho
Operação do
empreendimento

Operação de máquinas/equipamentos
Operação de máquinas/equipamentos
Circulação de veículos (de carga, de
passageiros, etc.)
Construção da mesoestrutura (pilares)
Escavações e abertura de valas
Controle da vegetação – manual e
mecanizada
Controle da vegetação - química
Manutenção de via permanente
Circulação de composições
Escavações e abertura de valas
Implantação de vias variantes
Instalação de postos de serviços
Controle da vegetação – manual e
mecanizada
Controle da vegetação - química
Manutenção de via permanente
Escavações e abertura de valas
Escavações e abertura de valas
Operação do depósito de insumos
Circulação de veículos de cargas
Movimentação e transporte de
passageiros
Abertura das praças
Movimentação e transporte de
passageiros
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Tipologia

Fase

Macroatividade

Atividade

Usina Eólica

2 - Implantação

Implantação do
empreendimento

Escavações e abertura de valas

Usina Hidrelétrica
(UHE)

2 - Implantação

Implantação do
empreendimento

Relocação da infraestrutura afetada
(pontes, acessos, ferrovia, rodovia, LT,
etc.)

Base Aeroespacial

2 - Implantação

Combustível Duto

2 - Implantação

Instalação Nuclear

2 - Implantação

Instalação Nuclear

2 - Implantação

Instalação Nuclear

2 - Implantação

Instalação Nuclear

3 - Operação

Instalação Nuclear

3 - Operação

Mineroduto

2 - Implantação

Mineroduto

2 - Implantação

Petróleo e Gás Perfuração
Petróleo e Gás Perfuração

2 - Implantação
3 - Operação

Implantação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Operação do
empreendimento
Operação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Operação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento
Implantação do
empreendimento

Escavações e abertura de valas
Implantação do duto
Construção de unidades nucleares
Implantação das edificações
Implantação de aterro
Transporte de cilindros
Transporte de combustível
Abertura de faixa de serviço
Implantação de pátios de tubos
Transporte de insumos/equipamentos
via terrestre
Transporte de insumos/equipamentos
via terrestre

Transposição

2 - Implantação

Escavações e abertura de valas

Transposição

2 - Implantação

Usina termelétrica

2 - Implantação

Usina termelétrica

2 - Implantação

Implantação do
empreendimento

Operação de sistemas de
armazenamento e transporte de cargas

Usina termonuclear

2 - Implantação

Implantação do
empreendimento

Operação de sistemas de
armazenamento e transporte de cargas

Montagem de estruturas e
equipamentos
Implantação das tubulações
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2 Resultados
O resultado agregado dos dois produtos, Produto 4 e 5, são apresentados em três planilhas
diferentes, como descrito na Tabela 2-1. Todos os produtos podem ser acessados através do
link abaixo e do login e senha já disponibilizado pelo Consórcio.
Tabela 2-1 – Produtos e arquivos apresentados.

Produto
4

5

4+5

Descrição

Localização/
Nome do arquivo

A.
Cadeias causais por tipologia - versão
final consolidada, incluindo cadeias causais
elaborada pelo consórcio e as contribuições da
equipe da DILIC.

http://abrenv.net/ibama
Clicar em P4

B.
Relação entre impactos ambientais,
medidas e programas ambientais coletados
dos estudos de referência

http://abrenv.net/ibama
Clicar em Programas e
Medidas

C.
Cadeias causais por tipologia – versão
consolidada incluindo atividades, aspectos,
impactos, medidas e programas

http://abrenv.net/ibama
Clicar em Gênese do
Impacto
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3 Considerações finais
A organização de cadeias de causalidade para 20 tipologias, na forma como apresentadas
neste relatório, apresenta-se como um importante passo na gestão de informações em
Avaliação de Impacto Ambiental.
O estabelecimento da relação entre atividades, aspectos e impactos permite a clara definição
acerca de quais serão os efeitos causados por cada atividade, ao longo de toda a vida do
empreendimento. Essa construção facilita a proposição de medidas apropriadas para evitar,
minimizar, corrigir, compensar, potencializar e monitorar os impactos socioeconômicos e
ambientais. Além disso, a cadeia causal permite uma verificação visual rápida dos impactos e
do conjunto de medidas
O banco de dados estabelecido a partir da análise dos 72 EIA de referência, da pesquisa
bibliográfica e da experiência das equipes técnicas tanto do Consórcio quanto da DILIC se
constitui como uma lista de verificação capaz de subsidiar a elaboração de Planos de Trabalho,
Termos de Referência, Estudos de Impacto Ambiental, pareceres técnicos e também Planos
Básicos Ambientais. Evidentemente as cadeias causais apresentadas são ainda versões
iniciais, e deverão ser aperfeiçoadas ao longo do tempo com a ampliação das discussões entre
os técnicos da DILIC, recomendando-se também uma extensão da discussão com a
comunidade de profissionais da área de Avaliação de Impacto Ambiental.
Dessa forma, cabe ressaltar que as cadeias causais devem ser usadas como listas de
verificação para orientar a estrutura de apresentação da análise de impactos, e de forma
alguma substitui o conteúdo da análise em si.
Espera-se que estes resultados possam contribuir com o aperfeiçoamento da gestão de dados,
informações e conhecimentos referentes à AIA, LAF e CA garantindo sua modernização e
disponibilização de forma clara e padronizada. E, mais que isso, a disseminação dos
conhecimentos acumulados referentes à relação entre os empreendimentos licenciados,
inseridos em diferentes tipologias, e os impactos ambientais que resultam da sua instalação e
operação.
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