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Apresentação
Este relatório contém as demandas do Produto 6 – Levantamento dos indicadores
ambientais relacionados aos Programas Ambientais para mitigação dos impactos
propostos para as etapas de instalação e operação e do Produto 7 - Levantamento dos
critérios de gestão e acompanhamento dos Programas Ambientais propostos para as
etapas de instalação e operação, que são parte do contrato n. 02/2013, firmado pelo
Consórcio ARCADIS Logos e Lídia Lu Consultoria, efetivado no âmbito do sistema de
cooperação entre Programa Nacional de Meio Ambiente – PNMA II e Banco Mundial para
realizar serviços de consultoria relativos ao estudo comparativo dos modelos de LAF, AIA e CA
em diferentes países e subsidiar a elaboração de Matrizes de Impacto por Tipologia.
O Contrato do PNMA II faz parte do componente Desenvolvimento Institucional de órgãos
ambientais, tendo em visa a melhoria na gestão ambiental e abriga o subcomponente
Licenciamento Ambiental que tem por objetivo maior o aperfeiçoamento do modelo de gestão
do Licenciamento Ambiental em âmbito federal. Não inclui a reforma do Licenciamento em
Estados e Municípios, tema também importante na agenda de melhorias institucionais.
O escopo completo do presente contrato visa elaboração de uma Matriz de Impactos
organizada segundo a tipologia de empreendimentos, tendo em vista a orientação e
padronização de avaliações de impacto ambiental e gestão e acompanhamento de programas
ambientais associados no contexto do processo de LAF - Licenciamento Ambiental Federal
brasileiro, no qual se insere a AIA.
Nesse contexto, os resultados esperados devem contribuir para a melhoria dos modelos
organizacional e operacional relacionados à Avaliação de Impacto Ambiental – AIA e ao
processo associado de licenciamento ambiental federal, inserido na competência do IBAMA,
rumo à garantia de processos sustentáveis no território nacional. Almeja-se a melhoria da
eficiência na prestação dos serviços públicos associados.
Os produtos deste contrato consolidam pesquisas exploratórias nos âmbitos nacional e
internacional, além do levantamento de informações dos estudos de referência licenciados pelo
IBAMA (P1, P2, P3, P5, P6 e P7), entendida como a base analítica de pesquisa que precede
as etapas de proposição (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



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



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



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



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



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

Espera-se que estes resultados - Boas Práticas e Matriz de Impactos - possam contribuir com
o aperfeiçoamento da gestão de dados, informações e conhecimentos referentes aos três
modelos AIA, LAF e CA garantindo sua modernização e disponibilização de forma clara e
padronizada. E, mais que isso, a disseminação dos conhecimentos acumulados referentes à
relação entre os empreendimentos licenciados, inseridos em diferentes tipologias, e os
impactos ambientais que resultam da sua instalação e operação.
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1. Introdução e conceitos
1.1.

Indicadores Ambientais

Nesta seção serão apresentados conceitos relacionados à organização da informação a partir
do uso de indicadores, alguns modelos usados para estruturar sistemas de indicadores, uma
revisão sobre o uso e tipos de indicadores ambientais em Programas Ambientais desenvolvidos
no contexto da AIA em licenciamentos ambientais, e por fim, serão apresentadas propostas
para a construção e avaliação de indicadores no contexto de Programas Ambientais.
A literatura técnica e científica na área de AIA e licenciamento trata pouco do tema indicadores
ambientais de forma específica. Desta forma, experiências e modelos gerais aplicados a outras
situações de planejamento foram discutidos quanto ao potencial de aplicação que possuem na
AIA.
1.1.1. Indicadores ambientais e a organização da informação
Indicadores têm tido utilização crescente nas mais diversas atividades de planejamento e
gestão, tanto no domínio governamental quanto na esfera privada. Todo processo de
planejamento deveria prever formas de avaliar os resultados da implementação das decisões
dele decorrentes. Para tanto, é preciso contar com dados representativos capazes de
comprovar os resultados das ações realizadas.
De acordo com Santos (2004), o dado é a base do conhecimento – é a medida, quantidade ou
o fato observado que pode ser apresentado na forma de números, descrições, caracteres ou
símbolos. Quando um dado passa a ter uma interpretação, então ele se torna uma informação.
A informação será um parâmetro quando for uma propriedade, ou seja, quando sua variação
alterar a interpretação do fenômeno que representa. Já os indicadores podem ser parâmetros
ou funções deles derivadas que tenham a capacidade de descrever um estado ou uma resposta
dos fenômenos que ocorrem em um meio. De forma simplificada, quando se coleta o dado de
que um pH é 6,2, a informação gerada indica um meio ácido; se este dado é de uma região
coberta por Mata Atlântica, é esperado que o pH seja ácido, mas se for sobre uma região de
depósitos de calcário, provavelmente impactos originados de atividades humanas podem ser
encontrados (SANTOS, 2004). Indicadores têm a função de síntese, visam quantificar e
simplificar a informação, e são desenvolvidos para representar fenômenos ou processos
específicos.
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. Os autores apontam como principais características dos
indicadores a capacidade de quantificar e simplificar a informação.
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.
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A informação gerada para a tomada de decisão implica num processo de síntese e agregação
sequenciais, que pode ser descrito a partir de uma pirâmide de informações, como apresentado
na

Figura 1-1. Na base da pirâmide estão os dados primários e agregados, que permitem a
construção de indicadores. Os indicadores podem ser simples, quando representam um único
parâmetro, ou agregados, nos casos em incluem mais de um parâmetro. A associação entre
parâmetros envolvendo ponderações ou outras técnicas analíticas, gera um índice, que é o
nível de maior agregação de dados (SANTOS, 2004).
Pode-se dizer também que um índice é simplesmente um indicador de alta categoria (KHANNA,
2000 apud SICHE et al, 2007). Um índice pode se transformar num componente de outro
índice, como ocorre no Índice de Desenvolvimento Humano, (IDH), que é composto por índices
ligados à educação, longevidade e renda.
Como exemplo de índice ambiental, é possível citar o Índice de Qualidade das Águas (IQA),
criado em 1970 nos Estados Unidos pela National Sanitation Foundation, adotado no Brasil a
partir de 1975 pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), e nas décadas
seguintes em outros estados. O IQA é composto por nove parâmetros e seus respectivos pesos
(como oxigênio dissolvido, nitrogênio total, turbidez e resíduo total), que foram fixados em
função da sua importância para a conformação global da qualidade da água (ANA, 2015).

Índices

Indicadores
agregados
Indicadores simples
Dados analisados

Dados primários
Figura 1-1 Pirâmide da Informação (SANTOS, 2004; FIDALGO, 2003)

Fidalgo (2003) destaca que os indicadores simples são dados primários ou analisados que
apresentam as funções de indicadores, ou seja, têm a capacidade de sintetizar a informação e
simplificar o processo de comunicação.
Variações nas classes da pirâmide de informações podem ser encontradas na literatura, como
na adição de ‘sub-indicadores’ e ‘sub-índices’, citada por Siche et al. (2007).
Na Teoria da Informação, Urdaneta (1992) destaca que existem, de fato, quatro classes de
informação: dados, informação, conhecimento e inteligência. A importância de reconhecer
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essas diferentes categorias é que elas possuem valores e funções diferentes no contexto do
processo decisório. A relação entre as quatro classes pode ser descrita da seguinte forma: o
processamento de dados gera informação; a análise dessa informação gera conhecimento; e
a síntese do conhecimento gera inteligência. Assim, o dado é matéria-prima do processo, e em
muitos casos pode ser processada automaticamente para gerar informações; já o
conhecimento implica na realização de uma análise ampla, incluindo características adicionais
de um contexto ou problema, cruzamento de dados e informações, formulação de hipóteses e
as consequências e também a sugestão de soluções, justificativas e críticas; por fim, a
transformação do conhecimento em inteligência é uma habilidade que não pode ser reduzida
a procedimentos ou regras, mas depende de experiência e capacidade de análise (MORESI,
2000).
Assim, é possível afirmar que os indicadores são construídos para gerar informações; para dar
sentido a dados brutos, tornando-os úteis para a geração de conhecimento e inteligência que
definem tomadas de decisão. Sánchez (2012) destaca os conceitos e exemplifica as diferenças
entre dado, informação e conhecimento, segundo referências da área de gestão da informação
e do conhecimento, aplicadas à gestão ambiental (Quadro 1-1).
Quadro 1-1 - Dados, informação e conhecimento na Gestão ambiental
Termo

Conceito

Exemplos

Dado

- Coletas (registradas e armazenadas)
símbolos e leitura do dado
- Objetivos (números, símbolos, figuras)
sem contexto de interpretação

- resultados brutos de monitoramento;
-consumo de água em uma planta
industrial

Informação

- Contém significado relevante para a
decisão ou ação
- Dados no contexto

- Qualidade da água em determinado
local e momento
- % de emissões de tempo encontramse abaixo ou acima de um limiar

Conhecimento

- Cognição (sabe-se)
- Capacidade de atuação (know-how) e;
- Compreensão (sabe –onde)

- Eficácia mitigação
- Área de influência do projeto
- Como evitar ou reduzir os impactos

Fonte: Sánchez (2012).

No contexto do licenciamento ambiental, o grande volume de dados coletados acerca do
desempenho de programas ambientais precisa ser analisado e sintetizado para fornecer
informações corretas para tomadores de decisão, seja o empreendedor ou o órgão ambiental,
acerca da suficiência das ações executadas e necessidades de ajuste.
1.1.2. Modelos de indicadores
A partir da proposta de elaboração da Agenda 21 na Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), ocorrida em 1992, no Rio de Janeiro, muitos
modelos de indicadores foram propostos visando a avaliação da qualidade ambiental e também
da qualidade de vida. A Agenda 21 foi concebida como um importante instrumento de
planejamento, e ao definir prioridades e ações a serem desenvolvidas, impulsionou as
discussões sobre sistemas de monitoramento e avaliação do andamento da implantação das
medidas que propõem (MALHEIROS et al., 2008, VAN BELLEN, 2004). Mesmo tendo sido
desenvolvidos para contextos diferentes do licenciamento ambiental com AIA, a descrição das
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concepções metodológicas desses modelos certamente pode auxiliar na elaboração de um
modelo aplicado ao contexto de interesse. Sendo assim, serão descritos alguns modelos
conceituais para organização de indicadores, a serem considerados na próxima seção deste
relatório, que visa a proposição de diretrizes para elaboração de indicadores no contexto da
AIA.
Um dos modelos mais adotados é o proposto pela OECD (1993), que recomenda a
classificação de indicadores em três grupos:


Indicadores de pressão: caracterizam as pressões sobre os sistemas ambientais e
podem ser traduzidos por indicadores de emissão de contaminantes, eficiência tecnológica,
intervenção no território e impacto ambiental. Estes indicadores procuram responder sobre
as causas do problema; indicadores dessa natureza incluem emissões e acumulação de
resíduos (RIBEIRO, 2006)



Indicadores de estado: refletem a qualidade do ambiente e socioculturais num dado
horizonte espaço/ tempo; são os indicadores de sensibilidade, de risco e de qualidade
ambiental. Estes indicadores procuram responder sobre o estado do meio ambiente, esses
indicadores incluem a qualidade do ar no meio urbano, a qualidade das águas superficiais
ou subterrâneas, as concentrações de substâncias tóxicas ou o número de espécies em
risco de extinção (RIBEIRO, 2006)



Indicadores de resposta: avaliam as respostas da sociedade e dos governos às
alterações e preocupações ambientais, bem como à adesão a programas e/ou
implementação de medidas em prol do ambiente; podem ser incluídos neste grupo os
indicadores de adesão social, de sensibilização e de atividades de grupos sociais
importantes. São aqueles que procuram responder sobre o que está se fazendo para
resolver o problema; esses indicadores incluem os compromissos internacionais, taxas de
reciclagem ou de eficiência energética (RIBEIRO, 2006).

Este modelo se baseia num conceito de causalidade semelhante ao que norteia a avaliação de
impactos ambientais: atividades humanas exercem pressão sobre o meio ambiente e alteram
sua qualidade e a quantidade de recursos naturais (condição). A sociedade responde a estas
alterações por meio de políticas ambientais, econômicas e setoriais. Estes passos, portanto,
constituem parte de um ciclo ambiental que inclui problemas de percepção, formulação,
acompanhamento e avaliação de políticas. Um esquema do modelo PER pode ser visto na
Figura 1-2.

Arcadis 6

Indicadores Ambientais
Gestão e Acompanhamento de Programas Ambientais

Figura 1-2 Modelo Pressão-Estado-Resposta. Adaptado por Fidalgo (2003) de OECD (1993).

Uma série de variações desse modelo foi proposta posteriormente (SANTOS, 2004). Dentre
eles, Winograd (1995 apud SANTOS, 2004) sugeriu o modelo como pressão – estado/impacto
e efeito/resposta, Smeets e Weterings (1999), em estudo elaborado a pedido da Agência
Europeia do Ambiente, sugeriam cinco dimensões: forças motrizes, pressão, estado, impacto
e resposta (no inglês, é encontrado pela sigla DPSIR – driver, pressure, state, impact e
response); e também UNEP e RIVM (1994), que propõem que os indicadores PER sejam
detalhados (caracterização geral, potencial ou restrição de uso, fragilidades e problemas e
conflitos existentes), e que sejam apresentadas informações descritivas e prescritivas sobre os
indicadores.
O modelo DPSIR foi discutido para o contexto europeu, e evoluiu ao longo dos anos. A
organização desse modelo enfatiza que as respostas podem ser dadas em todos os pontos da
cadeia, como mostra a Figura 1-3.

Figura 1-3 Esquema do modelo DPSIR. Extraído de Soares (2011)
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Da mesma forma, na AIA as medidas podem ser aplicadas a diferentes elos da cadeia causal.
Uma medida aplicada a uma atividade, é usualmente preventiva; se aplicada ao aspecto, será
corretiva; e se aplicada ao impacto, será compensatória.
Atualmente, o modelo adotado para avaliação geral da qualidade ambiental é baseado em
cinco tipos de indicadores. Segundo Gabrielsen e Bosch (2003), uma discussão da EEA
(European Environment Agency) durante os preparativos da Rio+5 levou a uma primeira
tipologia de indicadores derivado de um conjunto de perguntas: o que está acontecendo
(tipologia A), isso é relevante (tipologia B), podemos fazer progressos na melhora da forma
como fazemos as coisas (tipologia C) e isso contribui para o bem estar geral (tipologia D). A
tipologia foi utilizada para demonstrar que (em 1997) a maioria dos indicadores usados nos
relatórios ambientais e os conjuntos de indicadores eram descritivos e respondiam apenas “o
que está acontecendo?”.
No início dos anos 2000, considerando as tipologias e as perguntas citadas acima, a EEA
desenvolveu uma tipologia mais formal de modelos de indicadores e avaliações, inserindo uma
categoria extra de indicadores de eficácia política.
Mesmo com as mudanças, as tipologias ainda podem ser utilizadas (como no contexto original)
para discutir o tipo de informação gerada por um certo conjunto de indicadores e, no caso de
desequilíbrios, para esclarecer sistematicamente as possibilidades para se deslocar para
indicadores mais avançados. Além disso, a tipologia permite um debate estruturado sobre o
tipo de avaliação necessária para as diversas variáveis utilizadas para descrever um problema.
Por exemplo, uma avaliação das ações políticas para reduzir o uso de água (avaliada com base
na distância de metas de consumo de água, tipo B) seria acompanhada de indicadores de
eficiência do uso da água nos principais setores (tipo C) e tarifação da água (tipo A).


Indicador Descritivo - Tipo A: Indicadores descritivos são geralmente apresentados como
um diagrama de linha que mostra o desenvolvimento de uma variável ao longo do tempo,
por exemplo, "conteúdos de cádmio em mexilhões azuis", "número de espécies indígenas
em regiões biogeográficas", ou "participação da agricultura biológica na superfície agrícola
total”. Estes indicadores são mais comumente utilizados como indicadores do estado, da
pressão ou de impacto.



Indicador de Desempenho - Tipo B: Os indicadores de desempenho podem usar as
mesmas variáveis dos indicadores descritivos, mas são ligados com valores-alvo. Eles
medem a "distância (s) 'entre a situação ambiental atual e a situação que se deseja (alvo).
Os indicadores de desempenho são relevantes quando podem ser responsabilizados por
mudanças na pressão ou estado ambiental. São tipicamente indicadores de estado,
pressão ou impacto vinculados com respostas políticas. A maioria dos países e organismos
internacionais atualmente desenvolvem indicadores de desempenho baseado nos
objetivos políticos ou aproximações preliminares dos níveis de sustentabilidade (também
denominados valores de referência de desenvolvimento sustentável). A escolha entre
objetivos políticos e níveis de sustentabilidade tem importância para apresentação e
análise dos indicadores;



Indicadores de Eficiência – Tipo C: Esses indicadores referem-se às categorias força
motriz e pressão. Eles fornecem informações sobre a eficiência dos produtos e processos
em termos de recursos, emissões e resíduos por unidade de produção. A eficiência
ambiental de uma nação pode ser descrita em termos do nível de emissões e resíduos
gerados por unidade do PIB. A eficiência energética dos automóveis pode ser descrita
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como o volume de combustível consumido por pessoa por quilômetro viajado. São
indicadores que mostram uma relação direta entre as pressões ambientais e atividades
humanas. Às vezes, uma medida de saída em termos monetários, como valor agregado,
pode ser uma boa representação do desenvolvimento das atividades humanas, mas em
muitos casos, uma medida de saída física poderia ser mais apropriada. Muitas vezes estes
indicadores são melhores apresentados dissociados porque a ecoeficiência é um conceito
relativo pois mesmo que o crescimento de uma atividade atinja ecoeficiência, a pressão
sobre o ambiente pode aumentar. Portanto, a dissociação entre as pressões ambientais e
desenvolvimento econômico muitas vezes é necessária;


Indicadores de Eficácia - Tipo D: Indicadores da eficácia relacionam as mudanças nas
variáveis ambientais com os esforços políticos, é a ligação entre indicadores de resposta
de um lado e do estado, força motriz, pressão ou de impacto do outro. A definição deste
tipo de indicador requer uma quantidade considerável de dados quantitativos e
conhecimento especializado;



Indicadores totais de bem-estar - Tipo E: Em qualquer discussão sobre sustentabilidade
e bem-estar humano, o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental
acabará por ser crucial. Portanto, são esforços para projetar conjuntos equilibrados de
indicadores individuais de apoio à tomada de decisão. No entanto, para uma avaliação
integral, alguma medida de sustentabilidade total seria desejável para responder à
pergunta: "Estamos no geral melhor?".

Esse modelo é adotado atualmente na EEA na elaboração de seus relatórios de
sustentabilidade, e estão descritos em maiores detalhes em EEA (2014).
Um outro modelo que pode auxiliar a construção de indicadores no contexto da AIA diz respeito
ao metamodelo para Mensuração do Desempenho de governos, organizações, áreas ou
domínios de políticas públicas. Este foi desenvolvido sob o escopo do Programa Nacional da
Gestão Pública, o GesPública, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que tem a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos
serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País
(BRASIL, 2005).
A gestão do desempenho pode ser definida como “um conjunto sistemático de ações que
buscam definir o conjunto de resultados a serem alcançados e os esforços e capacidades
necessários para seu alcance, incluindo-se a definição de mecanismos de alinhamento de
estruturas implementadoras e de sistemática de monitoramento e avaliação” (BRASIL, 2009,
p. 9).
Sob este âmbito, para a mensuração do desempenho das organizações, devem ser
estabelecidos indicadores, valores ou medidas dos esforços e resultados para que possa ser
elaborada uma síntese do desempenho das organizações. Assim, consideram que os
indicadores fornecem informações acerca do desempenho de interesse, estes podem ser
considerados “instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento das
organizações, assim como seus projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o
alcance das metas, identificar avanços, melhorias da qualidade, correção de problemas, etc.”
(BRASIL, 2009, p. 12).
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Ademais, a construção do metamodelo está pautada no levantamento das ações ou processos
necessários na geração de produtos ou serviços, denominado como cadeia de valor, composta por
elementos que possibilitam uma análise das principais variáveis associadas ao cumprimento de objetivos
e uma contribuição para os resultados finais; como também em duas categorias de dimensões, de
resultado e esforço, que compõem os 6Es para a mensuração do desempenho (Fonte: Brasil, 2009, p.
16

Figura 1-4). Note-se que, nessa figura, "outcomes" seriam mais bem traduzidos como
"resultados" e não como "impactos", uma vez que os "outcomes" são os resultados esperados
da ação.

Fonte: Brasil, 2009, p. 16
Figura 1-4 Cadeia e valor e dimensões de desempenho.

Como pode ser observado, são definidas seis categorias de indicadores de desempenho pela
combinação dos elementos da cadeia de valor. O

Arcadis

10

Indicadores Ambientais
Gestão e Acompanhamento de Programas Ambientais

Quadro 1-2 apresenta exemplos das dimensões dos indicadores para diferentes níveis de
unidade, visto que cada um possui suas especificidades e realidades distintas que devem ser
respeitadas na construção de indicadores.
O interesse desse metamodelo para o licenciamento ambiental é que se baseia em conceitos
semelhantes aos adotados pelo Tribunal de Contas da União em suas auditorias de natureza
operacional, as quais, por sua vez, baseiam-se em normas internacionais da INTOSAI International Organisation of Supreme Audit Institutions.
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Quadro 1-2 Exemplos de indicadores de desempenho. Fonte: Baseado em Brasil (2009).
Dimensão do
indicador

Dimensão de resultado

1. Efetividade
Vinculada ao grau de
satisfação ou valor
agregado
São os impactos
gerados pelos
produtos/serviços,
processos ou projetos

2. Eficácia
Quantidade e qualidade
de produtos e serviços
entregues ao usuário

Subdivisões e Exemplos
1.1 Impacto final: resultado gerado pelos produtos e serviço.
Exemplo de indicadores em nível de governo (macro): Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH); PIB per capita; Coeficiente de
Gini
1.2 Impacto intermediário: resultado intermediário gerado pelos
produtos e serviços.
Exemplo de indicadores em nível de organização (micro): Índice
de desenvolvimento Social Regional; Índice de Vulnerabilidade
Social; Índice de convergência competitiva.
2.1 Quantidade/volume: nível de oferta e disponibilidade de bens ou
serviços.
2.2 Qualidade do produto/serviço: adequação entre as
características dos produtos e serviços entregues, e os requisitos
e necessidades dos beneficiários.
2.3 Acessibilidade e Equidade: capacidade de disponibilizar bens e
serviços equitativamente, bem como fornecê-los de forma
equânime.
2.4 Cobertura: relação entre a população atendida sobre a que
deveria ser atendida com bens e serviços públicos.
2.5 Risco: avalia a probabilidade de um determinado sistema
assegurar a entrega de bens e serviços para beneficiários e
população.

3.1
3.2

Dimensão de esforço

3. Eficiência
Relação entre os
produtos/serviços
gerados (outputs) com
os insumos
empregados,
usualmente sob a forma
de custos ou
produtividade

4. Execução
Realização dos
processos, projetos e
planos de ação
conforme estabelecidos

3.3
3.4
3.5

Exemplos de indicadores em nível de unidade (nano):
Quantidade de ações de fiscalização realizadas.
Custo-efetividade: relação entre os insumos para a prestação de
um serviço ou elaboração de um produto e a efetividade.
Produtividade: relação entre o nível de produção (serviços e
produtos) e os recursos utilizados.
Tempo: tempo decorrido entre o início e o fim de um determinado
programa, projeto ou processo.
Custo unitário: conjunto de custos a ser imputados a uma
atividade por cada unidade de produto ou serviço gerado.
Custo benefício (qualidade do gasto): relação entre os
dispêndios realizados por um determinado sistema e os retornos
obtidos.

Exemplos de indicadores em nível de organização (micro):
Custos unitários de serviços estratégicos; Tempo médio de
atendimento ao cidadão; Eficiência Orçamentária.
4.1 Execução financeira: relação entre o volume de recursos
disponibilizados pelo orçamento e o nível de utilização desses
recursos.
4.2 Execução física: relação entre o volume de produtos previstos
para serem entregues pelo orçamento e o nível de entrega
desses produtos, visando atender a realização dos projetos e/ou
atividades.
Exemplos de indicadores em nível de unidade (nano): % de
execução física do Projeto de criação do novo Portal da
organização; % de projetos com licença ambiental (unidade
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Dimensão do
indicador

Subdivisões e Exemplos

5.1
5.2
5.3
5. Excelência
Conformidade a critérios
e padrões de
qualidade/excelência
para a realização dos
processos, atividades e
projetos na busca da
melhor execução e
economicidade

5.4

5.5

6.1
6.2
6. Economicidade
Relacionada a obtenção
e uso de recursos com
o menor ônus possível,
dentro dos requisitos e
da quantidade exigida
pelo input, gerindo
adequadamente os
recursos financeiros e
físicos

6.3
6.4
6.5

responsável por obter licenças ambientais para os projetos da
organização).
Conformidade em relação a padrões de excelência gerencial.
Conformidade: representa a adequação dos projetos, ações e
processos aos padrões e requisitos definidos.
Riscos: avalia a probabilidade de ocorrência de falhas ou a
entrega de produtos fora das especificações estabelecidas nos
processos ou nos programas, de modo que isso possa provocar
a insatisfação das partes envolvidas.
Causalidade: é a avaliação de fatores precedentes que
impactam ou influenciam o comportamento ou resultado
subsequente, sendo, deste modo, indicadores que avaliam a
adequação à padrões, normas e especificações.
Comunicação: avaliação dos fluxos de informação e seus canais,
averiguando a existência ou não de falhas no processo de
comunicação.
Exemplos de indicadores em nível de organização (micro):
Pontuação nos critérios de excelência em gestão (MEGP); Índice
de Inovação em Gestão (prêmios e reconhecimentos recebidos);
Taxa de registro de ocorrências em auditorias; % de contratos
com Acordos de Nível de Serviços (ANS) pactuados.
Quantidade de recursos: é o nível de oferta e disponibilidade de
um produto ou serviço gerado por um determinado fornecedor ou
sistema.
Qualidade dos recursos: representa a adequação entre as
características dos produtos e serviços adquiridos, e os
requisitos e necessidades da organização.
Acessibilidade: capacidade de captar bens e serviços
equitativamente e fornecê-los de forma equânime, atendendo a
necessidade dos beneficiários e população.
Cobertura: avaliação do nível de abrangência de um
determinado insumo crítico para a execução de programas,
projetos, processos.
Risco: avalia a possibilidade de ocorrência de falhas no
fornecimento de recursos para prover programas, projetos e
processos.
Exemplos de indicadores em nível de organização (micro):
Economia com atividade-meio; Custo das atividades de
suporte/custo total; Índice de economia das aquisições.

1.1.3. Indicadores em Programas Ambientais e a ISO 14031
No caso de Programas Ambientais formulados como parte de processos de AIA, os indicadores
são fundamentais para mensurar o sucesso das medidas implementadas e para monitorar
mudanças na qualidade ambiental, que possam ser associadas ao projeto analisado, previstas
ou não (SÁNCHEZ, 2013).
Cabe destacar que, durante a implantação e principalmente durante a operação de um
empreendimento, iniciativas voluntárias podem ser adotadas pelas empresas visando obter
certificações ou alcançar determinados seguimentos do mercado que valorizam boas práticas
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na área ambiental. Dessa forma, as exigências resultantes do licenciamento ambiental irão
conviver com exigências de outras ferramentas de gestão ambiental, e quando estiverem
focadas em impactos semelhantes, poderão compartilhar os mesmos indicadores. Dentre as
iniciativas que apresentam indicadores que podem ser citadas está a implantação de sistemas
de gestão ambiental segundo as normas da série ISO 14.000 e também o desenvolvimento de
relatórios de sustentabilidade que seguem o modelo GRI - Global Reporting Initiative.
Para a gestão ambiental de organizações e empreendimentos, a norma ISO 14031, que trata
da avaliação de desempenho ambiental, distingue três tipos de indicadores: os indicadores de
estado ou condição ambiental e os indicadores de desempenho, subdivididos em desempenho
gerencial e desempenho organizacional. Uma mesma medida mitigadora pode contar com
indicadores dos três tipos, já que possuem funções distintas. De acordo com FIESP (2004):


Indicadores de condições ambientais (ICA): fornecem informações sobre a condição
local, regional, nacional ou global do ambiente, sob a forma de resultados de medições
efetuadas de acordo com os padrões e regras ambientais estabelecidos pelas normas e
dispositivos legais.



Indicadores de desempenho gerencial (IDG): fornecem informações relativas a todos
esforços de gestão da empresa que influenciam positivamente no seu desempenho
ambiental, por exemplo, reduzindo o consumo de materiais e/ou melhorando a
administração de seus resíduos sólidos, mantendo os mesmos valores de produção;



Indicadores de desempenho operacional (IDO): proporcionam informações
relacionadas às operações do processo produtivo da empresa com reflexos no seu
desempenho ambiental, tais como o consumo de água, energia ou matéria-prima.

Como a série de normas ISO 14.000 foi desenvolvida para um contexto diferente do
licenciamento ambiental, é preciso que sejam feitas adaptações para sua eventual adoção. No
caso dos três tipos de indicadores, exemplos podem ser tomados de forma aplicada a
programas ambientais comumente desenvolvidos no contexto do licenciamento ambiental.
Muitas empresas são obrigadas a monitorar suas emissões poluentes ou as condições do
ambiente receptor, como a qualidade dos cursos d'água ou o ruído na comunidade vizinha trata-se de acompanhar indicadores de condição ambiental (ICA).
Diversas organizações também registram informações para acompanhar seu desempenho
gerencial, acompanhando itens como investimentos em proteção ambiental, treinamento de
funcionários, ações de educação na comunidade, realização de auditorias e outras, que
representam indicadores de desempenho gerencial (IDG). É possível considerar que
indicadores sobre a evolução das ações para implantação de uma medida mitigadora
específica ou programa ambiental, como a porcentagem de plantio de espécies arbóreas para
recuperação de áreas degradadas em relação à meta, ou o percentual de avanço nas obras
para implantação de sistemas de tratamento de efluentes.
Por fim, indicadores que registram a efetividade da medida mitigadora proposta correspondem
a indicadores de desempenho operacional (IDO). No caso de uma medida que envolva
negociação com a comunidade afetada visando a desapropriação de terras, indicadores
relacionados à taxa de negociações sem litígio ou percentual de proprietários satisfeitos com a
negociação. Se a medida tinha como objetivo garantir reposição de bens ou áreas produtivas
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afetadas em patamares que garantam retorno econômico igual ou superior aos atuais, pode
também ser usado um indicador sobre as mudanças na renda familiar das famílias afetadas
antes e depois da negociação, podendo ainda haver indicadores sobre o potencial produtivo
da nova propriedade em relação à anterior. Exemplos de indicadores desenvolvidos para o
contexto da norma ISO 14031 são apresentados no Quadro 1-3.
Quadro 1-3 Exemplos de indicadores de desempenho ambiental seguindo a ISO 14031
Tipo de indicador
Indicadores de
condição ambiental

Indicadores de
desempenho
gerencial

Indicadores de
desempenho
operacional

Exemplos



Índice de qualidade da água



Índice de qualidade do ar



Número de empregados que participam em treinamentos ambientais



Número e tipo de incidências de não cumprimento dos padrões nacionais
ou internacionais vigentes



Gastos (operacional e de capital) associados com a gestão e controle
ambiental



Número de programas educacionais ambientais ou quantidade de
materiais fornecidos à comunidade



Volume de efluente orgânico/produto



Volume de eletricidade autogerada



Nível de ruído



Emissões atmosféricas prejudiciais à camada de ozônio



Resíduos perigosos, recicláveis ou reutilizáveis produzidos por ano

Fonte: FIESP (2004)

No processo de licenciamento ambiental, os indicadores de desempenho operacional e de
condições ambientais definidos pela ISO 14031 são mais utilizados (SÁNCHEZ, 2013). Os
indicadores ambientais, aplicados aos estudos de impacto ambiental, chamados na literatura
indicadores de impacto, podem se referir a um impacto que tenha sido previsto ou a um
aspecto presente. Na
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Quadro 1-4 estão descritos alguns aspectos e impactos e indicadores adotados em decorrência
da norma ISO 14.031.
Há duas considerações importantes a serem feitas a respeito dos indicadores de condições
ambientais. Quando esses indicadores são adequados para o monitoramento de um programa
ou avaliação de seus resultados, é fundamental que os mesmos indicadores sejam coletados
na etapa de diagnóstico do estudo ambiental, de forma que seja construído um banco de dados
com o histórico de variações, o que viabiliza a comparação entre estado do meio antes e depois
da implantação ou ampliação do empreendimento
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Quadro 1-4 Exemplos de indicadores para estudo da magnitude de aspectos ambientais
Aspecto Ambiental

Indicador

Geração de resíduos
sólidos

Massa gerada por classe de resíduos (t/ano)

Geração de ruídos

Aumento do nível de pressão sonora em relação aos ruídos de fundo
preexistente

Geração de material
particulado

Quantidade emitida para atmosfera em relação a outras fontes na
região

Consumo de água

Volume diário consumido (m³/dia), vazão consumida em relação à
vazão mínima do rio

Aumento das taxas de
erosão

Taxa de perda de solo (t/ha.ano)

Aumento da demanda de
bens

Valor das aquisições no mercado local (R$) e serviços

Criação de postos de
trabalho

Número de postos criados

Aumento da arrecadação
tributária

Massa tributária em relação à arrecadação preexistente no município

Fonte: Extraído de Sanchez (2013, p.294)

A segunda consideração é que os indicadores de condições ambientais coletados no contexto
do licenciamento possuem grande potencial de dialogar com sistemas de informações
ambientais estabelecidos para outros fins. Indicadores de qualidade ambiental são usualmente
formulados como parte de políticas de meio ambiente (municipais ou estaduais), e que são
parte do sistema nacional de informações sobre o meio ambiente, instrumento previsto na
PNMA. Há também os indicadores de desenvolvimento sustentável citados no Decreto n.
6.101, de 26 de abril de 2007, no qual indicadores ambientais são uma das categorias dos
indicadores de desenvolvimento sustentável, juntamente com os indicadores econômicos,
sociais e institucionais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também publicou duas
versões, em 2002 e 2004, dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS), com
indicadores que podem dialogar com os indicadores elaborados no contexto do licenciamento
ambiental.
Explorar as conexões dos indicadores de programas ambientais com o diagnóstico e com
outros sistemas de informação são elementos muito relevantes no aumento de eficiência das
ações na área ambiental.
1.1.4. Diretrizes para construção e avaliação de indicadores
Selecionar, validar e aplicar indicadores para acompanhar programas de gestão não é trivial.
Os indicadores escolhidos precisam representar adequadamente os fenômenos e processos
que se deseja verificar, devendo preferencialmente ser obtidos de maneira relativamente
simples e a custos razoáveis. Ademais, uma das funções dos indicadores é informar para o
público interno e externo ao empreendimento sobre o andamento e os resultados dos
programas, tendo, portanto, uma função de comunicação. Desta forma, os indicadores
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empregados deveriam ser suficientemente simples e objetivos para prover informação de fácil
compreensão.
Assim, os atributos desejáveis dos indicadores, para fins de acompanhamento de programas
socioambientais, são:


Sólida fundamentação teórica



Representatividade



Facilidade de obtenção



Capacidade de se comunicar objetivamente



Relevância para as partes interessadas



Custos aceitáveis

Santos (2004) destaca 27 requisitos para indicadores usados em planejamento ambiental,
incluindo: confiabilidade da fonte de informações, validade científica, conformidade temporal e
espacial, sensibilidade às mudanças, conectividade do indicador com outros do meio. A autora
apresenta também um quadro-síntese com um protocolo para estruturação dos indicadores,
com cinco atributos a serem descritos: fator ambiental, o que checar, como checar, razão
principal da ocorrência e espaço físico ou temporal.
Para o contexto de sistemas de informações para o desenvolvimento sustentável, Martínez
(2009) propôs o desenvolvimento de uma ficha metodológica para descrição detalhada dos
indicadores. Ao preencher esta ficha, informações e justificativas sobre a construção do
indicador ficam explícitas e facilitam a avaliação sobre a pertinência e o foco propostos. A ficha
proposta por Martínez (2009) é apresentada no documento “Guía metodológica para
desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y
el Caribe”, e conta com 20 atributos, incluindo descrições referentes tanto à elaboração quanto
à avaliação de dados já coletados dos indicadores.
Tomando como base as propostas de Martínez (2009), Sánchez (2013) e Santos (2004), e
também fundamentos dos modelos apresentados na seção 1.1.2, é possível adaptar as
diretrizes apresentadas para o contexto de programas ambientais. Assim, neste relatório
apresenta-se uma proposta de ficha descritiva para indicadores visando auxiliar tanto o
desenvolvimento de indicadores quanto para auxiliar a avaliação de indicadores propostos. A
ficha é apresentada no Quadro 1-5.
Quadro 1-5 Ficha descritiva de indicadores aplicados a programas ambientais
Atributo

Descrição

Nome do indicador

O nome deve ser claro e conciso, e definir exatamente o que mostra o
indicador

Tipo de indicador

Devem ser consideradas as três categorias da ISO 14.031: indicadores
de estado ou condição ambiental e indicadores de desempenho,
subdivididos em desempenho gerencial e desempenho organizacional
(descritas na seção 1.1.3).

Descrição

Devem ser explicitados o objetivo e os elementos que compõem o
indicador, apresentando detalhamento em relação ao que é
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Atributo

Descrição
apresentado no nome do indicador. É importante apresentar a
fundamentação teórica com referências bibliográficas e panorama sobre
o uso do indicador.

Relevância do indicador

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

Fórmula de cálculo do
indicador e unidades de
medida

Caso seja baseado em uma fórmula matemática, os elementos devem
ser descritos, explicitando também as unidades de medida a serem
adotadas.

Forma de coleta dos
dados

Em caso de coleta de dados primários, deve ser descrito a forma,
métodos, frequência e recursos necessários para a coleta. Caso sejam
usados dados secundários, a fonte deverá ser descrita quanto à
confiabilidade dos dados oferecidos e a forma que esta fonte utiliza para
coleta de dados primários.

Periodicidade

A frequência de coleta de dados poderá ser diferente para cada um dos
dados que compõem o indicador, estas periodicidades devem ser
descritas e justificadas.

Abrangência espacial

Deve ser descrito o recorte espacial dos dados coletados, se restritos à
área do empreendimento, microbacia, município ou conjunto de
municípios. É preciso justificar o recorte e a sua suficiência.

Representatividade e
limitações do indicador

Deve ser descrita a representatividade do indicador para alcançar seu
objetivo, bem como as limitações para alcançá-lo. O comportamento de
alguns indicadores pode sofrer influências que estão além da medida
mitigadora proposta, de forma que podem captar mudanças que
ocorrem por outras razões; e há também elementos que não são
captados pelo indicador. Estas possibilidades devem ser descritas nesta
seção.

Tendência esperada e
valores de referência

Os resultados esperados devido à implantação de uma medida
mitigadora deverão ser descritos, detalhando como o indicador deverá
se comportar no tempo, ou seja, como deverá ocorrer a evolução dos
resultados da medida mitigadora. Essa descrição pode ser feita a partir
de um gráfico que mostrará a evolução do indicador no tempo.
Devem ser apresentados resultados de referência, sejam baseados em
padrões legais ou em condições do contexto do empreendimento.

1.1.5. Outras ferramentas
O projeto SustainabilityA-Test é uma iniciativa que foi desenvolvida com o intuito de apoiar a
definição e implementação da estratégia de desenvolvimento sustentável na União Europeia,
além de aprimorar as bases científicas sobre a aplicação de ferramentas nas avaliações de
impacto. Assim, o projeto analisou bases teóricas e conceituais de 42 ferramentas que podem
ser empregadas para avaliar a sustentabilidade, destacando as questões abordadas que
podem ser discutidas sob o âmbito do desenvolvimento sustentável, analisando assim a
contribuição das mesmas em processos decisórios (RIDDER, 2005).
Como resultado, o projeto SustainabilityA-Test desenvolveu uma estrutura com a síntese de 8
grupos de ferramentas, métodos e técnicas. São elas:
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1. Avaliação Física: as ferramentas dentro desse grupo relacionam as atividades
humanas como causadoras de uma pressão sobre o meio ambiente, destacando uma
relação de causa-efeito. Assim, as ferramentas desse grupo baseiam-se na avaliação
de um parâmetro físico relacionado a um impacto, para os quais há conhecimento
quantitativo suficiente, indicando a ordem de grandeza do mesmo. Dentre os métodos
abordados por essa ferramenta destaca-se a Pegada Ecológica e a Avaliação de Ciclo
de Vida.
2. Avaliação Monetária: envolve ferramentas que avaliam alguns parâmetros
financeiros/econômicos, de maneira a expressar os impactos em termos monetários e
assim possibilitar uma comparação entre estes. Um aspecto relacionado a esse grupo
diz a respeito à fragilidade de que nem tudo pode ser monetarizado, impossibilitando a
consideração de todos os aspectos que podem ser relevantes numa avaliação de
impacto. As ferramentas desse grupo pertencem a três categorias: Análise de CustoBenefício, Análise de Custo-Efetividade e Contabilidade Ambiental.
3. Modelos: a utilização de modelagem computacional pode ser importante para avaliar
processos, analisar trade-offs, definir cenários, bem como fazer previsões. Assim, a
modelagem pode auxiliar na avaliação de questões de sustentabilidade e
consequentemente na formulação de políticas. As ferramentas desse grupo também
podem ser agrupadas em três categorias: Modelos integrados, Modelos biofísicos e
Modelos socioeconômicos.
4. Análise de cenários: a utilização de cenários, baseados na construção de um conjunto
de proposições, se deve principalmente para auxiliar a compreensão de possíveis
progressos futuros, avaliação assim uma situação determinada. Para tal, podem ser
utilizadas ferramentas que utilizam cenários existentes, bem como as que envolvem o
desenvolvimento de novos cenários.
5. Análise multicritério: é uma ferramenta que possibilita a consideração de uma gama
de interesses/problemas em processos decisórios, os quais podem ser demonstrados
por meio da utilização vários critérios, que serão avaliados conjuntamente. Os métodos
relacionados a esse grupo podem ser categorizados em Compensatórios, NãoCompensatórios e Outranking.
6. Avaliação de Sustentabilidade: as ferramentas desse grupo possibilitam uma
avaliação integrada de diversas questões relacionadas à sustentabilidade, auxiliando
processos de tomada de decisão. São destacados os procedimentos de Avaliação de
Impacto de Sustentabilidade e Avaliação Ambiental Estratégica, e as ferramentas de
Avaliação de Vulnerabilidade e Avaliação baseada em Indicadores de Desenvolvimento
Sustentável.
7. Análise de Partes Interessadas: os métodos relacionados a esse grupo de ferramenta
tem o objetivo de estruturar procedimentos para que as partes interessam sejam
envolvidas e tenham um papel atuante em avaliações que envolvam as questões de
sustentabilidade. São eles: Grupo focal, Conferência de Consenso, Backcasting,
Ferramentas para informar debates, diálogos e deliberações, Grade de repertórios
(Repertory Grid Technique), Grupos Focais Eletrônicos.
8. Gestão de Transição: envolve ferramentas que podem auxiliar a gestão de transição.
Entretanto, o grupo responsável por essa categoria concluiu que há uma dificuldade em
definir instrumentos de avaliação para esse tipo de ferramenta, visto que ainda é uma
nova área de aplicação. Assim, é definido que as discussões sobre quais ferramentas
podem ser utilizadas para o processo de gestão de transição serão apresentadas em
outro momento.
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Considerando que as ferramentas de avaliação de sustentabilidade possuem características
específicas as quais abordam diferentes aspectos relacionadas ao desenvolvimento
sustentável, e visto que desempenham um papel importante nos processos de tomada de
decisão, destaca-se que algumas destas tem potencial de uso na avaliação de impacto,
conforme apresenta o Quadro 1-6.
Quadro 1-6 - Potenciais ferramentas de avaliação de sustentabilidade sob o contexto da avaliação
de impactos ambientais
Ferramentas de Avaliação Física
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)
Descrição da ferramenta: é uma técnica geralmente utilizada na avaliação de impactos ambientais
associados a um produto, processo ou serviço. Esta pode ser utilizada na rotulagem e
desenvolvimento de produtos, para a gestão ambiental de uma empresa, e também pode auxiliar
consumidores a avaliar determinados produtos.
Avaliação da ferramenta: Como a avaliação pauta-se na análise de um produto durante todo o seu
ciclo de vida, esta pode ser uma importante ferramenta para auxiliar nas decisões acerca da
minimização no uso de determinados materiais e energia, de emissões atmosféricas e de efluentes,
de resíduos, entre outros. Porém, deve-se atentar para o fato de que a ACV requer uma grande
disponibilidade e qualidade de dados. Além disso, a avaliação é considerada complexa e envolve
premissas e procedimentos de avaliação considerados subjetivos, e algumas vezes com ausência de
transparência, com a consideração de impactos ambientais limitados.
Potencial de aplicação na AIA: A avaliação de impacto ambiental poderia ampliar o seu escopo com
base na incorporação da avaliação de ciclo de vida, possibilitando que a viabilidade ambiental de
projeto não seja somente pautada com base no empreendimento, mas também nos produtos
relacionados ao mesmo. Ademais, a sugestão para inserção da visão de ciclo de vida poderia ser
aplicada quando houver necessidade de um melhor entendimento dos impactos causados por um
empreendimento, principalmente em relação aos impactos indiretos (SANCHES, 2011).
Ferramentas de Análise de Cenários
Avaliação com cenários existentes
Descrição da ferramenta: considerando que a análise de cenários auxilia a compreensão de possíveis
progressos futuros, a utilização de cenários existentes geralmente ocorre quando as informações
disponíveis são consideradas satisfatórios para a avaliação em questão, ou quando há uma limitação
de tempo e de recursos financeiros.
Avaliação da ferramenta: A avaliação de cenários tem a vantagem de discutir diversas opções de
desenvolvimento ou mesmo a resolução de problemas relacionados a uma questão avaliada.
Entretanto, dentre as dificuldades relacionadas a esta ferramenta, destaca-se que não há um método
padronizado para sua aplicação, nem mesmo uma definição universalmente aceita para definição do
cenário, sua avaliação e documentação, possibilitando diversas interpretações.

Avaliação com a construção de novos cenários
Descrição da ferramenta: a utilização da construção de novos cenários possibilita explorar opções de
futuros alternativos, possibilitando uma comparação entre os mesmos e uma avaliação de suas
consequências. São definidas metas, alternativas econômicas e técnicas, dentre outros, e outras
características de cenário.
Avaliação da ferramenta: a possibilidade de realizar tanto uma análise quantitativa e qualitativa
proporciona uma maior transparência na formulação de novos cenários, de maneira a não negligenciar
certos aspectos fundamentais nessa avaliação. Entretanto, o caráter subjetivo da ferramenta também
é apontado como uma fragilidade, de maneira que pressupostos irreais e tendenciais podem estar
presentes na avaliação.
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Potencial de aplicação na AIA: considerando a AIA um processo que visa explorar opções futuras
mais sustentáveis, deve-se avaliar as futuras consequências de uma ação proposta de maneira mais
aprofundada. Assim, a análise de cenários no contexto da AIA poderia auxiliar tanto na definição de
ações razoavelmente previsíveis no futuro, contribuindo assim para a avaliação de impactos
cumulativos, como também na consideração de forças motrizes principais, como as mudanças
climáticas (DUINKER; GREIG, 2007).
Ferramentas de Avaliação de Sustentabilidade
Avaliação de Vulnerabilidade
Descrição da avaliação: apesar de ausência de um procedimento completo e sistemático para analisar
a vulnerabilidade, a ferramenta é importante para a compreensão de sistemas ambientais de
interesse, bem como dos aspectos relacionados a vulnerabilidade socioeconômica.
Avaliação: a Avaliação de Vulnerabilidade permite a consideração conjunta de uma gama de
elementos quantitativos e qualitativos relacionados a sustentabilidade, possibilitando identificar as
intervenções políticas necessárias para a alteração de um contexto. Entretanto, para tal avaliação é
necessária a disponibilidade de informações de maneira detalhada.
Potencial de aplicação na AIA: a avaliação da vulnerabilidade pode ser inserida no contexto do estudo
de impacto ambiental tanto durante a etapa de diagnóstico ambiental quanto para a avaliação de
impactos ignorados ou até mesmo considerados como insignificantes. Ademais, a avaliação de
vulnerabilidade como parte integrante desse processo pode reduzir as incertezas relacionadas à
subjetividade dos métodos empregados para a avaliação dos impactos, especialmente aqueles de
caráter qualitativo (TORO et al., 2012).
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável
Descrição da ferramenta: os indicadores são ferramentas conhecidas para avaliar a sustentabilidade
em números que possibilitam definir o estado atual de um sistema em características diferentes (por
exemplo, bom estado ecológico devido ao número de peixes, qualidade do habitat, etc) e um estado
futuro “desejável” do sistema. Além disso, os indicadores possibilitam documentar fases transitórias e
tendências.
Avaliação da ferramenta: Os sistemas de indicadores são usualmente utilizados por forneceram uma
visão simplificada do estado ou de desenvolvimento de um sistema, sendo ainda de fácil comunicação
para a população e para tomadores de decisão. Entretanto, a seleção de indicadores pode ser
subjetiva, o que não os torna de fácil aceitação principalmente para tomadores de decisão. Ademais,
como os indicadores são geralmente de natureza quantitativa, a ausência de dados impossibilitaria
sua utilização. Porém vale salientar que os indicadores podem desempenhar um papel fundamental
na etapa de acompanhamento de uma política implementada.
Fonte: baseada em Ridder (2005).
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1.2.

Gestão e Acompanhamento de Programas Ambientais

Nesta seção serão apresentados conceitos básicos acerca da etapa de acompanhamento
ambiental, obrigações do empreendedor e do órgão ambiental na gestão e acompanhamento
de programas ambientais, e possíveis arranjos institucionais para a condução desta etapa.
Serão descritos ainda aspectos legais sobre as competências de cada agente participante no
licenciamento ambiental no Brasil, incluindo também alguns elementos sobre o
acompanhamento e fiscalização em âmbito nacional.
1.2.1. A etapa de acompanhamento
No processo de AIA, após a decisão pela viabilidade ambiental de um empreendimento ou
atividade, é iniciada a etapa de acompanhamento. A aprovação pela autoridade competente
de um empreendimento pressupõe sua execução de acordo com planos preestabelecidos,
sendo que o empreendedor deverá observar todas as condições impostas para evitar, reduzir
ou compensar os impactos adversos e valorizar os benéficos.
Essa etapa pós-decisão é fundamental na garantia da proteção e melhoria da qualidade
ambiental e da qualidade de vida nas comunidades, já que um bom planejamento mal
executado, torna-se um desperdício de recursos e uma ameaça à sociedade. Os estudos
prévios indicam potenciais impactos que na implantação ou operação podem se mostrar
maiores ou menores que as previsões delineadas nos estudos. Assim, é nessa etapa que a
magnitude e extensão real dos impactos poderá ser conhecida, bem como a capacidade das
medidas mitigadoras em evitar, minimizar e corrigir impactos adversos. Assim, o
acompanhamento tem como funções (SÁNCHEZ, 2013):


Assegurar a implementação dos compromissos assumidos pelo empreendedor (descritos
nos estudos ambientais e licenças);



Adaptar o projeto e seus programas de gestão no caso de ocorrência de impactos não
previstos ou de magnitude maior que o esperado;



Demonstrar o cumprimento desses compromissos e a consecução de certos objetivos e
metas (como o atendimento a requisitos legais);



Fornecer elementos para o aperfeiçoamento do processo de AIA, identificando problemas
decorrentes das etapas anteriores.

De forma semelhante, INECE (2009) destaca que o controle da conformidade é essencial para
o sucesso de um programa ambiental, e afirma que a coleta e análise de informações relativas
aos resultados parciais de programas ambientais e do cumprimento de condicionantes é
fundamental para:


Identificar o andamento de programa, avaliando-o e estabelecendo o status de
conformidade;



Detectar e corrigir violações e não conformidades;



Apoiar estratégias de informação para promover a conformidade;



Fornecer evidências para apoiar ações de execução e dissuadir a não conformidade.
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Arts et al. (2001) definem o acompanhamento como o monitoramento e a avaliação dos
impactos de um projeto para sua gestão e comunicação sobre seu desempenho ambiental.
Dessa forma, para os autores, há quatro elementos importantes no acompanhamento: (1)
monitoramento; (2) avaliação da conformidade com padrões pré-estabelecidos e do
desempenho ambiental do projeto; (3) gestão, e (4) comunicação.
O acompanhamento ambiental diz respeito aos vários estágios do ciclo de vida do
empreendimento após a decisão ter sido tomada, o que pode incluir a elaboração do projeto
final detalhado, sua construção e operação e até mesmo desativação, sendo que as atividades
de acompanhamento, tal como se organizam, interagem, ainda, a outros instrumentos de
gestão ambiental (GALLARDO, 2004).
Assim, a execução de programas ambientais ocorre como parte de um ciclo completo de gestão
ambiental. Este ciclo envolve tipicamente o reconhecimento da probabilidade de ocorrerem
problemas caracterizados como impactos ambientais, a avaliação desses impactos e a
proposição de programas ou medidas para evitá-los ou mitigá-los e monitorá-los. Para este fim,
devem ser estabelecidas metas socioambientais específicas, e selecionada uma abordagem
de gestão para alcançar os objetivos. Uma vez iniciada a implementação do processo de
gestão, avaliações e ajustes devem ser feitos continuamente, atualizando e melhorando os
programas (INECE, 2009).
O termo acompanhamento é amplo e abrangente e, a depender da jurisdição onde é adotado
recebe diferentes denominações. Em inglês podem ser usados os termos EIA monitoring and
auditing, EIA follow-up, ex post evaluation of EIA, EIA evaluation, PPA – post project analysis
(GALLARDO, 2004; ARTS et al., 2001; CANTER, 1996). No Brasil, Kakinami (2010) destaca
que o termo monitoramento ambiental é também empregado em referência à esta etapa, mas
que é mais adequado adotar etapa de acompanhamento, fase pós-aprovação ou etapa de pósdecisão (GALLARDO, 2004; SÁNCHEZ, 2006).
Apesar da importância dessa etapa, há uma grande ênfase na etapa pré-decisão tanto nas
discussões sobre o tema na literatura, como também no sistema de AIA adotado na maioria
dos países (ARTS, 1998). Em grande parte dessas jurisdições, o processo de AIA contém
apenas recomendações para que o acompanhamento seja realizado. Em países como EUA,
Reino Unido e Austrália, as atividades pós-decisão são voluntárias, e em outros, como Canadá,
Nova Zelândia, Califórnia (EUA), Austrália Ocidental e Holanda, são realizadas por exigência
legal com graus de obrigatoriedade variáveis (GALLARDO, 2004). A União Europeia alterou
recentemente a Diretiva de AIA, incluindo exigências para a monitoramento de impactos em
todos os países do bloco, que será efetivada no bloco a partir de 2016. No Brasil, a Resolução
Conama 001/86 prevê a elaboração de programa de acompanhamento e monitoramento como
parte do EIA, mas não menciona a atividade como obrigação legal após a aprovação do
empreendimento. É possível afirmar, portanto, que há um reconhecimento generalizado de que
o acompanhamento de programas ambientais ainda é frágil (WASSERMAN, 2011).
Dentre os instrumentos para acompanhamento, Sánchez (2013) destaca 3 tipos, como
apresentado no Quadro 1-7. A responsabilidade pelo acompanhamento é compartilhada entre
o empreendedor e o órgão governamental responsável. A implementação dos programas,
monitoramento e documentação e a análise são responsabilidades do empreendedor, que
eventualmente pode ser obrigado ou se voluntariar para realizar auditorias. A fiscalização e o
exame crítico dos relatórios de monitoramento e de acompanhamento são atribuições do órgão
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governamental responsável (SÁNCHEZ, 2013). A comunidade de entorno poderá participar do
acompanhamento por meio de denúncias e demandando informações, mas aqui como um
direito de ser informada, e não como responsabilidade objetiva.
Quadro 1-7 Instrumentos para Acompanhamento.
Instrumentos para
Acompanhamento

Descrição

Monitoramento

Refere-se à 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. Os itens monitorados
abarcam parâmetros do ambiente afetado e parâmetros do empreendimento.

Supervisão,
fiscalização ou
auditoria

Supervisão: atividade contínua e permanente realizada pelo empreendedor
ou seu representante, com a finalidade de verificar o cumprimento de
exigências legais ou contratuais por parte de empreiteiros ou quaisquer
outros contratados para implantação, operação ou desativação de um
empreendimento. É utilizada também por agentes financeiros com o mesmo
sentido de verificar o atendimento a exigências de natureza contratual;
Fiscalização: atividade correlata realizada por agentes governamentais no
cumprimento do poder de polícia do Estado. Muitas vezes se faz por
amostragem e é discreta;
Auditoria: atividade sistemática, documentada, objetiva e periódica que visa
analisar a conformidade com critérios prescritos no atendimento aos
requisitos legais, termos e condições da licença ambiental ou a outros
critérios, como impostos por agentes financeiros.

Documentação e
análise

Fase de acompanhamento que envolve o registro sistemático de resultados
de monitoramento, de constatações de não conformidades, de evidências de
atendimento a requisitos e de quaisquer outras informações relevantes.

Fonte: Sánchez (2013).

Para que o acompanhamento seja efetivo, é preciso então que ações, prazos e
responsabilidades sejam claramente estabelecidos, e que haja capacidade institucional para
execução do que foi proposto.
Assim, os compromissos resultantes do processo de licenciamento devem ser apresentados
de forma a prover uma base muito clara para seu cumprimento, para seu acompanhamento e
monitoramento, fiscalização e auditoria, descrevendo-se de forma clara as responsabilidades:
quem é o responsável, qual o objeto da responsabilidade (o quê), em que momento, e como
deve ser avaliada a conformidade. Isso inclui metas e indicadores claramente definidos, tanto
em relação ao progresso de implantação das ações, quanto de seus resultados efetivos.
1.2.2. Arranjos para o acompanhamento
Sánchez (2013) apresenta cinco formatos diferentes de arranjos em que o acompanhamento
ambiental pode ocorrer (Quadro 1-8), enquanto UNECE (2009) discutem vantagens e
desvantagens de quatro arranjos (Quadro 1-9).
Esses modelos apresentam vantagens e desvantagens, e como concluem Morrison-Saunders
et al. (2003), não há uma única e melhor forma de conduzir a etapa de acompanhamento, pois
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seu sucesso depende de fatores contextuais, como recursos, capacitação técnica, requisitos
legais, tipo de projeto e grau de interesse e envolvimento da comunidade.
Quadro 1-8 Instrumentos para Acompanhamento
Arranjos para
Acompanhamento

Descrição

Inspeções por órgãos governamentais são um mecanismo comum de
acompanhamento, mas nem sempre o mais eficaz. Toda fiscalização atua
por amostragem, e para muitos empreendimentos sujeitos ao processo de
Fiscalização por
AIA o acompanhamento é essencial, e não deveria ser facultativo. De
entidade governamental
acordo com a capacidade da equipe, o órgão ambiental deve planejar
quais empreendimentos e em quais fases terão fiscalização regular,
rotineira ou mesmo ocasional.

Supervisão e
verificação de terceira
parte

Em nenhum país os órgãos governamentais têm capacidade de fiscalizar
todos os empreendimentos sujeitos ao processo de AIA. Embora o
empreendedor seja responsável por conduzir as atividades de gestão
ambiental, costuma-se atribuir maior credibilidade quando uma terceira
parte independente verifica o que foi realizado e emite um parecer ou um
certificado. Essa exigência tem ocorrido no Brasil para projetos de
infraestrutura e também é parte dos requisitos dos processos que seguem
os Princípios de Equador.

Automonitoramento

É obrigação das empresas verificar se atendem requisitos legais de
proteção ambiental, de forma que devem coletar, registar e interpretar
dados de sua operação, e preparar relatórios para comunicar resultados
interna e externamente. Esses relatórios podem ou não ser
disponibilizados para o público.

Comissões especiais
de acompanhamento

Adotada em casos polêmicos, estas comissões podem ser
interinstitucionais ou mistas. Comissões interinstitucionais são usadas
quando há diversos órgãos responsáveis por fiscalizar um
empreendimento, tendo diferentes atribuições, ou apresentando
exigências conjuntas. Comissões mistas incluem a participação da
comunidade, usualmente como observadores

Instituições
especializadas

Também adotado em casos polêmicos, este arranjo sofisticado e custoso
implica na criação de uma nova instituição com o objetivo específico de
controlar a monitorar projetos complexos.

Fonte: Sánchez (2013).

UNECE (2009) descreve quatro principais arranjos, consideradas como fontes das informações
de conformidade: (i) inspeções ou vistorias; (ii) monitoramento das condições ambientais no
entorno de uma instalação; (iii) auto monitoramento, auto manutenção de registros e auto
relatórios e; (iv) monitoramento pela comunidade. O Quadro 1-9 sintetiza as vantagens e
desvantagens de cada tipo de fonte de informações (INECE, 2009).
As inspeções ou vistorias são conduzidas por órgãos públicos, ou, em alguns casos, por partes
independentes contratadas pela agência responsável. É papel do inspetor reunir fatos sobre a
instalação/empreendimento, coletar e analisar a documentação e registrar observações,
organizando as observações, dados e documentação em relatório de apoio para confrontar
com padrões estabelecidos em lei.

Arcadis

26

Indicadores Ambientais
Gestão e Acompanhamento de Programas Ambientais

Quadro 1-9 Fontes de Informações sobre cumprimento de condicionantes e as vantagens e
desvantagens.
FONTE DE
INFORMAÇÃO

VANTAGENS

DESAVANTAGENS

Inspeções/Vistorias

Provê informações relevantes e
confiáveis

Pode ter custo elevado

Monitoramento do
entorno

Permite detectar violações sem
necessidade de entrar na instalação
ou empreendimento. Permite avaliar
se os requisitos de autorização ou
licença estão fornecendo adequada
proteção ambiental.

Pode ser difícil estabelecer conexão
da poluição detectada com a
instalação ou empreendimento.
Dificuldade em obter informações
precisas. Pode ter custo elevado.

Fornece informações abrangentes
sobre a conformidade. Desloca os
custos do monitoramento para o
Automonitoramento /
empreendedor. Pode aumentar o nível
Autocontrole
de gestão e atenção dedicada à
conformidade dentro de uma
instalação.

É preciso confiar na integridade e
capacidade da fonte em fornecer
dados precisos. Aumento de custos e
de burocracia interna para o
empreendedor

Pode detectar não conformidades que
não são identificadas pelas outras
formas de acompanhamento

Conduzido de forma intermitente. Não
há controle da qualidade da
informação. Avaliação é parcial.
Riscos de avaliação errônea e de
abordagem de aspectos pouco
relevantes

Acompanhamento
pela comunidade

Fonte: INECE (2009)

Inspeções ou vistorias podem ser intensivas em recursos e, portanto, requerem planejamento
cuidadoso. A equipe de inspetores deve reunir profissionais com conhecimento e experiências
nas disciplinas envolvidas, capaz de coletar e analisar a documentação e registrar
observações, frente a padrões estabelecidos em lei. Com a padronização de procedimentos,
pode-se garantir uniformidade de tratamento em todos os empreendimentos vistoriados e a
correta reunião de todas as informações necessárias. O estabelecimento uma agenda de
vistorias permite aos gestores organizar previamente relatórios e demais evidencias que
possam comprovar conformidade, se esta for a realidade.
Diferentemente de auditorias, realizadas por consultores independentes, da equipe interna ou
externa, as vistorias ou inspeções são de modo geral conduzidas por equipes dos órgãos
governamentais. Durante uma inspeção ou vistoria, caso se identifiquem infrações à legislação
ambiental e não conformidade com as condições de validade das licenças (ou de aprovação
do empreendimento nos sistemas em que a AIA não se vincula ao licenciamento) e violação
de padrões, evidências são coletadas e sanções são impostas. A inspeção ou vistoria pode ser
de rotina ou motivada por suspeita de não conformidade e o empreendimento pode ser
previamente informado ou não sobre a sua ocorrência.
O monitoramento ambiental do entorno inclui qualquer monitoramento para detectar os níveis
de poluentes no ar, solo ou água, por exemplo, ou níveis de ruído ou ainda, cobertura vegetal.
O principal problema é que pode ser difícil demonstrar que as não conformidades observadas
são provenientes apenas do empreendimento. O monitoramento ambiental é mais útil quando
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o poluidor é a fonte significativa da área, ou quando suas emissões têm uma composição
característica que serve como "digital". Caso contrário, dados ambientais raramente podem ser
usados isoladamente para provar uma violação devido à dificuldade de se comprovar a
conexão com a fonte.
O automonitoramento e autocontrole fornecem informações muito mais extensas de
conformidade do que pode ser obtido apenas com a inspeção periódica. Além de os custos
recaírem sobre o empreendedor esse procedimento ajuda a criar a cultura de boas práticas e
observância de requisitos de conformidade, aumentam o nível de gestão, com reflexos
positivos na eficiência e na manutenção de conformidades. O autocontrole depende da
integridade e da capacidade de fornecimento de dados precisos pela fonte (instalação
/empreendimento). Os resultados normalmente são utilizados em inspeções periódicas e
podem ser complementados sempre que se considerar necessária a confirmação da precisão.
Para usar o autocontrole como parte de um programa de cumprimento de condicionantes, o
órgão licenciador deve prover orientações incluindo (i) estabelecimento de procedimentos; (ii)
métodos periodicidade e instrumentos que devem ser usados para obter os dados e; (iii) como
os dados devem ser tratados e organizados. Além disso, deve haver requerimentos claros para
a coleta e validação dos dados de monitoramento, que deve ser feito por empresa ou
laboratório certificado, usando-se métodos padronizados para que se possam comparar
resultados. Deve ainda prever, no processo, etapa de análise e processamento dos dados
recebidos e verificação dos casos de violação.
A agência reguladora deve garantir também que a periodicidade de emissão de relatórios seja
adequada para atender aos seus objetivos. Esta periodicidade pode depender do histórico do
empreendimento, ou seja, quando há uma série de registros de conformidade, os intervalos
podem ser maiores. Adicionalmente, pode ser exigida a divulgação dos resultados aos
interessados, disponibilizando publicamente as informações.
Por fim, no monitoramento pela comunidade, a disponibilização de processos para consulta
permite a participação dos cidadãos no acompanhamento. Normalmente, nesses processos é
estabelecido um mecanismo de apresentação de queixas pelos cidadãos ao governo, relativas
a atividades que causam impacto ambiental. O órgão ambiental, nesse caso, deve ter agilidade
para responder em tempo hábil. Esse mecanismo pode ser muito útil para apontar ao órgão
ambiental não conformidades ou impactos que, caso contrário, podem passar despercebidos,
sem responsabilização do empreendedor. Os cidadãos também podem usar mecanismos de
denúncia informal ou petições para chamar a atenção do governo para questões de não
conformidade ou impactos ambientais. Assim como no Brasil, no México a legislação permite
qualquer cidadão registrar uma reclamação na agência de proteção ambiental federal em
matéria de atos ou omissões que causem dano ao meio ambiente.
1.2.2.1.

Modelos coercitivos e cooperativos

Discute-se neste item duas abordagens diferentes utilizadas para o cumprimento da legislação
reguladora. A primeira, coercitiva, também denominada “comando e controle” (BURBY, 1995),
enfatiza a dissuasão ao descumprimento por meio da inflexibilidade de sanções impostas. A
segunda, denominada abordagem cooperativa, enfatiza o incentivo da manutenção da
conformidade por meio de flexibilidade e apoio (EARNHART; GLICKSMAN, 2015).

Arcadis

28

Indicadores Ambientais
Gestão e Acompanhamento de Programas Ambientais

Sob o modelo coercitivo, evitar a ocorrência de infrações e não conformidades é fundamental
para garantir o cumprimento das exigências legais e condicionantes ambientais, sendo a
imposição de sanções e multas a maneira escolhida para induzir o cumprimento das obrigações
estabelecidas pelo órgão ambiental ao empreendedor. O problema deste modelo está no fato
de que os empreendimentos podem escolher cumprir as condicionantes e exigências legais
apenas quando os custos de implantação das medidas forem menores que os custos das
consequências, como o valor da multa aplicada.
Neste caso, há ênfase na promulgação de regulamentações, leis e normas, inspeções
frequentes e aplicação de sanções severas (BURBY, 1995), como suspensão imediata de
atividades não conformes com o uso do solo previsto em determinada área, o que pode levar
a prejuízos severos ao empreendedor.
Entre as desvantagens observadas no uso do modelo coercitivo estão: (i) a necessidade de
constante vigilância o que significa investir efetivamente em fiscalização, (ii) necessidade de
aplicar pesadas punições, (iii) criar ambiente de confronto nos casos em que a não
conformidade é fruto de imperícia mais que de má fé, situação em que o apoio técnico pode
ser fundamental, frustrando o indiciado (BURBY, 1995).
Já no modelo cooperativo, negociado ou flexível, a atuação é baseada na premissa de que
incentivos para o cumprimento das condicionantes e exigências legais resultam mais eficazes
do que a coerção e aplicação de multas ou outras formas de sanção. Sob este ponto de vista,
a abordagem coercitiva pode ser considerada contraproducente ao estimular uma postura
defensiva por parte do empreendedor e colocar em lados opostos este e o órgão licenciador.
O que se pretende, no modelo cooperativo, ao contrário, é estabelecer parcerias e induzir e
incentivar a conformidade (EARNHART; GLICKSMAN, 2015).
Neste modelo, assume-se que empreendedores geralmente estão inclinados a cumprir as leis
devido a motivações cívicas e sociais, podendo-se incluir ainda as relativas ao mercado e à
opinião pública. Nesse caso, orientações são apresentadas juntamente com as condicionantes
e com as normas e exigências legais. Este modelo implica flexibilidade do órgão fiscalizador
na avaliação de eventuais não conformidades. Em muitos contextos, variações aleatórias ou
eventos inesperados podem ocasionalmente causar não conformidade.
Em essência, o modelo cooperativo depende de orientações flexíveis em vez de regras
uniformes, com atuação preliminar, por meio da prevenção, e não posterior, por meio de
sanções por descumprimento (BURBY, 1995). Também segundo o autor, programas de
controle de poluição, por exemplo, tem mais sucesso em sua implantação quando órgãos
governamentais participam ativamente em sua execução, juntamente com empresas.
Enquanto o modelo coercitivo é associado sempre a marcos regulatórios, o modelo cooperativo
prescinde da obrigatoriedade legal, ocorrendo com ou sem normas e exigências legais. Um
exemplo de aplicação deste modelo pode ser na recuperação de solos degradados em áreas
rurais.
Poucos estudos empíricos foram realizados com intuito de analisar a eficácia de estratégias de
execução cooperativa e menos ainda comparando ambos os modelos. Burby (1995) discute
estratégia utilizada para controle de poluição em áreas urbanas, concluindo que os melhores
resultados de programas públicos ocorreram quando a abordagem era coercitiva. Por outro
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lado, Burby e Paterson (1993 apud EARNHART; GLICKSMAN, 2015) concluem que uma
abordagem cooperativa tem muito mais impacto sobre o grau de conformidade alcançado por
padrões de desempenho do que para os padrões da especificação.
1.2.3. Acompanhamento e Fiscalização no Brasil
O acompanhamento e fiscalização de programas ambientais no Brasil são realizados pelo
órgão licenciador. Este, portanto, está presente ao longo de todo o processo de licenciamento,
desde a etapa inicial de planejamento, quando emite o termo de referência, até o encerramento
das atividades do empreendimento.
Em alguns estados e municípios brasileiros a legislação local impõe a determinados
empreendimentos e atividades a realização de auditorias ambientais compulsórias e
periódicas, além de incentivar e promover várias formas de autocontrole (LIMA, 2011).
De modo geral, o acompanhamento é realizado por meio de relatórios periódicos parciais e
consolidados, bem como por meio de vistorias regulares para verificação e avaliação do
cumprimento das exigências e condicionantes ambientais.
Como forma de coerção, além de multas, o órgão licenciador detém o poder, em casos de não
conformidades consideradas graves, de não emitir a Licença de Operação (LO), na etapa de
implantação do empreendimento, quando se inicia grande parte dos programas ambientais, e,
após a emissão desta, no momento de sua renovação. Detém também poder de revogar uma
licença.
Suspender os métodos de controle de poluição ambiental, por exemplo, constitui uma infração
passível de autuação, multas, cancelamento da licença e interdição da atividade (FIRJAN,
2004). Assim, a qualquer momento uma licença poderá ser cancelada, bastando para isso que
a fiscalização ambiental constate irregularidades como:


Falsa descrição, contradição ou omissão de informações nos documentos exigidos pelo
órgão ambiental para a concessão da licença;



Graves riscos ambientais ou à saúde;



Alteração do processo produtivo ou das regras de operação sem que o órgão ambiental
seja informado.
outras O controle externo que os órgãos ambientais exercem sobre empreendedores é um
entre outros tipos de controle externo que existem no licenciamento ambiental, e a
Além do controle que o órgão licenciador exerce sobre o empreendedor, no Brasil existe a
participação de outras instituições, com outros papéis, e de fundamental importância para o
funcionamento do sistema. Identifica-se ao menos mais três atores que auxiliam no
acompanhamento do licenciamento ambiental: o Tribunal de Contas da União, o Ministério
Público e a sociedade civil.
Tribunais de Contas da União – TCU
Sendo o meio ambiente declarado, pela Constituição da República do Brasil, bem comum, o
controle externo sobre temas ambientais, a cargo do Congresso Nacional, é exercido com
auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), mediante a fiscalização contábil, orçamentária,
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financeira, operacional e patrimonial dos atos de gestão (MOTTA; RUPPENTHAL, 2006; LIMA,
2011; RIBEIRO; OLIVEIRA 2003).
Segundo Lima (2011), sendo um patrimônio a ser protegido pela União, o meio ambiente passa
a integrar o universo de bens nacionais cuja utilização, guarda, administração e conservação
estão sujeitas ao controle externo. E uma vez que também se define como responsabilidade
institucional do TCU a realização de inspeções e auditorias operacionais nas suas unidades
jurisdicionadas e em todas as entidades que recebam recursos públicos, é a gestão ambiental
como um todo que será objeto de avaliação quanto à sua legalidade, legitimidade e
economicidade. Mesmo raciocínio se aplica para tribunais de contas estaduais e municipais.
Como forma de atuação, o Tribunal responde pela fiscalização ambiental de ações executadas
por órgãos e entidades do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, por meio da
inserção do aspecto ambiental na fiscalização de políticas e programas de desenvolvimento
que potencial ou efetivamente causem degradação ambiental (RIBEIRO & OLIVEIRA 2003).
Por meio de uma série de estudos publicados nos últimos anos, o TCU evidencia que de fato
exerce uma função muito além de simplesmente acompanhar e fiscalizar o gasto dos recursos
públicos, mas contribui para com a proposição de melhorias para o processo e para o aumento
da transparência, como o estudo denominado TC 009.362/2009-4, Fiscobras (TCU, 2009). À
semelhança do que ocorre no Canadá, EUA e Austrália, o órgão responsável por acompanhar
e avaliar os gastos públicos, fiscalizando um órgão controlador, é o que apresenta análises
abrangentes sobre o cumprimento da legislação ambiental sobre licenciamento ambiental
(LIMA, 2010).
Ministério Público
A Constituição Federal, no art. 127, incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses
sociais e individuais indisponíveis. Neste sentido, a atuação deste ente público, está alicerçada
na proposição de ação civil pública (Lei Federal n. 7347/85) e na solução extrajudicial lato
sensu, por meio dos chamados compromissos de ajustamento (CAPELLI, 2002 apud MOTTA;
RUPPENTHAL, 2006).
A Lei da Ação Civil Pública alterou o sistema processual brasileiro em termos de tutela aos
interesses supra individuais dos quais o meio ambiente é um deles. O inquérito civil é
procedimento administrativo, de caráter pré-processual e inquisitorial, no qual o Promotor
Público dirige as investigações, sem intermediários. Por ser procedimento administrativo, e não
processo, como instrumento para a coleta das provas necessárias ao ajuizamento seguro da
ação civil pública, pode alicerçar o compromisso de ajustamento, ou redundar no seu
arquivamento. Em síntese, possibilita uma "triagem das várias denúncias que chegam ao
conhecimento do Ministério Público: somente as que resultarem fundadas e relevantes
acarretarão, por certo, a propositura da ação” (MOTTA; RUPPENTHAL, 2006).
O compromisso de ajustamento, instrumento eficaz para a solução dos danos ambientais, foi
introduzido na Lei da Ação Civil Pública pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 5º, § 6º),
sendo uma composição celebrada entre os órgãos públicos legitimados e as pessoas físicas
ou jurídicas que perpetraram ação lesiva aos bens tutelados pela ação civil pública. Põe fim ao
inquérito civil sem impedir que os demais legitimados proponham ação civil pública contra o
investigado (MOTTA; RUPPENTHAL, 2006).
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O Ministério Público, tanto federal quanto estaduais, tem atuação intensa no licenciamento
ambiental, sendo responsável por uma série de judicializações de processos polêmicos no
Brasil. Muitas vezes, o Ministério Público emite pareceres e análises de estudos ambientais
que já foram avaliados pelo órgão ambiental. Visto por alguns como uma sobreposição
desnecessária, a análise de estudos por outras equipes pode cumprir um papel complementar
à realizada por órgãos ambientais, e devidamente fundamentadas, podem contribuir para
avaliações mais completas dos estudos. Quanto à etapa de acompanhamento, poucas
referências são encontradas a ações do MP durante a fase de operação de um
empreendimento (DUARTE et al., no prelo).
Sociedade civil
A participação da sociedade no debate sobre empreendimentos causadores de impactos está
garantida no processo de licenciamento ambiental e tem por objetivo dar conhecimento prévio
à população direta ou indiretamente afetada das propostas e suas alternativas, impactos
identificados e propostas de mitigação ou compensação, bem como dirimir dúvidas e acolher
sugestões e críticas. A falta de mecanismos de consulta pública torna menos transparentes as
decisões e amplia o poder de influência de grupos de interesse, sejam interesses econômicos
ou políticos de curto prazo, e que podem influenciar a aprovação de um projeto que tenha o
potencial de causar impacto ambiental significativo. Assim, os procedimentos de participação
pública visam estabelecer canais formais de expressão da vontade dos cidadãos (SÁNCHEZ,
2013).
Segundo Bishop, 1975 (apud ASSUNÇÃO et al, 2010) a participação da sociedade tem como
objetivos: (i) coordenar, difundir e educar; (ii) identificar recursos ambientais importantes para
a comunidade; (iii) identificar problemas e necessidades ambientais; (iv) conceber ideias e
solucionar problemas; (v) sondar opiniões do público; (vi) valorizar as alternativas apresentadas
pelas comunidades afetadas; e (vii) resolver conflitos por consenso.
Entre as vantagens da participação pública, de acordo com diversos autores (ASSUNÇÃO et
al, 2010) tem-se: (i) repasse de informações para as comunidades afetadas pelo
projeto/atividade; (ii) redução de conflitos; (iii) abertura de espaços para que as comunidades
deem sugestões ou exponham seus pontos de vista com relação à proposta; (iv) incremento
da legitimidade das decisões individuais e do sistema político em geral, tornando o processo
justo e inclusivo; e, (v) melhores decisões e com maior consistência. Já entre as desvantagens
da participação pública, são citados: (i) possibilidade de ocorrer confusões com a inserção de
outras demandas; (ii) recebimento de informações errôneas; (iii) incerteza dos resultados do
processo; e (iv) possíveis atrasos e aumentos de custos do projeto ou atividade.
Delisle & Revéret (2003, apud ASSUNÇÃO et al, 2010), por sua vez, entendem que a
participação da sociedade deve ocorrer em diferentes etapas do AIA, com o envolvimento da
sociedade desde a fase de planejamento do projeto até a de fiscalização e controle, com
objetivos diferentes em cada fase. Na fase de operação, o principal papel da participação seria:
(i) informar o público sobre o sucesso da aplicação de medidas que evitam e/ou minimizem os
impactos; (ii) assegurar às comunidades que todas as medidas para evitar e/ou reduzir os
impactos foram adotadas, e; (iii) envolver o público na fiscalização e controle.
Segundo Sánchez (2013) destaca que a objetivos diferentes devem se associar técnicas e
procedimentos apropriados de consulta. Assim, se na fase decisória uma audiência pública
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pode representar uma ferramenta adequada, na fase de acompanhamento, grupos de
supervisão ou comitês de cidadãos podem ser mecanismos mais viáveis para atingir os
objetivos de participação. Ainda que momento crucial seja o da tomada de decisão, é
importante compreender que a influência real que o público poderá exercer dependerá muito
de seu envolvimento nas etapas anteriores. Do mesmo modo, o efetivo cumprimento das
promessas contidas no EIA e dos compromissos assumidos por meio da licença ambiental só
pode ser garantido se também o público estiver envolvido nas etapas pós-aprovação (Quadro
1-10).
Quadro 1-10 Objetivos de consulta pública durante o processo de AIA.
ETAPA DO PROCESSO

OBJETIVOS DA CONSULTA

Apresentação da proposta Divulgar intenções do proponente e objetivos do projeto
Triagem

Permitir eventuais questionamentos sobre a classificação do
projeto em termos de impacto potencial e estudos necessários

Identificar grupos interessados
Identificar e mapear preocupações do público
Determinação do escopo
Incluir ou excluir questões do escopo do EIA
do EIA
Aprimorar os termos de referência
Considerar alternativas ao projeto

Preparação do EIA

Identificar e caracterizar impactos
Disseminar os métodos de estudo e seus resultados
Incluir no diagnóstico ambiental o conhecimento da população
local e aproveitá-lo na análise dos impactos
Identificar medidas mitigadoras e compensatórias

Análise técnica

Conhecer os pontos de vista do público para consideração e
incorporação ao parecer de análise

Decisão

Considerar as opiniões dos interessados
Considerar a distribuição social dos ônus e dos benefícios do
projeto como um dos elementos da decisão

Acompanhamento

Contribuir para verificar o cumprimento satisfatório de
compromissos e condicionantes
Possibilitar que reclamações possam ser formuladas e atendidas

Fonte: Sánchez (2013, p 477).

No Brasil, a participação da sociedade é objeto de intenso debate e constantes críticas para as
fases de planejamento, sendo frequentemente considerada insuficiente ou inadequada. A
participação efetiva da sociedade na etapa de acompanhamento é tema pouco abordado.
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2. Estudos de Caso
Nesta seção serão apresentados casos que exploram a etapa de acompanhamento
apresentando elementos da gestão dos programas ambientais, de indicadores ambientais
adotados, ou de ambos.
O primeiro caso traz estudos de PBA de hidrelétricas que foram avaliados e indicados pelo
Ibama para compor este relatório. Da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, são explorados os
Programa de Monitoramento Limnológico e de Macrófitas Aquáticas e o Programa de
Conservação de Fauna. Para a UHE Belo Monte, é explorado o Programa de Monitoramento
dos Aspectos Socioeconômicos. O objetivo de avaliar programas executados recentemente no
LAF, é verificar como estão sendo aplicados indicadores ambientais e analisar as ações de
gestão de acompanhamento dos programas ao longo dos processos de implantação e
operação de empreendimentos de grande porte.
Na sequência, o segundo caso trata da construção da pista descendente da Imigrantes, em
São Paulo. A gestão dos programas ambientais foi feita por uma combinação de práticas,
incluindo automonitoramento, supervisão ambiental e fiscalização por comissão
interinstitucional, que incluiu mais do que a equipe de fiscalização do órgão ambiental, e da
participação do público. O caso evidencia a importância do acompanhamento no processo de
AIA, e confirma algumas assertivas: as previsões feitas durante a elaboração de estudos
prévios podem ser falhas; são feitas mudanças ou ajustes de projeto após a aprovação que
podem desencadear novos impactos, que não podem ser previstos em estudos prévios; e
ainda, que nem sempre as medidas propostas são eficientes ou suficientes, exigindo
adaptação e ajustes para garantir a qualidade ambiental.
O terceiro caso apresenta um modelo de indicadores para monitoramento ambiental do porto
Setúbal, em Portugal. Este caso foi selecionado pois o monitoramento foi baseado em
indicadores organizados a partir do modelo: pressão, estado, impacto, resposta (PEIR), e
também nas categorias de indicadores definidas pela ISO 14031, ambos modelos descritos na
seção 2.1.2. Mesmo sendo um modelo teórico, a descrição do caso é útil para evidenciar como
adotar estes modelos de indicadores em casos de AIA.
O quarto caso, da Mineração Oyu Tolgoi, na Mongólia, visa mostrar um modelo de
acompanhamento ambiental diferente do adotado pelo Ibama quanto à fiscalização de ações.
Nesse caso, por ser um empreendimento financiado por instituição signatária dos Princípios de
Equador, assim o processo de AIA foi estabelecido como ferramenta de minimização de riscos
socioambientais e riscos financeiros. Assim é do extremo interesse tanto do empreendedor
quanto do financiador que o empreendimento seja desenvolvido sem conflitos sociais ou
eventos de degradação ambiental, de forma que estabelecem uma relação de cooperação.
No quinto e último caso, é apresentado um programa que foi desenvolvido fora do processo de
licenciamento ambiental, mas que pode inspirar o desenvolvimento de indicadores sociais,
principalmente os impactos associados às percepções, expectativas. A Alcoa responsável pela
mineração de bauxita em Juruti, desenvolveu o programa Juruti Sustentável, para estabelecer
junto à comunidade cenários futuros sobre a região e formar indicadores de desenvolvimento
local pautada na identificação das mudanças promovidas nas comunidades vizinhas. Baseado
em muitos indicadores de percepção, e seguindo um modelo metodológico proposto para
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construção da Agenda 21, o programa é interessante por evidenciar que os impactos
socioeconômicos indiretos que um empreendimento pode causar dependem de parcerias com
a comunidade local, e precisam ser geridos para além de programas internos de um
empreendimento.

2.1.

Hidrelétricas: Programas Ambientais em Santo Antônio e Belo
Monte

Este estudo de caso consiste na análise de indicadores ambientais e ferramentas de gestão
utilizados para monitorar a evolução dos impactos ambientais gerados por empreendimentos
de Aproveitamento Hidrelétrico – AHE e a eficácia de suas medidas mitigadoras, com base no
Projeto Básico Ambiental – PBA, para obtenção da Licença de Instalação junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
Os empreendimentos alvo deste estudo de caso foram selecionados pela Coordenação de
Energia Hidrelétrica e Transposições – COHID.
Da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, são explorados os Programa de Monitoramento
Limnológico e de Macrófitas Aquáticas e o Programa de Conservação de Fauna. Para a UHE
Belo Monte, é explorado o Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos.
A Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, com capacidade instalada de 3.150 MW, está localizada
no rio Madeira, no município de Porto Velho, estado de Rondônia, cerca de 1.070 km a
montante de sua desembocadura no rio Amazonas. O reservatório formado a montante da
cachoeira de Santo Antônio previa área mínima estimada em 271 km2, dos quais 164 km2
correspondem à própria calha do rio, dessa forma, configurando área de inundação de 107 km2
de terras das margens do rio Madeira, com um comprimento de cerca de 130 km de leito de rio
inundado entre as cachoeiras de Santo Antônio e Jirau.
A Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), localizada na bacia do rio Xingu, próximo
ao município de Altamira, no norte do Pará, terá potência instalada de 11.233 MW, mas, por
operar com reservatório muito reduzido, deverá produzir efetivamente cerca de 4.500 MW (39,5
TWh por ano) em média ao longo do ano, o que representa aproximadamente 10% do consumo
nacional (388 TWh em 2009). Em potência instalada, a usina de Belo Monte será a terceira
maior hidrelétrica do mundo, e a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira. O lago da usina
terá uma área de 516 km². Seu custo foi estimado pela concessionária em R$ 26 bilhões, ou
seja, R$ 5,7 milhões por MW efetivo.
2.1.1. Programa de Monitoramento Limnológico e de Macrófitas Aquáticas - UHE Santo
Antônio
O estudo de caso da UHE Santo Antônio irá retratar os indicadores desenvolvidos durante dois
anos de amostragem, sendo o primeiro relatório referente à amostragem anterior ao
enchimento do reservatório realizada em 2009 nos períodos de cheia (março a abril) e vazante
(junho). O segundo relatório apresenta e discute os resultados do segundo ano de operação,
na fase de pós-enchimento, que contempla as campanhas trimestrais realizadas em outubro
de 2013, janeiro, abril, julho e outubro de 2014, correspondentes aos períodos de águas baixas
de 2013, enchente, águas altas, vazante e águas baixas de 2014, respectivamente.
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A classificação de águas na Amazônia reflete as diferenças entre águas aluviais quimicamente
ricas de áreas elevadas de origem geológica recente (águas brancas), e aquelas com baixo
teor de matéria em suspensão e com reduzidas concentrações de íons dissolvidos, de baixo
relevo e de origem geológica antiga (águas pretas e claras). Em todos os rios da região em
análise, é característica fundamental a flutuação pronunciada e previsível do nível das águas,
com um padrão monomodal de descarga principalmente nos grandes rios.
O rio Madeira é caracterizado por apresentar grande flutuação no nível da água ao longo do
ano, com um período de águas altas (fevereiro a maio) e um de águas baixas (julho a outubro),
sendo a variação no nível de água controlada pelo clima da região andina do leste da Bolívia,
onde se encontram as cabeceiras dos principais formadores do rio Madeira. Dessa forma, com
uma variação no nível da água podendo alcançar até 14m, grandes áreas adjacentes aos rios
são inundadas anualmente e, como consequência, podem ser registradas alterações hidro
químicas cíclicas. Assim, afora as variações físico-químicas e biológicas nas águas, há também
variação na fertilidade das planícies de inundação como consequência dos sedimentos
transportados pelo rio que são depositados nas margens. O represamento de rios altera essa
variação cíclica natural previsível, especialmente na área inundada a montante de uma
barragem.
O Programa de Monitoramento Limnológico e de Macrófitas Aquáticas do Aproveitamento
Hidrelétrico Santo Antônio foi elaborado prevendo monitoramento e classificação contínua da
qualidade da água através de índices padrão, calculados a partir das variáveis medidas em
campo de índices de qualidade de água - IQA, e índice de estado trófico – IET.
Além destes índices, com base nas localidades de amostragem estabelecidas pelo Programa
de Monitoramento Limnológico, foi realizada análise da composição e estrutura da comunidade
de macrófitas aquáticas. Para monitoramento de sua comunidade foram mensurados
parâmetros para estimativa da riqueza de espécies de macrófitas aquáticas através dos índices
não-paramétricos Jackknife e Chao 2 através do programa Stimates (COLWELL, 1997 apud
MESA, 2008). Estes índices levam em consideração a ausência/presença das espécies e o
número de espécies observado nos sítios de amostragem.
O programa foi elaborado para as fases do pré-enchimento ao pós-enchimento, seguindo
delineamento amostral idêntico nos nove anos subsequentes, objetivando antever e
diagnosticar as modificações previstas na dinâmica limnológica advindas da transformação dos
ambientes lóticos em lênticos e verificar a eficácia dos procedimentos de caráter ambiental
adotados de modo a detectar transformações e tomar medidas de gestão para mitigar
eventuais problemas de qualidade de água.
2.1.1.1.

Duração do estudo e periodicidade das amostragens

O Programa previa o monitoramento limnológico antes, durante e depois da construção do
aproveitamento hidrelétrico, de modo a permitir a detecção de eventuais impactos ambientais,
permitir que estes eventuais impactos possam ser associados claramente ao advento da
construção e operação do empreendimento, e permitir avaliar a capacidade de estabilização
dos corpos d´água perante tal interferência. Para tal, foram contempladas 3 fases de
monitoramento conforme a seguir:


Fase de caracterização limnológica (ano 1) servindo de referência e histórico para
contribuir na comparação e interpretação dos dados coletados após o início das obras.
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Deste modo, possibilitando a detecção de possíveis sintomas de degradação ambiental já
existentes na área, e portanto não decorrentes da implantação do empreendimento;


Fase de acompanhamento das modificações ao longo da construção do empreendimento
(ano 2 ao ano 4);



Fase de caracterização do impacto da construção e da operação (anos 5-10).

2.1.1.2.

Estações de monitoramento e variáveis limnológicas selecionadas

A malha amostral para realização do monitoramento limnológico, tanto na fase pré quanto na
fase pós-enchimento, abrangeu estações de coleta situadas no rio Madeira, em seus tributários
e em lagos e canais marginais localizados na área de influência do empreendimento. Deste
modo, as estações de coleta foram posicionadas levando em consideração a formação do
futuro reservatório do aproveitamento hidrelétrico de modo a garantir a permanência dos sítios
de amostragens limnológicas.
Contudo, comparando a localização das estações na fase pré com a fase pós enchimento,
verifica-se que novas estações de coleta foram criadas de modo a atender o Parecer Técnico
da COHID. A malha amostral foi readequada em razão das novas características do
barramento da UHE Santo Antônio, que teve a cota do reservatório elevada em 0,80 m.
As variáveis limnológicas escolhidas para o monitoramento são apresentadas no Quadro 2-1,
seguidas das razões pelas quais estas variáveis foram escolhidas.
Quadro 2-1 Categorias e variáveis limnológicas do Programa de Monitoramento Limnológico e de
Macrófitas Aquáticas do Aproveitamento Hidrelétrico Santo Antônio.
Categorias

Variáveis
A: Temperatura do Ar, Profundidade, Transparência, Coeficiente de Atenuação
Vertical, Zona Eufótica, Cor, e Velocidade de Corrente

Físicas

B: Temperatura da Água
C: Turbidez, Sólidos em Suspensão, Sólidos Totais Dissolvidos, Sólidos Totais,
Sólidos Fixos, Sólidos Voláteis

Físicoquímicas

Condutividade Elétrica, Potencial Hidrogeniônico (pH), Concentração Molar [H+]
I - A: Oxigênio - percentagem de saturação, Oxigênio – concentração.
I - B: O2 inicial (Winkler DBO) %, O2 inicial (Winkler DBO) mg/L, O2 5 dias,
Demanda bioquímica de oxigênio – DBO5
I - C: Demanda química de oxigênio – DQO, Carbono bioquimicamente oxidado
(C.DBO)

Químicas

I - D: DBO.100/O2 - consumo de O2 pela DBO5, O2.100/DQO - o O2 presente é x%
da DQO, DBO.100/DQO - a DBO5 é x% da DQO, O2.100/(DBO+DQO) - o O2 é x%
das demandas, Carbono inorgânico, Carbono orgânico total (quimicamente
oxidado), Carbono total, Carbono orgânico refratário
II: Gás carbônico livre, Gás carbônico total, Alcalinidade, Alcalinidade de
bicarbonatos, Dureza, Dureza devido ao cálcio e magnésio.
III: Na+, K+, Ca2+, Mg2+ e Cl -, SO4-2, HCO3
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IV: Nitrogênio amoniacal, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio inorgânico dissolvido,
Nitrogênio total dissolvido, Nitrogênio total, Nitrogênio orgânico dissolvido,
Nitrogênio orgânico total, Nitrogênio particulado, Ortofosfato, Fósforo total
dissolvido, Fósforo total, Fósforo orgânico dissolvido, Fósforo orgânico total,
Fósforo particulado, Silicatos reativos
V: Ferro dissolvido, Ferro total, Óleos e graxas
VI: Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Si, Sn, Zn
Biológicas

Escherichia Coli, Clorofila a (Chla), Pigmentos totais (Pig tots), Fitoplâncton (F),
Zooplâncton (Z), Coliformes totais, Coliformes fecais

Sedimentos
Superficiais

Invertebrados bentônicos, Granulometria (areia grossa, areia fina, silte, argila),
Cinzas, Matéria orgânica, Carbono orgânico, Nitrogênio, Fósforo, Sódio, Potássio,
Cálcio, Magnésio, Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Si, Sn, Zn e Biocidas

Macrófitas
Aquáticas

Cinzas, Matéria orgânica, Carbono orgânico, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Al,
Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Si, Sn, Zn

As variáveis pertencentes aos subgrupos físico e físico-químico visam primordialmente avaliar
as condições da água em função da variabilidade climática (temperatura e radiação solar) e de
características ópticas locais pois a existência dos processos fotossintéticos é condicionada
pela radiação luminosa. Além disso, a transferência de calor entre os sistemas ar-água ao longo
da coluna vertical da água influencia processos das demais ordens.
Adicionalmente, as alterações na concentração de material em suspensão nos sistemas fluvial
e lacustre podem indicar influências antrópicas. Por exemplo, atividades de escavação
realizadas na fase de construção do empreendimento podem alterar temporariamente a
concentração de íons [H+] e a condutividade da água, consequentemente trazendo resultados
negativos a toda a cadeia trófica por conta da alteração da disponibilidade iônica.
Já as variáveis químicas compõem um grupo mais abrangente, onde estão incluídos os
macroelementos essenciais para a estabilidade da vida na água como C, N e P em suas várias
formas, que entre outros fatores, podem indicar processos de eutrofização, e elementos iônicos
que participam de processos celulares. Além destes, o O2 dissolvido é um importante indicativo
das condições bióticas da água, e uma das principais variáveis de qualidade da água exigida
pelos órgãos ambientais. Incluem-se também outros gases como o CO2, suas frações, a
disponibilidade de C, nutrientes inorgânicos, essenciais a produtividade primária dos ambientes
hídricos.
Além disso, têm-se nos elementos-traço importantes indicadores de interferência
antropogênica na região, que mesmo em baixas concentrações podem causar intoxicações,
gerando doenças características como nervosismo, baixa resistência às infecções respiratórias
e gastrointestinais, câncer, hemorragias, entre outras.
Entre as variáveis biológicas estão os organismos que podem ser utilizados como indicadores
biológicos, capazes de revelar alterações decorrentes da atividade antrópica. A eutrofização e
contaminação dos corpos d’água como consequência das atividades construtivas podem
alterar toda a cadeia trófica. Portanto, nesse contexto foram inseridas as análises qualitativas
e quantitativas do fito e zooplâncton, assim como da macrofauna bentônica.
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A análise bacteriológica se justifica devido ao aumento da atividade humana na área de
influência da obra, que pode proporcionar o aumento da carga de coliformes fecais e totais nos
corpos circunvizinhos, cujos teores limites são bem especificados segundo a legislação
CONAMA 20/86 e Resolução 357 de 17 de março de 2005.
2.1.1.3.

Coleta e análise das amostras

Na fase de pré-enchimento, a primeira campanha de monitoramento limnológico foi realizada
no período de cheia (1 a 7 de abril de 2009) e considerou apenas as variáveis físicas, químicas
da água e sedimento, uma vez que não havia tempo hábil para emissão da Licença de
Autorização de Coleta dos organismos biológicos pelo Ibama.
Já a segunda campanha considerou todas as análises físicas, químicas e biológicas, incluindo
macrófitas aquáticas, foi representativa do período de vazante (1 a 7 de junho de 2009).
Para o pós-enchimento, as amostragens foram realizadas no segundo ano de operação da
usina e contempla amostras trimestrais (outubro de 2013, janeiro, abril, julho e outubro de
2014).
A partir dos dados coletados, alguns índices puderam ser elaborados. O estado trófico de cada
uma das estações foi definido pelo Índice de Estado Trófico (IET). O critério usado para a
classificação da trofia dos ambientes amostrados foi o seguinte: IET < 47 ultraoligotrófico; 47 <
IET ≤ 52 oligotrófico; 52 < IET ≤ 59 mesotrófico; 59 < IET ≤ 63 eutrófico; 63 < IET ≤ 67
supereutrófico; IET > 67 hipereutrófico.
Já para classificação da qualidade da água das estações amostradas foi utilizado o Índice de
Qualidade da Água (IQA). O IQA é determinado pelo produto ponderado das qualidades de
água correspondentes aos seguintes parâmetros: oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH,
turbidez, sólidos totais, nitrogênio total, fósforo total, demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e
temperatura. O IQA varia em uma escala de 0 a 100, como é mostrado a seguir: 79 < IQA <
100 ótimo; 51 < IQA < 79 bom; 36 < IQA < 51 aceitável; 19 < IQA < 36 ruim; e IQA < 19 péssimo.
Com base nas amostragens realizadas no ano anterior ao enchimento da barragem e no
segundo ano de operação, foram feitas discussões em torno da variação espaço-temporal das
estações. Foi feita a média e desvio padrão para cada variável, e quando cabível, todos os
parâmetros foram comparados com seus respectivos limites preconizados pela Resolução
CONAMA n. 357/2005, para águas doces de Classe 2, destacando quando fossem obtidos
valores desacordados com a resolução.
Para a classificação do sedimento, foi utilizada como referência a Resolução CONAMA n.
454/2012 devido a inexistência de uma resolução específica. Esta resolução estabelece
diretrizes gerais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas jurisdicionais
brasileiras.
2.1.1.4.

Resultados

Os resultados do monitoramento das condições limnológicas do rio Madeira demonstram que
não houve nenhuma alteração das variáveis limnológicas quando comparados os períodos pré
e pós-enchimento que pudesse ser atribuída à formação do reservatório. A única exceção,
naturalmente, é quanto às concentrações de oxigênio dissolvido que aumentaram nitidamente
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a jusante da barragem após seu enchimento, o que pode ser atribuído à maior difusão de
oxigênio da atmosfera para a água durante a passagem da água pelos vertedores e turbinas,
gerando turbulência.
Já nos tributários de montante, as águas passaram a se assemelhar às do rio Madeira no que
diz respeito às propriedades químicas. Essa alteração das características químicas das águas
dos tributários é evidenciada pelo aumento da DQO, da alcalinidade e da condutividade, com
valores próximos aos naturalmente encontrados no rio Madeira. Adicionalmente, foi observado
que houve aumento da DBO e concentração de carbono orgânico nos tributários de montante,
além de uma diminuição das concentrações de oxigênio dissolvido após o enchimento do
reservatório. Isso se dá em função do alagamento de biomassa de origem terrestre para
formação do reservatório e sua posterior mineralização no corpo d’água.
Quanto aos tributários de jusante e ao lago Cuniã, não foram identificados indicativos de que a
formação do reservatório tenha gerado alteração na sua dinâmica natural. O índice de
qualidade de água (IQA) destes corpos d’água foram classificados predominantemente como
bom e ótimo.
Em relação aos sedimentos, houve alteração na granulometria, com maior proporção de silte
e menor proporção das frações de areia nas estações de monitoramento a montante e nos
tributários avaliados. Adicionalmente, foram registrados incrementos no teor de matéria
orgânica, carbono orgânico total, fósforo, cálcio, potássio, magnésio, sódio, alumínio, bário e
cromo no rio Madeira e tributários. Contudo, apenas o níquel apresentou valores acima do
preconizado pela Resolução CONAMA n. 454/2012 para Nível 1 entretanto abaixo do Nível 2,
podendo esta dinâmica estar atribuída as características geoquímica natural do ambiente. Os
demais elementos–traços estiveram de acordo com o preconizado pela referida Resolução
para sedimento Nível 1.
Em conclusão, ao fim do segundo ano de operação da UHE Santo Antônio, a formação do
reservatório pouco afetou as variáveis limnológicas na calha central do rio Madeira. Em
contraste ao analisado no rio Madeira, nos tributários de montante houve uma clara
transformação da dinâmica limnológica, em função do alagamento de suas áreas com águas
provenientes do rio Madeira. Já os tributários de jusante e o lago Cuniã seguiram a mesma
tendência do rio Madeira tendo sua dinâmica natural preservada.
Vale ressaltar que os monitoramentos realizados na fase pré-enchimento não trazem o
levantamento histórico regional da qualidade da água e seus parâmetros, levando em
consideração apenas as características já conhecidas da região. Deste modo, as amostragens
relatam simplesmente as condições limnológicas encontradas durante as campanhas de
amostragem. Portanto, a partir de uma análise histórica existe a possibilidade de que fosse
quantificada uma possível deterioração das condições limnológicas da região e também da
estrutura da comunidade de macrófitas ao longo do tempo, mas não seria possível relacionar
de forma clara a deterioração das condições do ambiente às novas condicionantes ambientais
impostas pelo empreendimento.
2.1.1.5.

Considerações sobre o programa

O Programa de Monitoramento Limnológico e de Macrófitas Aquáticas do rio Madeira e seus
tributários evidenciou a característica da qualidade de água se comparadas as fases pré e pósenchimento do reservatório para o aproveitamento hidrelétrico.
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Verifica-se que o programa não traz consigo orientações na gestão dos indicadores ambientais
abordados para controle da qualidade da água e tampouco medidas que possam evitar, mitigar
ou reverter os impactos ambientais identificados na transformação limnológica com o
barramento do rio Madeira. Portanto, apesar de fornecer subsídios para a possibilitar a
implementação da gestão ambiental local, o Programa possui caráter exclusivamente descritivo
ao relatar os resultados das variáveis limnológicas e das macrófitas aquáticas avaliadas nas
campanhas de monitoramento.
2.1.2. Programa de Conservação da Fauna - UHE Santo Antônio
O Programa de Conservação da Fauna da UHE Santo Antônio, é apresentado no Projeto
Básico Ambiental (PBA), e teve como objetivo fornecer informações sobre a diversidade da
fauna silvestre amazônica e suas necessidades de conservação. Além disso, o programa visou
desenvolver e aplicar estratégias de manejo e conservação destinados a alvos específicos da
fauna, na região de influência do UHE Santo Antônio. O Programa de Conservação da Fauna
encontra-se dividido em nove subprogramas:


SP1 - Monitoramento de Entomofauna



SP2 - Monitoramento de Avifauna



SP3 - Monitoramento de Ambientes Específicos para Aves



SP4 - Monitoramento de Jacarés e Quelônios



SP5 - Monitoramento da Mastofauna Terrestre



SP6 - Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semiaquáticos



SP7 - Monitoramento de Quirópteros



SP8 - Monitoramento da Raiva Transmitida por Morcegos Hematófagos



SP9 - Monitoramento da resposta à sedimentação na planície aluvial de jusante

Para o Programa de Conservação da Fauna foi proposto um sistema de amostragem
compatível com o estabelecido pelo Programa de Pesquisa em Biodiversidade – PPBio, criado
pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para aumentar a eficiência de estudos de
monitoramento de biodiversidade na Amazônia. O PPBio é baseado no uso de protocolos de
amostragem padronizados e integrados espacialmente, usando infraestrutura modular de
trilhas e parcelas de amostragem. O tipo de amostragem proposto objetivou análises conjuntas,
mesmo quando realizadas em grupos-alvo que variam em tamanho e hábitos.
2.1.2.1.

Indicadores, metas e resultados esperados

Como indicadores do desempenho do monitoramento o PBA propõe os seguintes itens:





Obtenção de curvas de abundância de espécies estabilizadas;
Obtenção de curvas acumuladas de espécies e do número de espécies esperado em cada
hábitat seguindo os estimadores: cobertura de abundância, cobertura de incidência, Chao
1 e Chao 2, jackknife 1 e bootstrap;
Definição das espécies indicadoras (ameaçadas, frequentadoras de hábitats impactados,
invasoras, etc);
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Rapidez de implantação e efetividade de medidas de controle, manejo e/ou conservação
indicadas pelo monitoramento.
Implantação efetiva de medidas de manejo e/ou conservação indicadas pelo
monitoramento.
Comparações estatísticas da composição da comunidade de morcegos dos pedrais a
montante e a jusante da barragem da UHE Santo Antônio
Obtenção de estimativas de taxa de contaminação por raiva e de estimativas populacionais
e indicativos de aumento / diminuição do número de animais monitorados;
Finalização e distribuição do material de divulgação sobre transmissão de raiva;
Identificação do número e tamanho das populações locais;

No Programa de Conservação de Fauna foram estabelecidos metas e resultados gerais,
destinados a todos os grupos de fauna e diferentes subprogramas de monitoramento. As metas
previamente estabelecidas foram:


Delimitação e implementação de sítios de amostragem em todas as áreas de
monitoramento predefinidas.



Caracterização de parâmetros fitofisionômicos e abióticos dos sítios de amostragem



Obtenção de um quadro de caracterização satisfatório da composição e dinâmica das
comunidades faunísticas ao longo do ciclo hidrológico



Definição de parâmetros e espécies indicadoras para monitoramento dos diferentes
subgrupos



Primeira avaliação do processo de transformação da paisagem



Criação da estrutura de banco de dados



Segunda avaliação do processo de transformação da paisagem.

Para além das metas comuns estipuladas a todos os subprogramas, foram também
estabelecidas metas específicas a depender do tipo de monitoramento. Tais metas possuem o
mesmo caráter descritivo e/ou de execução. Para o subprograma de monitoramento de
entomofauna, por exemplo, fora estabelecida uma meta de “obtenção de conhecimento da
composição das taxocenoses estudadas”, cujo objetivo almejado caracteriza o propósito do
monitoramento; para o subprograma de monitoramento de herpetofauna, uma das metas
estabelecidas, trata-se da “amostragem sistemática e integrada espacial e temporalmente de
todos os taxa contemplados”, caracterizando, por exemplo, o próprio procedimento
metodológico implementado.
2.1.2.2.

Análise de indicadores

Programas ambientais normalmente englobam uma série de medidas mitigadoras e/ou
potencializadoras de impactos. O programa de monitoramento de fauna como o proposto, no
entanto, tem como objetivo central observar de forma sistemática o padrão e as condições de
um determinado alvo durante um determinado período de tempo. Desta forma, o programa de
monitoramento não englobou ações de atenuação de impactos.
O que o PBA menciona como indicadores de desempenho do monitoramento se assemelham
às metas gerenciais do programa, pois não estão delimitadas como métricas. Se fossem
formulados como indicadores, pela classificação da ISO 14031, seriam indicadores de
desempenho gerencial.
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Indicadores com características como obtenção de curva de espécies estabilizada, cuja
estimativa e respectiva assíntota está intimamente relacionada com o ambiente e o grupo
estudado, teriam função de avaliar a performance do programa em relação aos objetivos
propostos. O mesmo se aplica para a definição de espécies indicadoras, finalizar e distribuir
material de divulgação, ou ainda identificar o número e o tamanho de populações de fauna. Em
suma, o alcance de um indicador de desempenho caracteriza o cumprimento de um conjunto
de ações inerentes ao programa ambiental.
É importante que esses indicadores estejam presentes, pois organizam as metas a serem
alcançadas e permitem uma rápida visualização do cumprimento de atividade e da evolução
da implantação do programa.
Os indicadores do desempenho do monitoramento foram propostos apenas no âmbito de 4
subprogramas de monitoramento de mamíferos de médio e grande porte, quirópteros, da raiva
transmitida por morcegos hematófagos e mamíferos aquáticos e semiaquáticos, os outros 6
subprogramas não citam esses indicadores. Destaca-se no entanto que ao avaliar alguns
relatórios de acompanhamento, esses índices não são analisados ou mesmo citados.
2.1.2.3.

Análise de metas

A forma como o Programa de Conservação da Fauna estabeleceu metas, dificulta a avaliação
final acerca da efetividade do programa. Isso porque muitas são metas de execução que
compreendem as atividades inerentes ao próprio processo de amostragem, como “delimitar e
implementar”, bem como “caracterizar parâmetros fitofisionômicos e abióticos” dos sítios de
amostragem e/ou “criar e estruturar um banco de dados” para input de informações coletadas,
ou apresentam então texto genérico, como “caracterizar satisfatoriamente as comunidades
faunísticas, sem oferecer uma orientação mais clara sobre o que seria considerado satisfatório.
Assim como no caso dos indicadores, o Programa de Conservação da Fauna determina metas
voltadas ao acompanhamento do processo, com vistas a qualificar o andamento das atividades
propostas. O problema de adotar metas apenas nesse formato é que isso dificulta avaliar os
resultados, tornando subjetiva a decisão sobre a necessidade ou não da continuação do
monitoramento.
2.1.2.4.

Resultados

A maioria dos subprogramas de monitoramento buscou verificar a relação entre seus
resultados e impactos potenciais, comparando as fases pré e pós enchimento. Os resultados
do monitoramento foram apresentados de forma descritiva, embasado, muitas vezes, em
análises estatísticas específicas, como índices de diversidade.
Desta forma, boa parte dos subprogramas de monitoramento descreveram diferenças na
estrutura das assembleias das margens esquerda e direita do rio Madeira. Foi identificado, em
alguns grupos, evidências de alteração na comunidade das espécies nas fases de pré e pósenchimento.
Algumas espécies foram afetadas pelo empreendimento, desaparecendo dos locais
amostrados. Foram identificados ainda, indícios de que o enchimento do reservatório causou
impacto em táxons mais sensíveis à degradação ambiental, porém nenhum indicador ambiental
foi aplicado como forma de mensurar o aumento ou estabilização de impactos, ou ainda a
mitigação dos mesmos.
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Ao término dos subprogramas de monitoramento na fase pós-enchimento, foram sugeridas
algumas alternativas em relação ao escopo executado, periodicidade, esforço amostral, áreas
de amostragem e até o próprio encerramento ou continuidade do programa, como segue
abaixo:


Alterações na proposta original dos monitoramentos, quando da baixa alteração observada
nas comunidades para a área de entorno;



Considerando‐se que eventuais impactos podem ocorrer a médio prazo sugeriu-se a
paralização do monitoramento por um período de dois anos, sendo retomado após esse
prazo, com adaptações ao protocolo temático, adequação de esforço e áreas amostrais;



Continuidade do monitoramento em periodicidade semestral;



Focar a amostragem em ambientes mais sensíveis e propícios aos impactos;



Despender dias específicos de amostragem em ambientes de várzea;



Em função da baixa frequência de registros de indivíduos de algumas espécies e da
ausência de um padrão definido na assembleia recomendou‐se a exclusão de
determinados grupos do programa;



Considerando‐se que o monitoramento identificou não haver complementação com
maiores dados ou conclusões referentes a impactos de implantação e/ou operação sobre
alguns grupos de fauna, sugeriu‐se o encerramento dos estudos;



Dado que a diminuição dos contrastes das amostragens de riqueza do Pré e Pósenchimento seja improvável, recomenda‐se, nesses casos, a realização de mais um ciclo
de amostragem com reanálise de dados.

Salienta-se, porém, que não foram identificados nos relatórios de acompanhamento
consultados, recomendações de medidas que pudessem mitigar impactos descritos. Por
exemplo, a sugestão de continuidade do subprograma de monitoramento de entomofauna
(borboletas) para avaliar se impacto sobre a flutuação populacional das borboletas, é
significativo para causar alterações permanentes, e sugere-se o estabelecimento de medidas
mitigadoras posteriores.
Em relação à meta “definição de parâmetros e espécies indicadoras para monitoramento dos
diferentes subgrupos”, apenas os relatórios de alguns grupos faunísticos (avifauna,
herpetofauna, entomofauna, mamíferos de médio e grande porte, quirópteros e cetáceos)
realizaram conclusões sobre espécies indicadoras de qualidade ambiental, inferindo sobre sua
presença ou ausência no respectivo estudo de monitoramento. Entretanto, não foram
realizadas recomendações, tampouco explicitados métodos específicos de acompanhamento
dessas espécies. Não houve menção nos relatórios consultados à existência de espécies de
pequenos mamíferos terrestres e de mustelídeos, bioindicadoras de qualidade ambiental.
Os relatórios disponibilizados não discutiram duas das metas propostas envolvendo a
avaliação do processo de transformação da paisagem que, embora também seja uma meta
subjetiva, não se pode afirmar se esta foi negligenciada ao longo do desenvolvimento do
programa ou se as análises foram realizadas paralelamente aos subprogramas de
monitoramento.
Ressalta-se ainda que os relatórios dos subprogramas de “Monitoramento de Ambientes
Específicos para Aves” e “Monitoramento da resposta à sedimentação na planície aluvial de
jusante” não foram disponibilizados para consulta e construção do presente estudo de caso.
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2.1.2.5.

Análise e Considerações

Os programas ambientais focados em medidas de monitoramento são comumente aplicados
aos processos de licenciamento, sendo que seu papel principal é fornecer informações para
auxiliar a decisão sobre a necessidade de adoção de medidas mitigadoras. Para que possam
disponibilizar dados relevantes sobre o alvo monitorado, é necessário que os objetivos, metas
e indicadores sejam claramente definidos.
O Programa de Conservação da Fauna da UHE Santo Antônio estabeleceu indicadores de
desempenho e metas muito mais relacionados à evolução da implantação do próprio programa
do que relacionados a resultados específicos. Algumas das metas correspondem às próprias
demandas do processo de amostragem comumente propostos em monitoramentos de fauna,
não compreendendo metas que, de fato, propiciariam uma gestão eficiente, visando,
sobretudo, evitar ao invés de mitigar impactos.
Embora tenham sido sugeridas alterações metodológicas quando da continuidade do
monitoramento, de acordo com os relatórios de acompanhamento consultados, o programa
não demonstrou ser efetivo para mitigar eventuais impactos sobre a fauna, visto que não
estabeleceu parâmetros para acompanhamento da magnitude de impactos identificados,
tampouco sugeriu medidas que pudessem minimizar os impactos adversos não previstos.
Propostas de continuidade de programas de monitoramento visando avaliar se os impactos já
identificados foram significativos para então determinar os tipos de medidas que se deve tomar,
não são funcionais, uma vez que uma boa ferramenta de gestão deve permitir rápidas tomadas
de decisão em tempo de corrigir quaisquer impactos.
Identificar e monitorar espécies indicadoras de qualidade ambiental, como meta proposta, pode
ser eficiente se aplicados os métodos adequados e estabelecidos indicadores capazes de
mensurar as respostas que essas espécies podem fornecer. Identificar a presença ou ausência
de espécies bioindicadoras não possibilita quaisquer ações, se o acompanhamento destas não
se demonstrar efetivo.
2.1.3. Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos - UHE Belo Monte
Este estudo de caso utiliza o Projeto Básico Ambiental da UHE Belo Monte para subsidiar a
interpretação de indicadores voltados para a análise de aspectos socioeconômicos através do
Programa de Monitoramento dos Aspectos Socioeconômicos durante os cerca de três anos e
meio já decorridos da etapa de Implantação do empreendimento. O Programa objetiva a
criação e monitoramento de indicadores de acompanhamento dos impactos previstos nos
municípios da Área de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) da UHE durante a fase de
implantação. Além disso, tem o objetivo de gerar conhecimento que possibilite a previsão de
impactos não previstos, contribuindo assim, para a definição de mudanças de estratégia ao
longo do processo e auxílio no planejamento dos municípios afetados.
2.1.3.1.

Estabelecimento de Indicadores socioeconômicos

Para o monitoramento dos aspectos socioeconômicos o aspecto migratório é de fundamental
importância, pois direta ou indiretamente, é o afluxo populacional que causa os principais
impactos socioeconômicos na região, notadamente no acesso aos equipamentos de saúde,
educação e na segurança pública. O Programa de Monitoramento dos Aspectos
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Socioeconômicos reúne indicadores que auxiliam na compreensão de mudanças induzidas
pelo afluxo populacional (NORTE ENERGIA, 2012).
Desta forma, foram propostos 32 indicadores ambientais divididos em dez
categorias/dimensões, como mostra o Quadro 2-2. Note-se que o quadro apresenta mais de
32 indicadores, pois alguns deles são considerados em mais de uma dimensão de análise.
Quadro 2-2 Divisão dos indicadores propostos para o programa de monitoramento
socioeconômico da implantação da UHE Belo Monte.

Categoria/
Dimensão

Demografia
e Migração

Energia
Elétrica e
Saneament
o

Saúde

Educação

Segurança
Pública

Comércio,
Indústria e
Serviços

#

Indicador

Periodicidade
de Coleta de
Dados

1

Evolução do número de Cadastrados no Balcão de
Atendimento

Mensal

2

Evolução do número de novas ligações elétricas realizadas*

Mensal

3

Evolução do consumo de água

Mensal

4

Evolução do número de matrículas nas escolas*

Mensal

5

Evolução do número de novas construções e de loteamentos*

Mensal

6

Evolução do número de empregos diretos relacionados ao
empreendimento*

Mensal

7

Evolução do número de novas ligações elétricas realizadas*

Mensal

8

Evolução do volume de lixo coletado diretamente por serviço
de limpeza

Mensal

9

Evolução do consumo de água

Mensal

10

Taxa de mortalidade infantil

Anual

11

Mortalidade por doença diarreica aguda em menores de cinco
anos de idade

Anual

12

Casos de doenças e endemias transmissíveis

Mensal

13

% de cobertura do PSF em relação à população total

Anual

14

Nº de médicos por 1000 habitantes

Anual

15

Evolução do número de matrículas nas escolas*

Mensal

16

Evolução do número de professores

Mensal

17

Evolução do número de ocorrências

Mensal

18

Taxa de homicídio por 100 mil habitantes

Anual

19

Número de policiais por 1.000 habitantes

Mensal

20

Número de viaturas

Mensal

21

Evolução do número de novos estabelecimentos

Mensal

22

Evolução do número de empregos diretos relacionados ao
empreendimento*

Mensal

23

Percentual da arrecadação própria em relação ao total

Anual

24

Evolução da Receita municipal

Anual
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Categoria/
Dimensão
Finanças
Públicas e
Habitação

Agropecuár
ia

Condições
de vida

População
em
situação de
risco social

#

Indicador

Periodicidade
de Coleta de
Dados

25

Evolução do número de novas construções e de loteamentos*

Mensal

26

Evolução na Área total de produção agropecuária

Trimestral

27

Evolução da Emissão de DAPs (Declaração de Aptidão ao
Pronaf)

Mensal

28

Evolução da Mão de Obra ocupada na Agropecuária

Anual

29

Alteração da composição familiar

Anual

30

Alteração no acesso a equipamentos de saúde

Anual

31

Alteração no acesso a equipamentos de educação

Anual

32

Alteração na escolaridade da população

Anual

33

Evolução nos benefícios recebidos de programas
governamentais

Anual

34

Evolução nos Indicadores de Trabalho e renda (inclusive dos
familiares)

Anual

35

Alteração no quadro de partos entre crianças e adolescentes

Mensal

36

Alteração no número de atendimentos em assistência social

Mensal

37

Alteração no número de atendimentos do Conselho Tutelar da
Criança e do Adolescente

Mensal

Fonte: Adaptado de Norte Energia (2012).

As informações dos indicadores se atêm a cada município e são levantadas por fontes
secundárias e primárias. Nesse último caso, considera-se a coleta de dados em instituições
públicas e privadas, tendo como base geográfica da informação dos municípios da AID. As
especificidades de uma determinada localidade, por seu turno, serão identificadas por
levantamentos qualitativos, visto que os dados quantitativos se referem ao município como um
todo e não a uma localidade específica (NORTE ENERGIA, 2012).
No caso dos levantamentos para condições de vida da população remanejada
compulsoriamente e para aquela que não foram alvo de remanejamento, a coleta de dados tem
como base a realização de pesquisa amostral para cada um desses dois grupos. Exceções se
dão para os casos em que a população que permanecer em suas propriedades estiver em
aglomerados que não ultrapassem duas centenas de famílias; nesse caso, o levantamento foi
realizado de maneira censitária, pois não há número suficiente para uma amostra
estatisticamente válida. Essas pesquisas foram atualizadas anualmente, sendo que os
entrevistados sorteados constituiram uma amostra controle para se monitorar as alterações
nas condições de vida ao longo do período considerado. Esses levantamentos contemplaram
questões quantificáveis divididas em: “composição familiar”, “acesso a bens e serviços”
(educação, saúde, promoção social), “trabalho e renda”. (NORTE ENERGIA, 2012).
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Os indicadores foram avaliados em sua variação no tempo, como satisfatório, estável ou
insatisfatório, a depender dos resultados esperados em cada caso. A avaliação da situação
dos indicadores considerou, além das especificidades do próprio indicador, seu histórico dos
últimos anos, ou seja, não bastando apenas a avaliação da frequência mensal para o ano
corrente e as tendências (alta, baixa ou estabilidade), porquanto a evolução histórica do
indicador igualmente foi considerada (NORTE ENERGIA, 2012).
2.1.3.2.

Revisão dos Indicadores

Todos os indicadores apresentaram resultados satisfatórios para todas as dimensões
analisadas na primeira campanha. Todavia, após avaliação inicial dos resultados oferecidos
pelo conjunto de indicadores propostos foi identificado que o nível de agregação de parte dos
dados dificultou a análise das informações para eventuais correções de rumo das estratégias
traçadas. Assim, foi necessária a adequação de alguns indicadores aos objetivos de análise
proposto – principalmente em relação à possibilidade de aferição do impacto causado pelo
afluxo populacional.
Essa readequação adotou novos pressupostos e abordagem metodológica, assim como a
reestruturação dos indicadores e dos procedimentos de coleta e análise. Os indicadores que
sofreram alteração são apresentados no Quadro 2-3.
Quadro 2-3 Indicadores adotados e motivos de alteração
SITUAÇÃO ATUAL

MOTIVOS DA ALTERAÇÃO

Dimensão e Indicador

Demografia e migração:
1. Projeção demográfica dos
municípios da AID e
monitoramento populacional
das localidades de interesse

Saneamento:
2. Evolução do número de
novas ligações elétricas
realizadas (desconsiderado)

Saneamento:
4. Evolução do número de
ligações de água

A alteração ocorrida neste indicador foi na designação para apontar de maneira clara o que é
analisado. Assim, passou de “Evolução do número de cadastrados no Balcão de Atendimento”
para “Projeção demográfica dos municípios da AID e monitoram ento populacional das
localidades de interesse”.
A construção do banco de dados, e respectiva análise dos cadastrados do Balcão de
Atendimento, são realizadas e apresentadas, mensalmente, pelo Programa de Orientação e
Monitoramento da População Migrante (7.1).
Os dados mensais de novas ligações elétricas foram fornecidos pela CELPA até o final de
2012. No entanto, isso foi obtido com dificuldade, devido ao processo de recuperação judicial
pela qual a empresa passou, e a aquisição do controle acionário pela Equatorial Energia, no
segundo semestre de 2012.
A partir de fevereiro de 2013, a CELPA informou acerca da indisponibilidade em fornecer os
dados de ligações elétricas.
Após várias tentativas de recuperação dos dados, esse indicador teve de ser desconsiderado
da lista, tendo em vista a existência dos indicadores “Evolução do volume de lixo coletado
diretam ente por serviço de limpeza” e “Evolução do número de ligações de água”, da mesma
dimensão. Logo, sua ausência não afeta a qualidade do monitoramento, visto, também, que se
trata de indicador de relativa baixa importância dentro do contexto analisado.
A designação da dimensão também foi alterada de “Energia elétrica e Saneam ento” para
“Saneamento”.
A alteração ocorrida neste indicador foi na designação para apontar de maneira clara o que é
analisado. Ou seja, não é medido o consumo e sim o número de novas ligações de água que
pode estar
relacionado com um possível afluxo populacional. O consumo pode aumentar por outros
fatores, como, por exemplo, a dinamização da economia local, mascarando, assim, a relação
mais direta com o aumento populacional.
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SITUAÇÃO ATUAL

MOTIVOS DA ALTERAÇÃO

Dimensão e Indicador

Comércio, Indústria e
Serviços:
6. Evolução da frota de
veículos com placa

Educação:
7. Evolução do número de
matrículas nas escolas

Finanças Públicas e
Habitação:
20. Evolução do núm ero de
ocorrências policiais
Segurança Pública:
21. Número de policiais por
1.000 habitantes
(desconsiderado)
Segurança Pública:
22. Número de viaturas
policiais (desconsiderado

Agropecuária:
25. Evolução dos
preços de produtos
agrícolas
Agropecuária:
26. Evolução na
área total de
produção agrícola
Condições de vida:
28. Avaliação acerca
das condições da
saúde
Condições de vida:
29. Avaliação acerca
das condições de
ensino/escola

Este indicador passou por uma substituição de “Evolução do número de novos
estabelecimentos” (da dimensão Comércio, Indústria e Serviços) para “Evolução da frota de
veículos com placa” (da dimensão “Comércio, Indústria e Serviços”).
O motivo da alteração não se deve necessariamente à ausência do dado em si, mas ao fato
que ele se refere apenas aos estabelecimentos formais. Não há
quaisquer possibilidades de se obter informações confiáveis dos estabelecimentos informais,
que são
aqueles que mais crescem nos municípios. Como o objetivo do indicador era monitorar a
dinamização da economia local, escolheu-se um indicador que se relaciona a essa
dinamização econômica.
Após analisar alguns indicadores, constatou-se que o indicador “Evolução da frota de veículos
com placa” se mostra confiável e de obtenção segura e contínua.
A alteração ocorrida neste indicador foi no aumento do escopo de sua análise.
Embora também acompanhada pelo Projeto de Recomposição/Adequação da Infraestrutura
dos Serviços de Educação (4.8.1), a análise de suficiência de vagas nas escolas por nível
escolar, com base em uma metodologia detalhada, passou a ser realizada por meio deste
indicador, que antes se propunha, apenas, a monitorar o aumento ou a redução do número de
matrículas.
A alteração ocorrida neste indicador foi na designação, a fim de deixá-lo mais específico.
Passou de “Evolução do número de ocorrências” para “Evolução do número de ocorrências
policiais”.
No início de 2013, a Secretaria de Segurança Pública do Pará (SEGUP) declarou a
impossibilidade de fornecer tais dados, devido à necessidade de sigilo dessas informações.
Logo, esse indicador deve ser desconsiderado da lista, tendo em vista que a partir dos
indicadores “Evolução do número de ocorrências policiais” e “Taxa de homicídios por 100 mil
habitantes”, é possível realizar o monitoram ento da dimensão “Segurança Pública”.
No início de 2013, a Secretaria de Segurança Pública do Pará (SEGUP) declarou a
impossibilidade de fornecer tais dados, devido à necessidade de sigilo dessas informações.
Logo, esse indicador deve ser desconsiderado da lista, tendo em vista que a partir dos
indicadores “Evolução do número de ocorrências policiais” e "Taxa de homicídios por 100 mil
habitantes”, é possível realizar o monitoram ento da dimensão “Segurança Pública”.
Este indicador passou por uma substituição de “Evolução da Mão de Obra ocupada na
Agropecuária” para “Evolução dos preços de produtos agrícolas”.
A substituição ocorreu devido ao fato de nenhum dos órgãos ligados ao registro e
acompanhamento da mão de obra rural, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, a Emater ou os Sindicatos Rurais, realizarem o registro sistemático e geral dos
trabalhadores na agropecuária.
A alteração ocorrida neste indicador foi na designação, passou de “Evolução na área total de
produção agropecuária” para “Evolução na área total de produção agrícola”.
Tal alteração se deve ao fato da área de produção ser um critério adequado para acompanhar
as alterações na agricultura, mas não na pecuária.
A alteração ocorrida neste indicador foi na designação para descrever de maneira mais fiel o
enunciado da respectiva questão no formulário da Pesquisa de Condições de Vida (PCV).
Assim, passou de “Alteração no acesso a equipamentos de saúde” para “Avaliação acerca das
condições da saúde”.
A alteração ocorrida neste indicador foi na designação para descrever de maneira mais fiel o
enunciado da respectiva questão no formulário da Pesquisa de Condições de Vida (PCV).
Assim, passou de “Alteração acesso a equipamentos de educação” para “Avaliação acerca das
condições de ensino/escola”.

Fonte: Adaptado de Norte Energia (2012).

A reavaliação dos indicadores e sua periodicidade de coleta foi realizado de forma a conferir
maior aplicabilidade no que se refere à identificação de alterações na dinâmica socioeconômica
na região da UHE Belo Monte.
Como resultado, os indicadores foram revistos de forma a simplificar a coleta e a avaliação dos
dados, assim como refletir as transformações sociais e econômicas observadas na realidade
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local em função do empreendimento, tornando-os um instrumento de gestão eficaz para a
tomada de decisões adequadas aos impactos do empreendimento (NORTE ENERGIA, 2012).
Outro ponto importante, diz respeito a atividade de desenvolvimento de mecanismos de
reavaliação da adequação da infraestrutura, frente ao afluxo populacional, a qual foi definida
no PBA com base no Estudo de Impacto Ambiental. Para esta atividade, houve a necessidade
de realizar ajustes às metas estabelecidas, de modo a aderir a realidade da região. Assim,
passou-se a exigir um estudo de análises de suficiências e da adequação de recursos nas
escolas da Área de Influência Direta do empreendimento, para identificar a real prioridade dos
municípios, garantindo assim vagas suficientes nas escolas por conta do afluxo populacional
gerado pelo empreendimento.
Como resultado, observa-se que o quantitativo de obras sofreu alterações em função dos
Termos de Acordos assinados com os municípios que demonstraram, no decorrer das ações,
suas necessidades. Dessa forma, as salas de aula vêm sendo construídas ou ampliadas
conforme a demanda real, de maneira a não sobrecarregar as municipalidades.
2.1.3.3.

Considerações sobre o programa

Neste programa de monitoramento de indicadores socioeconômicos uma ampla de gama de
indicadores, equivalentes aos indicadores de condições ambientais da ISO 14031, foram
propostos com a finalidade de acompanhar as alterações causadas pelo projeto nas
comunidades de entorno.
Ao analisar os resultados e não identificar impactos, a equipe gestores do programa optou por
adaptar indicadores, visando alcançar resultados que possam ser mais significativos para
captar mudanças que demandem ações corretivas.
A adoção de um amplo conjunto de indicadores, que ofereçam informações sobre a oferta de
infraestrutura e de percepção da comunidade sobre os serviços oferecidos, é a principal forma
de realizar a gestão de impactos socioeconômicos, que requer um processo de
acompanhamento contínuo e participativo.
Ademais, constata-se que o monitoramento pode auxiliar na reestruturação das atividades
desenvolvidas durante a implantação do empreendimento, de maneira a gerar informações que
apoiam ações de minimização e prevenção de impactos sociais (mais) danosos.
2.1.4. Considerações sobre os três programas
Programas ambientais normalmente englobam uma série de medidas mitigadoras e/ou
potencializadoras de impactos. Mas é comum encontrar programas que adotam indicadores de
condições ambientais, e de acordo com os resultados obtidos, formulam ações para corrigir ou
prevenir mudanças indesejadas.
Esse é o caso dos três programas apresentados - Programa de Monitoramento Limnológico e
de Macrófitas Aquáticas, Programa de Conservação de Fauna e o Programa de Monitoramento
dos Aspectos Socioeconômicos. Nos três casos os indicadores apresentaram tendências
esperadas, mostrando um cenário que pode representar baixo impacto ambiental ou social pelo
empreendimento. Ainda assim, nesse tipo de programa é sempre importante revisar os
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indicadores propostos, a fim de que não se confunda a inexistência de impactos significativos
com a não mensuração destes.
Nesse sentido, os programas apresentaram ações visando aperfeiçoar os indicadores. Esses
ajustes são fundamentais para a efetividade do programa, pois se não cumprirem a função de
identificar mudanças, esperadas ou não, a tempo de prevenir ou corrigi-las, então sua
execução se torna apenas figurativa, sendo incapaz de auxiliar o processo de gestão de
impactos que a AIA propõe nesta etapa.

2.2.

Rodovia: Pista descendente da Imigrantes

O projeto da rodovia dos Imigrantes foi criado na década de 1970, visando ligar a capital
paulista ao litoral. Em 1976, a primeira pista (ascendente) foi inaugurada. Em 1977, a região
da Serra do Mar, área diretamente afetada do empreendimento, foi declarada Parque Estadual
pelo Decreto n. 10.251/77 e somente ao final da década de 1980 o projeto básico da segunda
pista (descendente) foi submetido a uma avaliação ambiental. Nesta época começaram a se
consolidar os mecanismos de controle ambiental no país, com exigência de apresentação
prévia de um Estudo de Impacto Ambiental. O projeto foi retomado, revisto e reapresentado no
final de 1990 a fim de obter uma licença de construção, quando finalmente elaborou-se o
projeto executivo (GALLARDO & SÁNCHEZ, 2004; 2006). A intenção de manter as duas pistas
com sentidos únicos não perdurou, adotando-se a prática de reversão de pistas para o sentido
em que o tráfego fosse mais intenso.
O projeto teve muitas modificações em relação ao seu modelo teórico, um dos fatores foi que
o projeto original antecede os regulamentos de licenciamento ambiental que entrou em vigor
em 1986. A construção da pista ascendente gerou muitos impactos negativos sobre o solo,
vegetação e água (GALLARDO & SÁNCHEZ, 2004), visto que a maior preocupação com
consequências sobre a dinâmica superficial era econômica, pois isto acarretaria custos em
decorrência da paralisação e recuperação das vias (GALLARDO & SÁNCHEZ, 2006). Essas
etapas de atualização de projeto para a pista descendente possibilitaram diversas melhorias
técnicas que contribuíram para diminuição efetiva de impactos ao meio ambiente, em especial
a alteração de traçado com redução do número de túneis de 11 para 5, e adoção de técnicas
construtivas que minimizaram a supressão de vegetação inicialmente prevista (GALLARDO &
SÁNCHEZ, 2004).
2.2.1. Ferramentas de Gestão e Acompanhamento
Com as diversas revisões de projeto, os programas de monitoramento e medidas mitigadoras
evoluíram conjuntamente com a necessidade medidas de gestão mais adequadas.
No caso deste empreendimento, foi aplicado uma combinação de práticas de gestão
(GALLARDO & SÁNCHEZ, 2006):
i.

Acompanhamento ambiental de primeira parte ou automonitoramento: conduzido
pelo consórcio construtor, com equipe própria de gestão ambiental (Ecovias dos
Imigrantes S.A.);
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ii.

iii.

Acompanhamento ambiental de segunda parte ou supervisão: conduzido pelo
empreendedor, através de uma equipe de consultoria contratada para realizar
monitoramento ambiental e supervisão das atividades de construção (JGP);
Acompanhamento ambiental de terceira parte ou fiscalização: conduzido por órgãos
governamentais sob coordenação do DAIA / CETESB, mas envolvendo o Instituto
Florestal e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) ambos órgãos estaduais.

No acompanhamento ambiental de primeira parte, a Ecovias dos Imigrantes S.A. (consórcio
construtor) obteve a certificação ISO 14001 em 2001 e colocou em prática seu próprio sistema
de gestão ambiental, com renovação do certificado, três anos depois.
Durante as atividades de construção, porém, o consórcio não adquiriu certificação, mas
cumpriu todas as condicionantes da licença ambiental e todas as exigências do empreendedor
(SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005).
O acompanhamento ambiental de segunda parte, foi realizado por uma equipe de consultoria
contratada, e possui semelhanças com o Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Uma equipe de
seis profissionais da Consultoria JGP, além de auxiliares, foi designada para realizar atividades
de monitoramento e supervisão. Um sistema de registro foi estabelecido com intuito de manter
um registro histórico de dados e produzir provas documentais de que todas as medidas
preventivas e mitigadoras foram implementadas (JGP, 2003 apud SÁNCHEZ & GALLARDO,
2005). A consultoria realizava supervisão e auditoria, incluindo inspeções visuais, de forma
regular, em pontos de controle previamente selecionados, para verificar, entre diversos itens
(SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005):


Gestão de resíduos



Contenção de óleo



Armazenamento e gerenciamento de óleo usado



Escavação e disposição final do solo



Evidência de processos erosivos



Evidência de assoreamento do rio

Formulários de inspeção foram preenchidos e arquivados. Um total de 52 itens foram
inspecionados ao longo das obras, enquanto 37 itens foram verificados em áreas de instalação
auxiliar, como oficinas, refeitórios, estação de tratamento de esgotos. Foram ainda elaborados
formulários e orientações específicas para inspeções visuais ao longo de riachos e em áreas
de corte e terraplenagem (SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005).
Esses formulários foram organizados como listas de verificação ou protocolos de auditoria, que
incorporaram tanto as boas práticas ambientais durante a construção, como os requisitos ou
condicionantes da licença ambiental (SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005). Funcionou também
como uma solução prática de “tradução” dessas condicionantes, que muitas vezes continha
linguagem “vaga e imprecisa” (DIAS & SÁNCHEZ, 2001). Para cada não-conformidade, um
formulário foi preenchido com recomendações de medidas corretivas, enviado ao setor
responsável e posteriormente arquivado (SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005).
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Por fim, no acompanhamento ambiental de terceira parte, algumas instituições foram
envolvidas em inspeções de campo semanais, sendo o proponente obrigado a corrigir qualquer
não conformidade (GALLARDO & SÁNCHEZ, 2004).
A Secretaria Estadual do Meio Ambiente contratou os serviços do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) para supervisionar os impactos sobre o meio físico. Uma equipe de quatro
profissionais avaliou os reais impactos e a eficácia das medidas preventivas e de mitigação, e
em casos de não conformidade foram recomendadas ações corretivas (SÁNCHEZ &
GALLARDO, 2005). Além do IPT, o Instituto Florestal supervisionou o local de construção
(SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005), visando garantir que o nível de perturbação aos habitats
naturais fosse mínimo (GALLARDO & SÁNCHEZ, 2004).
Um programa de compensação ambiental, com a plantio de árvores nativas em áreas
designadas dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, também foi implementado. Por fim, o
Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental (DAIA) da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente supervisionou os trabalhos de construção e coordenou reuniões de trabalho para
avaliar os resultados e o desempenho, bem como discutir problemas e tomar decisões,
tornando possível, segundo Sánchez & Gallardo (2005) estabelecer um canal direto de
comunicação que provou ser mais eficaz do que um único relatório com dados consolidados.
2.2.2. Indicadores e impactos não previstos no EIA
No projeto da pista descendente da rodovia dos Imigrantes houve um impacto significativo que
não foi identificado no Estudo de Impacto Ambiental: alteração na qualidade da água
decorrente da escavação dos túneis (GALLARDO & SÁNCHEZ, 2006).
Destaca-se que durante a implantação do empreendimento foi realizado monitoramento da
qualidade da água, para cumprir uma exigência da Licença de Instalação, cuja determinação
era mensurar apenas três parâmetros, cujo objetivo foi identificar ocorrência ou não de poluição
e/ou alteração da qualidade das águas a montante das captações para abastecimento público
existentes no rio Pilões e no rio Cubatão (GALLARDO & SÁNCHEZ, 2006; GALLARDO, 2004).
A qualidade da água foi monitorada adotando parâmetros específicos para este projeto, que
consideravam características naturais da área do empreendimento, sendo que os limites para
pH eram mais restritivos que o padrão legal, e para parâmetros de cor e turbidez, mais
permissivos (SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005), como mostra a Quadro 2-4.
Quadro 2-4 Parâmetros estabelecidos na licença de instalação da rodovia Imigrantes em
comparação ao estabelecido em legislação

Parâmetros

Licença Ambiental Rodovia Imigrantes

Conama 357/2005 (água
doce/ classe 1

Observação

pH

6,5 a 7,5

6,0 a 9,0

Limites mais restritivo em
relação à legislação

Cor

< 200 mg Pt/L12

Cor natural em mg Pt/L

Limites menos restritivo em
relação à legislação

Turbidez

<150 UNT13

Até 40 UNT

Limites menos restritivo em
relação à legislação
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Fonte: Sánchez & Gallardo, 2005 e Conama n. 357/2005l

Com o avanço das escavações nos emboques dos túneis, as bacias de retenção que haviam
sido projetadas como demanda da LI, não se mostraram eficientes para o tratamento da água.
Mesmo com os processos de monitoramento, supervisão e fiscalização, a alteração na cor da
água foi observada pela população a jusante, que alertou sobre o impacto./, e demonstra a
importância da participação pública.

Após a denúncia, o monitoramento corroborou os níveis elevados de partículas sólidas na água
utilizada na execução dos furos e também nos fluxos d’água que permeiam as
descontinuidades geológicas (fraturas, zonas de cisalhamento), que foram contaminadas por
pó de pedra, resíduos de concreto projetado e calda de cimento (GALLARDO, 2004). Com
características de pH, cor e turbidez alterados, esse efluente do processo construtivo alcançou
riachos e o rio Cubatão, levando o órgão ambiental a autuar e o Ministério Público a embargar
a obra (SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005).
Empreendedor e órgão ambiental entraram em acordo para a implantação de uma nova medida
mitigadora, que consistiu na construção de quatro Estações de Tratamento de Água (ETAs)
para remover 25 mil m3 de sedimentos, reduzindo assim o assoreamento das drenagens,
contribuindo, portanto, para a atenuação do respectivo impacto (GALLARDO & SÁNCHEZ,
2006).
2.2.3. Conformidade e Desempenho do Projeto
Gallardo (2004) avaliou a eficácia das medidas aplicadas à atenuação de impactos. A eficácia
das medidas na atenuação de impactos foi avaliada em três níveis: eficaz, quando foi suficiente
na minimização do impacto atendendo às condições da licença ambiental e aos demais
requisitos legais, parcialmente eficaz, quando não foi suficiente na minimização do impacto, e
constatou-se a necessidade de alguma outra medida associada ou melhoria na prática
adotada, ou ineficaz, quando foi insuficiente na minimização do impacto. Das onze medidas
propostas Gallardo (2004) analisa que quatro foram parcialmente eficazes, e as demais não
foram avaliadas.
Segundo Sánchez & Gallardo (2005), o empreendedor, apesar da identificação de novo
impactos, obteve um satisfatório nível de conformidade legal e desempenho ambiental,
evidenciado pelos resultados do monitoramento, dada as condições de trabalho e a
sensibilidade do meio afetado. Entretanto, a conformidade obtida não decorre somente do
regime de acompanhamento externo, uma vez que os mecanismos internos de gestão são
fatores essenciais. Soma-se à esta percepção que no primeiro período houve um alto número
de ações corretivas recomendadas por ação dos órgãos que compunham a terceira parte
(fiscalização). A ação corretiva também pode referir-se as melhorias sobre uma prática
adotada. (SÁNCHEZ & GALLARDO, 2005).
2.2.4. Considerações
A construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes tornou-se um dos projetos com
maior ênfase na etapa de gestão e acompanhamento (GALLARDO & SÁNCHEZ, 2006), e de
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acordo com Dias (2001), o acompanhamento ambiental ganha destaque devido às falhas dos
Estudos de Impacto Ambiental, seja pela ocorrência de impactos não previstos, quanto pela
ineficácia de medidas mitigadoras.
O arranjo institucional adotado foi complexo, envolvendo esforços de várias instituições e do
empreendedor. O papel do órgão ambiental na definição das condicionantes foi importante para
a implantação de um sistema de monitoramento da água, que permitiu a antecipação da
identificação do impacto. O protocolo de supervisão ambiental e de atividades de
monitoramento realizadas, tanto pela correta interpretação de condicionantes da licença
ambiental, quanto por incorporar parâmetros de monitoramento que, em longo prazo, fornecem
respostas relativas à qualidade ambiental.
A participação pública também foi importante na identificação de impactos sobre a qualidade
da água, que advertiu as autoridades quanto aos sinais visíveis de alteração nas águas
superficiais, e possibilitou uma resposta administrativa e judicial, imediata.
O caso evidencia a importância do acompanhamento no processo de AIA, e confirma algumas
assertivas: as previsões feitas durante a elaboração de estudos prévios podem ser falhas; são
feitas mudanças ou ajustes de projeto após a aprovação que podem desencadear novos
impactos, que não podem ser previstos em estudos prévios; e ainda, que nem sempre as
medidas propostas são eficientes ou suficientes, exigindo adaptação e ajustes para garantir a
qualidade ambiental.

2.3.

Porto de Setúbal, Portugal

O Porto de Setúbal possui uma área de 2,4 hectares (ha) e situa-se no estuário de Sado, na
cidade de Setúbal, próximo a Lisboa em Portugal. O projeto de ampliação deste porto foi
realizado em 1997 e concluído apenas em 2003, e visou melhorar as condições de pesca, com
a construção de uma infraestrutura de proteção externa e melhorias em zonas circundantes do
porto.
No entanto, este projeto implicou nos típicos impactos negativos significativos sobre os
sistemas aquáticos associados aos portos. A maior parte do estuário é classificada como uma
reserva natural, mas também desempenha um papel importante nas economias local e
nacional.
Este caso foi selecionado, pela proposta de um sistema de monitoramento baseados em
indicadores organizados a partir do modelo: pressão, estado, impacto, resposta (PEIR), e
também nas categorias de indicadores definidas pela ISO 14031. O modelo foi proposto por
pesquisadores portugueses, quando Portugal passou a exigir o monitoramento como
obrigatoriedade. Mesmo sendo um modelo teórico, a descrição do caso é útil para evidenciar
como adotar os modelos PEIR e da ISO em casos de AIA.
2.3.1. Sistema de indicadores - INDICAMP
Ramos et al (2004) propuseram uma nova metodologia de definição de indicadores –
INDICAMP – baseada em um rearranjo das estruturas PSR/E, DPSIR e ISO 14031, descritos
na Quadro 2-5 e estabelecendo um sistema de indicadores organizado a partir de uma cadeia
causal. Este modelo conceitual foi proposto para processos de AIA, para o monitoramento de
programas implantados na etapa de acompanhamento (
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Figura 2-1).
A partir do modelo PEIR, o sistema mostra como cada atividade do empreendimento produz
pressões sobre o ambiente, que, em seguida, modifica seu estado. A variação no estado,
implica em efeitos ou impactos na saúde humana e no ecossistema, causando ao
empreendedor e à sociedade necessidade de responder com várias políticas e medidas de
gestão, como procedimentos internos, informações, regulamentos e impostos (linhas
tracejadas na
Figura 2-1).

Quadro 2-5 Estruturas conceituais de indicadores ambientais.

Autor/Data

USEPA /
1995

RIVM/1994;
RIVM/1995
Adotado
pela Agência
Ambiental
Europeia

ISO / 1999

Nome do
Quadro/categoria
de indicadores

PSR/E: pressão –
estado – resposta –
efeito

DPSIR: forças
motrizes - pressão estado - impactos respostas

ISO 14031:
Indicadores de
Desempenho
Ambiental:
- Indicadores de
Desempenho
Operacional (OPIs)
- Indicadores de
Desempenho de
Gestão (MPIs)
- Indicadores de
Condição Ambiental
(ICE)

Escala*

[a] objetivo (s)
primário (s) e

Comentários e inconvenientes

[b] sistema alvo

L para N

L para C

L para G

[a] Produzir um
sistema integrado
de informação
ambiental
[b] Ambiental inclui saúde
humana e bem
estar.

Adaptado do modelo PSR e derivado de
uma categoria chamada "efeitos" é
acrescentada, para atribuir
relacionamentos entre duas ou mais
pressões, estados, e/ou indicadores de
resposta; pressões de origem não
humana são também incluídas na
estrutura.

[a] Avaliação
ambiental
[b] Ambiental inclui saúde
humana,
ecossistemas e
materiais.

Semelhante à estrutura PSR, mas com
mais duas categorias: i) forças motrizes:
referindo-se às "necessidades" das
atividades de indivíduos e instituições
que exerçam pressões sobre o
ambiente. A "intensidade" da pressão
depende da natureza e extensão das
forças motrizes e também de outros
fatores que formam a interação humana
com os sistemas ecológicos; ii)
impactos: nos ecossistemas e bem-estar
humano devido a modificações no
estado do ambiente. As respostas
políticas levam a mudanças na estrutura
DPSIR. Greeuw et al (2001) estabelece
que uma questão-chave é que o mesmo
item pode aparecem em lugares
diferentes na estrutura, dependendo do
alvo que está sendo focando.

[a] Avaliar a
performance
ambiental de uma
organização
[b] Organização –
privada ou pública
de qualquer
tamanho ou tipo

Apesar da nomenclatura diferente
utilizada, os principais conceitos estão
estritamente relacionados com uma
abordagem geral do PSR. A principal
diferença é que, neste modelo, o
principal alvo é uma organização e não o
ambiente. Os ICE são os mesmos que a
categoria “estado”. Os OPIs
(semelhantes à categoria “pressão”)
fornecem informações sobre o
desempenho ambiental de operações da
organização. O IM (similar à categoria
“resposta”) fornece informações sobre os
esforços de gestão para influenciar o
desempenho ambiental da organização.
Este quadro foi especialmente concebido
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Autor/Data

Nome do
Quadro/categoria
de indicadores

Escala*

[a] objetivo (s)
primário (s) e

Comentários e inconvenientes

[b] sistema alvo
para organizações, mas em prática
poderia ser extrapolada para outros tipos
de 'entidades', como um país ou um
projeto.

*escala espacial: L= local; R= regional; N= nacional; C= continental; G= global

Adaptado de: Ramos et al (2004).

Figura 2-1 Estrutura de indicador ambiental (INDICAMP) para projetar e avaliar programas de
monitoramento ambiental pós-decisão.

Fonte: Adaptado de Ramos et al (2004).

Assim, o modelo INDICAMP adotou então as categorias pressão, estado, impactos-efeitos,
resposta, e adotou ainda uma quinta categoria, relacionada à ISO 14031, para
acompanhamento do desempenho dos indicadores e da gestão do sistema de informações.
Os indicadores de desempenho devem avaliar:


Quão adequados os indicadores de monitoramento ambiental e socioeconômico são
(estado, pressões, efeitos/impactos e respostas), levando a uma revisão e melhoria destes
componentes;



As atividades de monitoramento e resultados globais, incluindo o impacto ambiental do
processo de amostragem em si, para medir o quão bem o programa de monitoramento se
desenvolve;



O desempenho ambiental de projetos e ações de mitigação do impacto.
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Estes indicadores devem ser avaliados em comparação com as informações coletadas durante
o diagnóstico, para assegurar que os indicadores de monitoramento estão avaliando efeitos
causados pelas atividades do projeto em avaliação, e não efeitos de outras atividades já
instaladas na região.
Os critérios adotados na seleção de indicadores para o INDICAMP foram:


Relevância social e ambiental;



Capacidade de fornecer uma imagem representativa de impactos ambientais significativos;



Simplicidade, facilidade de interpretação e capacidade de mostrar as tendências ao longo
do tempo;



Resposta à mudança no ambiente e ações relacionadas com o projeto;



Capacidade de dar alerta precoce sobre as tendências irreversíveis;



Capacidade de ser atualizado em intervalos regulares;



Presente ou futura disponibilidade a uma relação custo / benefício razoável;



Adequação das escalas (espacial e temporal);



Níveis aceitáveis de incerteza;



Métodos de recolhimento de dados comparáveis com outros conjuntos de dados;



Boa base teórica em termos técnicos e científicos.



Existência de um nível-alvo ou limiar contra a qual compará-lo, de modo que os usuários
sejam capazes de avaliar a importância dos valores associados a ele;



Mínimo impacto ambiental do processo de amostragem em si.

Selecionados os indicadores, o modelo proposto por Ramos et al (2004) adotou duas
categorias para classificação da importância dos indicadores: relevância e viabilidade. A
classificação de relevância abrange a importância técnica e científica do indicador, sua
capacidade de síntese; e utilidade para a comunicação e elaboração de relatórios. A
classificação de viabilidade abrange sua sensibilidade, robustez, custo; e operacionalidade dos
métodos de determinação.
Cada indicador recebe uma nota de 1 a 3 para relevância e viabilidade, sendo que os
indicadores mais importantes serão os que receberam nota 3 para ambos os critérios. A
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Quadro 2-6 mostra uma pontuação de 1 a 9, sendo 1 a pontuação do impacto mais importante,
e 9 a do menos importante. Ramos et al (2004) recomendam que na primeira fase do programa
de monitoramento pós-decisão sejam incluídos apenas os indicadores com classificação mais
alta. Dependendo dos resultados das primeiras campanhas, outros indicadores podem ser
acrescentados, conforme a necessidade de aprofundamento da coleta de dados.
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Quadro 2-6 Pontuação dos indicadores de acordo com sua relevância e viabilidade (classificado
de 1 a 3).
Pontuação

Relevância

Viabilidade

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Adaptado de: Ramos et al (2004).

3
3
3
2
2
2
1
1
1

3
2
1
3
2
1
3
2
1

No estudo em questão não são apresentados os resultados da aplicação da metodologia no
projeto de ampliação do Porto de Setúbal, porém visa ilustrar a forma como o indicador é
utilizado no momento de tomada de decisão das categorias de indicadores mais relevantes,
assim como gerar uma discussão sobre seu uso.
A Quadro 2-7 lista os indicadores escolhidos para as cinco categorias INDICAMP e atribui a
pontuação de 1 a 3 para relevância e viabilidade para cada um dos indicadores.
Quadro 2-7 Indicadores pertencentes às categorias INDICAMP e suas pontuações (de 1 a 3).
Indicadores
Relevância

Carga de poluição de portos

Viabilidade

Unid.

Derramamento de óleo

kg/ano

3

2

Descarga de peixe

kg de peso vivo/ano

3

3

Operação de dragagem

m3/ano

3

3

Material dragado

m3/ano

3

3

Descarga de água residual doméstica
sem tratamento adequado

m3 de descarga/ano

3

2

Escoamento de água das atividades
portuárias (operação do barco, reparação
e manutenção, limpeza, estação de
abastecimento, edifício adjacente áreas,
incluindo estacionamento) medidos
através de modelagens estimativas.

m3/ano

3

2

Descargas de resíduos de peixe

t/ano

2

2

Descargas de resíduos sólidos

t/ano

2

1

pH

m

1

3

Turbidez

mg/l O2

3

3

Oxigênio Dissolvido (OD)

MPN/100 ml

3

3

Qualidade
da água

Estado

Pressão

Categorias
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Indicadores
Relevância

Viabilidade

Unid.

Coliformes fecais

mg/l NH4, N and
PO4

3

3

Nutrientes (nitrogênio e fósforo)

ug/l

2

3

Metais pesados: Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cb e
Cr

ug/l

3

3

Hidrocarbonetos poliaromáticos

mg/l

3

3

Surfactantes

mg/l

3

3

Óleos

ug/l

3

3

Bifenilas policloradas

ug/l

3

3

Organotin (TBT)

nº/m2

2

3

Detritos e lixos

-

3

3

Coliformes fecais

MPN/100 ml

2

3

Matéria Orgânica

%

3

3

Potencial Redox

mV

3

3

Metais pesados: Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cb e
Cr

mg/g

3

2

Hidrocarbonetos poliaromáticos

mg/g

3

2

Bifenilas policloradas

mg/g

3

2

TBT

mg/g

2

2

Estrutura da comunidade
macrozoobentônica (avaliada através de
riqueza de espécies, abundância,
biomassa, diversidade de espécies,
equitabilidade e k-dominância curvas,
entre outros)

-

3

1

Avaliação de qualidade do sedimento (por
exemplo, testes de toxicidade, avaliação
de perturbação de comunidades
macrozoobentônica, background do
sedimento, avaliação tríade de qualidade
de sedimentos, equilíbrio fracionado)

-

3

2/1

Presença de contaminação fecal em
moluscos

MPN
Contaminação/g
FW

3

3

Deformações na ictiofauna

% Deformações
nas vértebras ou
placas urais

1

3

Bioacumulação de contaminantes em
moluscos e crustáceos

µg contaminante/g
FW

3

2

Acumulação de biotoxinas, moluscos

µg biotoxina /100 g
FW

2

2

Efeitos sobre a qualidade de
organismos utilizados na dieta

Impactos / Efeitos

Qualidade do sedimento

Categorias
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Indicadores
Relevância

Monitoramento de
indicadores de

Respostas

Categorias

Viabilidade

Unid.

Mortalidade de organismos - peixes

inspeção visual do
número de mortes /
espécies / ano
causada pela
atividades do
projeto

3

3

Qualidade da praia

Nº de praias com
má qualidade da
água/ano

2

2

Cumprimento de legislação ambiental

nitrato, Estrutura da
Água e Despejo de
sedimento (sim /
não) ou %
Exigências
regulatórias
aplicadas

3

3

Programa de Gestão de Dragagem

m3 de material
dragado sob
programa de gestão

3

3

Programa de Gestão de Resíduos

% dos resíduos
sólidos coletados
nos recipientes
adequados

3

3

Programa de Gestão de Drenagens e
Águas Residuais

% de metais
pesados removidos
pelos sistemas de
controle de
escoamento, como
filtragens práticas

3

2

Programa de Gestão de Manutenção e
Lavagem de Barcos

% de barcos
lavados sem usar
produtos de
limpeza tóxicos

3

3

Programa de Gestão e Controle de
Estação de Abastecimento de
Combustível

Derramamentos de
óleo próximos à
estação de
abastecimento de
combustível

3

3

Gestão de Resíduos de Peixes

% dos peixes
reutilizados como
isca

3

2

Treinamento de mão de obra

Nº de pessoas
atribuídas ao
programa de
monitoramento
submetidas a
treinamentos de
monitoramento
ambiental

3

3
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Indicadores
Relevância
Categorias

Viabilidade

Unid.

Monitoramento de investimentos e
despesas

103 euros /
componente
ambiental do
Programa de
Monitoramento
(CAPM)

3

3

Monitoramento de atividades ambientais

Nº campanhas de
monitoramento /
CAPM

3

3

Cooperação institucional com outras
atividades de monitoramento

Nº/CAPM

3

3

Monitoramento das tarefas diárias
ambientais do staff do Porto

Nº de
pessoas/CAPM

3

3

Nº de cidadãos/
Campanhas de educação e sensibilização
campanhas
ambiental
voluntárias CAPM

3

3

Monitoramento da informação através do
feedback dos stakeholders

Nº de mensagens
recebidas/CAPM

3

2

Monitoramento de notificação e
comunicação às partes interessadas

Relatórios,
workshops, listas
de email,
internet/CAPM

3

3

Custo médio de indicador de
acompanhamento

Euros/indicadores
usados em CAPM

3

3

Uso de produtos químicos nas atividades
de monitoramento

cargas de
reagentes de
monitoramento
atingindo águas do
porto / CAPM

3

2

Uso de produtos e equipamentos
ambientalmente preferíveis nas atividades
de monitoramento

Nº de produtos
ambientalmente
preferíveis/CAPM

3

2

Identificação dos impactos ambientais
inesperados sob EIA

Nº/CAPM

3

2

Resultados do monitoramento usados
para validar métodos de previsão de
impacto

Nº de métodos
previsões validados
/ CAPM

3

2

Eficácia das medidas de mitigação

Nº de medidas de
mitigação
redesenhadas /
CAPM

3

3

Implementação de práticas ambientais
com base em resultados de
monitoramento

Nº/CAPM

3

3

Medições analíticas e níveis de detecção
relacionados

Nº de indicador
medidas no âmbito

3

3

Arcadis

63

Indicadores Ambientais
Gestão e Acompanhamento de Programas Ambientais

Indicadores
Relevância
Categorias

Viabilidade

Unid.
de nível de
detecção analítica /
CAPM

Adaptado de: Environmental indicator frameworks to design and assess environmental monitoring
programs (Ramos et al, 2004).

Neste processo, os indicadores não escolhidos inicialmente, de acordo com o marcador
previamente estabelecido, devem ser levados em consideração. A organização dos valores
indicadores faz com que esta metodologia seja menos dispendiosa e mais eficaz.
Alguns dos indicadores de pressão, estado, impacto/efeito e resposta, embora com
classificação de alta relevância, têm baixa classificação de viabilidade, como resultado de
elevados custos de determinação e/ou difícil operacionalidade (por exemplo, a estrutura da
comunidade macrozoobentônica ou avaliação da qualidade do sedimento).
No caso do monitoramento do desempenho dos indicadores, quase todos eles possuem uma
classificação máxima em termos de relevância e viabilidade. Isso não significa que um maior
esforço é colocado no monitoramento de desempenho de indicadores, apenas que eles são
mais fáceis e menos dispendiosos de quantificar (RAMOS et al, 2004).
Uma análise aprofundada desses indicadores mostra as dificuldades que surgem na aplicação
da estrutura INDICAMP para problemas ambientais complexos, como recursos marinhos.
Estas dificuldades podem ser devidas a vários fatores, tais como:


Várias causas que contribuem para um único efeito;



Múltiplos efeitos resultantes de uma única pressão;



Inter-relações entre componentes do ecossistema;



Efeitos indiretos, cumulativos ou sinérgicos;



Identificação das equações matemáticas que melhor representam o comportamento de
parâmetros.

Para isso, os autores sugerem que deve haver integração dos indicadores elaborados para
monitoramento de um empreendimento com outras iniciativas na região. A vantagem desta
abordagem é que ela busca medir não apenas o impacto, mas pressões causadas (fontes de
poluição) que permitem a antecipação de ações para que o impacto não ocorra.
2.3.2. Análises e Considerações
Apesar de ser um modelo teórico, o INDICAMP reúne uma série de propostas relevantes na
área de indicadores ambientais aplicadas à AIA, e é um modelo prático que pode ter seus
fundamentos adotados em casos reais sem maiores dificuldades.
A metodologia INDICAMP permite a incorporação de uma abordagem de análise de sistemas
e a identificação das principais relações de causa e efeito entre as diferentes categorias de
indicadores de acompanhamento, proporcionando ainda uma avaliação de desempenho,
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garantindo que as categorias de pressão, estado, efeitos e respostas sejam das atividades do
projeto, e não outras atividades.
Assim, nesse caso se destaca o estabelecimento de uma cadeia causal entre indicadores, (2)
o estabelecimento de uma categoria para avaliação do sistema, e (3) a classificação de
importância dos indicadores que permite priorizar os melhores indicadores, e já contando com
um conjunto de indicadores que pode ser incluído para tornar o sistema mais robusto caso seja
necessário.

2.4.

Mineração Oyu Tolgoi, Mongólia

A exigência de realização de estudos prévios nos moldes da AIA não é exclusiva de órgãos
públicos. Instituições financeiras passaram a requerer de seus clientes processos completos
de AIA como condicionante da concessão de créditos, com a finalidade de reduzir os riscos
socioambientais relativos à sua participação nos financiamentos.
Visando alinhar e discutir esse processo, o International Finance Corporation (IFC)1 e um banco
holandês (ABN Amro) promoveram, em 2002 em Londres, um encontro de altos executivos
para discutir experiências com investimentos em projetos, envolvendo questões sociais e
ambientais em mercados emergentes, nos quais nem sempre existe legislação rígida de
proteção do ambiente. A partir destas discussões, foram formulados os Princípios do Equador,
que são critérios mínimos para a concessão de crédito, que asseguram que os projetos
financiados sejam desenvolvidos de forma socialmente e ambientalmente responsável.
Atualmente, 81 instituições financeiras públicas e privadas são signatárias dos Princípios de
Equador.
Esse conjunto de critérios conta com orientações da triagem ao acompanhamento, incluindo
uma série de regras para elaboração dos estudos socioambientais, expressos principalmente
nos Padrões de Desempenho propostos pela IFC (EQUATOR PRINCIPLES, 2013). São oito
Padrões de Desempenho, que descrevem como tratar temas como condições de trabalho,
conservação da biodiversidade, reassentamento e povos indígenas.
Sobre a etapa de acompanhamento, são exigidos indicadores de desempenho, metas ou
critérios de aceitação que possam ser monitorados ao longo de períodos de tempo para todas
as medidas e ações de mitigação e melhoria propostas. Ademais, procedimentos de
monitoramento e medição da eficácia dos programas de gestão definidos devem ser
estabelecidos, para o acompanhamento e controle do desempenho (IFC, 2012a).
Visando explorar elementos da etapa de acompanhamento em um caso de AIA exigido por
instituições financeiras, será apresentado o caso da mineração Oyu Tolgoi, na Mongólia,
visando evidenciar a estruturação dos programas, indicadores adotados, e ferramentas de
gestão para o acompanhamento ambiental.

1 A IFC é uma instituição membro do Grupo Banco Mundial, que tem a finalidade de financiar projetos do setor privado. Em 1956,
a IFC iniciou o processo de investimento de empresas em países em desenvolvimento, e atualmente está presente em mais de
100 países com mais de 2.000 clientes do setor privado (IFC, 2015).
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2.4.1. Etapa de acompanhamento no Projeto Oyu Tolgoi - LLC
O Projeto Oyu Tolgoi é o maior investimento individual na história da Mongólia e um dos
maiores do mundo, que envolve a exploração do maior depósito de cobre e ouro do país, o
qual é localizado no distrito de Khanbogd, a 600 km ao sul da capital, Ulan Bator. A previsão
de produção é de 100.000 toneladas por dia, visando a exportação de ouro e cobre para o
suprimento do desenvolvimento global industrial. O projeto é de propriedade tanto do governo
da Mongólia (34%) quanto do Grupo Ivanhoe Mines (66%), que é uma subsidiária da
multinacional Rio Tinto.
O processo de Avaliação de Impacto Ambiental e Social foi elaborado como parte dos requisitos
para concessão de crédito pelo Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento
(European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) e a OECD.
O processo tem as mesmas características da AIA conduzida no Brasil - para cada impacto
ambiental e social identificado e avaliado foram definidas medidas de mitigação e gestão para
as etapas de implantação, operação e desativação - as quais são refletidas no Plano de Gestão
Ambiental e Social, constituído por um conjunto de dezenove planos temáticos.
Os objetivos gerais do plano relacionam-se a apresentação de (i) como os Planos de Gestão e
os Documentos de Implementação são incorporados nos sistemas de gestão; (ii) quais os
componentes que devem ser incluídos no intuito de contemplar os padrões do projeto
(relacionados aos padrões e guias da Rio Tinto e às legislações e regulamentações da
Mongólia); e (iii) como estes são considerados nos planos de gestão (OYU TOLGOI, 2013).
Ademais, esse Plano de Gestão Ambiental e Social é um componente integrante do Sistema
de Gestão Ambiental, Segurança e Saúde, o qual é moldado em um ciclo de melhoria contínua
constituído por uma estrutura de 17 elementos. Dentre estes elementos, a Medição e
Monitoramento (Elemento 13) e a Avaliação de Desempenho e Auditoria (Elemento 16), assim
como um processo de verificação, são estabelecidos para avaliar o acompanhamento do
Planos de Gestão temáticos, de maneira a documentar e verificar a devida implementação das
medidas de mitigação e gestão, monitorar e documentar a efetividade destas medidas e avaliar
os impactos atuais da operação do empreendimento, além de demonstrar a conformidade com
as exigências legais e outros requisitos estabelecidos.
Os procedimentos para a Medição e Monitoramento, bem como de Avaliação do Desempenho,
têm o objetivo de medir e avaliar o desempenho da saúde, segurança, meio ambiente e
comunidade, por meio do estabelecimento de indicadores, metas, coleta de dados, bem como
procedimentos para o registro das informações em relatórios, possibilitando uma avaliação do
progresso e da efetividade na implementação de cada plano de gestão. Quando da constatação
de inconformidades e metas que não estão sendo atingidas, são definidas ações corretivas ou
preventivas. Os indicadores de desempenho devem ser revisados, pelo menos, anualmente.
Há também as auditorias internas que têm como objetivo avaliar o desempenho dos
procedimentos, regulamentos e normas regularmente, bem como as conformidades e nãoconformidades do planejamento efetuado
Os processos de auditoria externa periódica, realizados três vezes ao ano, também fazem parte
do acompanhamento desses planos, por ser uma exigência das instituições financiadoras. Um
grupo independente de auditoria realiza um monitoramento da empresa, com o intuito de
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revisar as informações e documentações mais recentes sobre os aspectos ambientais, sociais,
de saúde e segurança relacionados a operação do empreendimento, destacando os impactos
e incidentes que foram retratados no monitoramento anterior, bem como identificar se as
medidas de mitigação determinadas estão sendo implementadas conforme estabelecido nos
estudos ambientais (D’APPOLONIA, 2015).
Os resultados da avaliação de auditoria são apresentados tanto sob a forma de observações e
comentários, com também de recomendações. As observações são sugestões para a boa
execução das ações definidas, bem como para a resolução das questões em andamento,
baseadas na experiência dos membros da equipe que realizam a auditoria. Apesar de não ser
consideradas obrigatórias, há um incentivo para que sejam incorporadas ao processo de
gestão do empreendimento. Há também conclusões sobre os problemas identificados em
relação a não-conformidade com os compromissos assumidos.
Nesse contexto, destaca-se que os financiadores do projeto selecionam especialistas
independentes para realizar uma auditoria, três vezes ao ano, para avaliar o progresso das
informações e documentações mais recentes relacionados ao processo a avaliação de impacto
ambiental realizado, destacando os impactos e incidentes retratados em monitoramentos
anteriores, bem como identificar se as medidas de mitigação do projeto estão sendo
implementadas conforme estabelecido nos estudos ambientais. No website do
empreendimento2 é possível consultar os documentos referentes a esse processo desde o ano
de 2013.
Para ilustrar estes processos e os indicadores adotados, três planos serão descritos: o Plano
de Gestão de Emissões Atmosféricas, o Plano de Gestão para a Biodiversidade e o Plano de
Ação de Reassentamento.
2.4.2.

Plano de Gestão de Emissões Atmosféricas

Este plano relaciona-se ao potencial do Projeto Oyu Tolgoi em gerar emissões atmosféricas
(SO2, NOX, CO, entre outros) que podem causar poluição do ar e outros impactos
relacionados tanto à saúde pública, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, além dos
relacionados a incômodos provenientes da geração de poeira e odor. Para medir a eficácia
do plano, três indicadores-chave de desempenho foram definidos, baseados em padrões do
projeto previamente estabelecidos, os quais são apresentados no

2

http://ot.mn/environmental-social-impact-assessment-management/
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Quadro 2-8. São definidos processos de auditoria interna e externa para avaliar o desempenho
do plano.

Arcadis

68

Indicadores Ambientais
Gestão e Acompanhamento de Programas Ambientais

Quadro 2-8 Indicadores-chave de desempenho estabelecidos no Plano de Gestão de Emissões
Atmosféricas
Indicador-chave de
desempenho
Incidentes sobre a
qualidade do ar
Não-conformidade com
os Padrões de
Qualidade do Ar
Reclamações da
comunidade

Meta

Medida de monitoramento

Minimizar e promover a melhoria contínua
no número de relatórios relacionados a
incidentes de qualidade do ar

Número de relatórios relacionados a
incidentes sobre a qualidade do ar por
ano

Meta: 0 por ano
Limite: 5 por ano com mitigação acordada

Número de não-conformidades medidas
relacionadas aos Padrões de Qualidade
do Ar do Projeto, que não são causadas
por condições atmosféricas naturais

Minimizar e promover a melhoria contínua
no número de relatórios relacionados as
reclamações da comunidade

Número de relatórios sobre a qualidade
do ar que relacionam as reclamações da
comunidade por ano

Fonte: Projeto Oyu Tolgoi, 2013

2.4.3.

Plano de Gestão para a Biodiversidade

Este plano relacionado a gestão da biodiversidade tem como objetivos guiar a implementação
dos requisitos específicos sobre a identificação de Hábitats Críticos (exigência do Padrão de
Desempenho 6 do IFC), das exigências legais sobre biodiversidade exigidas pela Mongólia,
além de contemplar os elementos definidos na Estratégia de Biodiversidade da Rio Tinto. Para
avaliar a efetividade da implementação das ações de mitigação relacionadas à biodiversidade,
foram desenvolvidos quatorze indicadores-chave de desempenho, metas e medidas de
monitoramento específicas para cada um deles, como mostra o Quadro 2-9.
Quadro 2-9 Indicadores-chave de desempenho estabelecidos no Plano de Gestão para a
Biodiversidade.
Indicador-chave de
desempenho

Meta

Área perturbada que não tenha
sido objeto de avaliação da
biodiversidade e que tenha
sido aprovada em relação a
permissão de uso do solo

100% de conformidade com as
exigências de aprovação
relacionadas a permissão de
uso do solo

Revisão anual das áreas perturbadas do
projeto comparadas om as exigências da
permissão de uso do solo

Conformidade com a Política
de Produtos Animais e de
Plantas Silvestres Ilegais

100% de conformidade
(confisco zero resultante de
inspeções)

Número de animais e plantas ou produtos
confiscados por ano
Número de confiscos pelo número de
inspeções (expresso em %)

% de trabalhadores que
participam de treinamento
sobre conscientização
ambiental na empresa

100% dos trabalhadores
treinados no período de 6
meses

Registros dos treinamentos com os
trabalhadores da Oyu Tolgoi

Incidentes com trabalhadores
da Oyu Tolgoi ou contratados
não autorizados a conduzirem
em estradas ou
estacionamentos ao longo de
estradas

Zero incidentes com
trabalhadores ou contratados
não autorizados a conduzirem
em estradas ou
estacionamentos ao longo de
estradas

Registros do monitoramento do sistema de
rastreamento GPS dos veículos e
motoristas da OT, para análise e
verificação da conformidade dos veículos
da empresa
Verificação do sucesso de programas
públicos para minimizar o uso de veículo

Medida de monitoramento
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Indicador-chave de
desempenho

Meta

Medida de monitoramento
off road e estacionamento ao longo das
estradas, a ser incluído no escopo de
trabalho de uma organização externa
especializada, para desenvolver o
Programa de Avaliação e Monitoramento
da Biodiversidade
Registro de condução não autorizada e
relatórios de incidentes

Carcaças e ninhos de
predadores removidos de
linhas de transmissão e
estradas

100% de remoção das carcaças
e dos ninhos em conformidade
com os procedimentos de
inspeção e remoção

Número de carcaças removidas
Número de ninhos removidos
Registro de inspeções em linhas de
transmissão e estradas

Programa de reabilitação de
áreas a ser cumprido em
conformidade com o
Procedimento de Reabilitação

100% de conformidade com os
procedimentos de reabilitação

Proporção da área reabilitada tal como
estabelecida no programa de reabilitação
de áreas
Auditorias anuais das áreas reabilitadas

Mortalidade de animais
silvestres atribuída ao
empreendimento

Zero incidentes

Número de incidentes relatados

Redução da caça ilegal

Redução significativa da caça
ilegal, em relação a base de
referência (meta quantitativa a
ser desenvolvida após a coleta
e avaliação dos dados de
referência da caça ilegal)

Registros de compromisso anti-caça ilegal
Relatórios de monitoramento de caça
ilegal.

Uso de passagens
subterrâneas por animais
silvestres ungulados

Uso das passagens
subterrâneas instaladas por
animais silvestres, indicando
conectividade

Dados de monitoramento, análises e
relatórios de passagem de animais
silvestres

Planejamento colaborativo
para o monitoramento de
objetivos

A Equipe de Gestores
Ambientais da Oyu Tolgoi,
Supervisores de Pesquisa e
empreiteiros devem se
encontrar bianualmente para
discutir programas de
monitoramento

Planos de trabalho anuais de
monitoramento

Monitoramento das florestas
ribeirinhas considerando duas
espécies indicadoras de flora

Número crescente de indivíduo
s indicadores saudáveis nas
populações ribeirinhas

Levantamento e monitoramento focado
nas espécies indicadoras considerando %
de material lenhoso morto e caído

Fonte: Projeto Oyu Tolgoi, 2013

Ademais, é apresentado que inspeções diárias devem ser realizadas por pessoas internas,
bem como inspeções de rotina por meio de uma lista de verificação. Os incidentes identificados
devem ser registrados em um sistema de gerenciamento de incidentes. As conformidades e
não-conformidades também são avaliadas em auditorias internas anuais.
2.4.4.

Plano de Ação de Reassentamento

Este plano tem como principal objetivo avaliar o estado atual do reassentamento de 10 famílias
localizadas na área da mina e de 89 famílias que foram deslocadas devido a construção das
infraestruturas auxiliares do empreendimento. O plano tem também o intuito de gerenciar todos
os novos impactos decorrentes do reassentamento e do restabelecimento das famílias
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afetadas. O acompanhamento interno é baseado na coleta de dados e análises das atividades
de mitigação, comparadas com as atividades e prazos definidos no plano (automonitoramento);
e o acompanhamento externo, para o qual são definidos indicadores de desempenho, que se
subdivide em (i) avaliação de resultados (outcome evaluation); e (ii) auditoria de cumprimento
(completion audit).
O monitoramento externo relacionado a avaliação de resultados (outcome evaluation) tem o
objetivo de medir os resultados das medidas de mitigação em médio e longo prazos,
relacionadas ao reassentamento e deslocamento da população atingida, possibilitando
averiguar se a implantação do plano está alcançando os resultados esperados. Para esse
processo, foram definidos dez indicadores-chave de desempenho para avaliar as famílias que
foram diretamente e indiretamente afetadas, como mostra o Quadro 2-10.
Quadro 2-10 Indicadores-chave de desempenho estabelecidos no Plano de Ação de
Reassentamento para o monitoramento interno.
Tema

Educação

Saúde

Indicador-chave de
desempenho
Número de crianças
matriculadas no ensino
primário, secundário e
superior
Número total de
crianças matriculadas
Mortalidade infantil de
menores de 5 anos
Taxas de mortalidade
maternal
Incidência de doenças
entre as pessoas
afetadas

Renda

Renda das famílias
separadas por sexo
Número dos residentes
empregados
Número de empregados
pelo projeto (tipo de
emprego)
Novas fontes de renda

Equipament
o e Posses

Número de famílias com
rádios, bicicletas,
motocicletas, carros

Serviços e
Água

Número de famílias com
acesso a água potável
Número de famílias com
acesso a eletricidade

Doenças
sociais

Número de casos de
pequenos crimes
relatados
Número de casos de
violência doméstica

Meta

100% de matrículas até 2017
10% de aumento no número de matrículas,
ano a ano

Taxas inferiores a 10% em relação às taxas
nacionais/provinciais de 2017

Aumento de 10% na participação de mulheres
na renda familiar, ano a ano, até que a
paridade seja alcançada
Manutenção da taxa de emprego mais
elevada em relação as taxas nacionais
Tamanho dos rebanhos sustentáveis até
2017, tendo em conta o status da pastagem e
composição do rebanho (isso pode significar
menos ou mais animais, e/ou melhor
distribuição).
Aumento de 50% em pequenas empresas de
start-ups ano a ano, para os primeiros 5 anos,
até 2017, até 2017.
Aumento médio de 10% em domicílios para
cada categoria de posse, ano a ano, até 20%
superior ao nível nacional/provincial em 2017
Todos apartamentos/casas no centro de
Khanbogd conectados a energia e água até
2017
Nº de poços criados
Nº de poços restaurados
Redução de 10% nos casos ano a ano, a uma
taxa mais baixa do que as taxa
nacionais/provinciais até 2017

Medida de
monitoramento

Pesquisa anual
das famílias
afetadas

Pesquisa anual
das famílias
afetadas

Pesquisa anual
das famílias
afetadas

Pesquisa anual
das famílias
afetadas
Pesquisa anual
das famílias
afetadas

Pesquisa anual
das famílias
afetadas
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Tema

Economia
Local

Emprego

Reclamaçõe
s, conflitos e
queixas

Gestão de
pastagem

Indicador-chave de
desempenho

Custo dos alimentos
básicos, custo dos
produtos agrícolas,
custo do aluguel de
casas em Khanbogd;
Número de imigrantes
para Khanbogd Soum

% de mão de obra não
qualificada
% de mão de obra
semiqualificada e
qualificada
Número de empregos
criados pela OT por
categoria
Número de reclamações
apresentadas por
categoria
Número de queixas
pendentes, tempo médio
de resolução de
reclamações
% de reclamações
resolvidas por acordo
mútuo
Melhoria da
produtividade das
pastagens (aumento do
rendimento por hectare)
e rebanhos (maior
retorno por cabeça de
gado vendido)

Meta

Medida de
monitoramento

Custos de vida aumentam para não exceder a
CPI (inflação), ano a ano
Número de imigrantes que não exceda a taxa
de construção de habitação anualmente

Pesquisa anual
das famílias
afetadas,
levantamento
econômico
Entrevistas com
governadores
locais e outros
oficiais
relacionados à
imigração

Aumento de 5% de pessoas empregadas,
ano a ano
Aumento anual de 5% de postos de trabalho
que exigem maiores qualificações aos
residentes de Khanbogd, até 2017

Banco de dados de
força de trabalho e
registros de
empregos

Redução do tempo médio de resolução de
reclamações para menos de 30 dias, até o
final de 2013

Registros/banco de
dados de
reclamações

Tamanho dos rebanhos sustentáveis até
2017, tendo em conta o estado do pasto e a
composição do rebanho (isso pode significar
menos ou mais animais, e / ou uma melhor
distribuição)

Relatórios anuais
do governador e do
Ministério da
Agricultura
informando sobre
os preços de
venda de animais e
medidas de
rendimento de
pasto

Fonte: Projeto Oyu Tolgoi, 2013

A auditoria de cumprimento (completion audit) faz uma avaliação mais abrangente, e avalia o
restabelecimento dos meios de subsistência das famílias realocadas. Ela visa determinar se
os compromissos e atividades instituídos sob o escopo desse plano foram contemplados de
maneira adequada e se os resultados esperados foram atingidos, incluindo entrevistas com
famílias e lideranças políticas. Os indicadores de desempenho para esse processo de
monitoramento externo estão apresentados no
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Quadro 2-11.
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Quadro 2-11 Indicadores-chave de desempenho estabelecidos no Plano de Ação
Indicador-chave de
desempenho

Meta

Medida de monitoramento
Entrevistas com as famílias afetadas

Medidas de mitigação
concluídas

Nenhuma compensação
incompleta ou medidas de
apoio à subsistência

Relatórios de avaliação de resultados, relatórios
de monitoramento
Pesquisa anual das famílias afetadas

Conformidade com os
compromissos, padrões
de desempenho e leis
da Mongólia

Cumprimento de todos os
compromissos
Conformidade com a PR/PS5
e Lei da Mongólia

Número de pessoas
compensadas ou
assistidas

Entrevistas com governadores locais e outros
oficiais
Pesquisa anual das famílias afetadas
Registros de compensação e assistência

Todas as pessoas afetadas

fornecidas
Entrevistas com as famílias afetadas
Registros das medidas de restauração de meios
de subsistência implementadas

Número de meios de
subsistência
restaurados

Todas as pessoas afetadas
que melhoraram o nível de
renda

Entrevistas com as famílias afetadas
Relatórios de avaliação de resultados, relatórios
de monitoramento
Pesquisa anual das famílias afetadas

Fonte: Projeto Oyu Tolgoi, 2013

2.4.5. Considerações
Os processos de Avaliação de Impacto conduzidos por instituições financeiras avançaram de
forma acelerada na última década, de forma que atualmente é possível encontrar guias
técnicos e manuais robustos sobre boas práticas em diversos setores que usualmente estão
associados a impactos adversos significativos.
A motivação para esses processos que está relacionado à concessão ou não do financiamento
é um fator que torna a relação entre empreendedor e o processo de AIA: o projeto do
empreendimento não pode levar a riscos socioambientais que possam comprometer o
investimento realizado. Empreendedor e financiador têm interesse que o processo alcance
padrões elevados, por isso a relação que se estabelece entre os dois tende a ser mais
cooperativa do que coercitiva. As auditorias externas realizadas não visam a punição do
empreendedor, mas sim auxiliar a correção de problemas e orientar quanto ao desenvolvimento
das ações.
Em relação ao projeto Oyu Tolgoi, é interessante notar que a participação ou opinião da
comunidade são consideradas nos três programas apresentados. O plano para conservação
da biodiversidade apresenta indicadores abrangentes, e metas que miram a excelência. No
Plano de Ação de Reassentamento, a adoção de indicadores de percepção após o
reassentamento merece destaque pois mesmo que o empreendedor cumpra item a item o que
foi estabelecido em seu plano, o conjunto dos esforços pode não ter alcançado níveis
satisfatórios na visão das famílias, caso em que o empreendimento deverá continuar atuando
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para garantir melhoria da qualidade de vida aos afetados. Porém ao avaliar as características
dos indicadores ambientais, as metas e as medidas de monitoramento, observa-se que apenas
o conjunto desses elementos dentro do plano é que permitirá medir a efetividade dos planos
de forma ampla e integradora, encadeados com a mensuração dos passos dados ao longo de
todo o processo, pois ao se avaliar individualmente, nota-se que algumas propostas carecem
de ajustes e não resultaram no controle do impacto.

2.5.

Juruti Sustentável – AIA e indicadores de desenvolvimento local
(indicadores com participação pública)

Um dos casos descritos na literatura acerca de indicadores adotados no acompanhamento de
projetos é o caso da mineração de bauxita da Alcoa em Juruti, no Pará. O empreendimento
proposto, além da mina, contaria também com um terminal portuário às margens do rio
Amazonas, e uma ferrovia com 50km de extensão.
Dentre os impactos ambientais e sociais identificados no desenvolvimento de EIA da
mineração, foram identificados aqueles decorrentes do incremento populacional, com aumento
da demanda por serviços (educação, saúde, saneamento, segurança), bem como problemas
de saúde pública. A Alcoa requereu a licença prévia em 2005, concedida com 52
condicionantes em 2006, ano que também foi obtida a licença de instalação. A mina entrou em
funcionamento em setembro de 2009. O processo correu com conflitos sociais – O Ministério
Público Federal e Estadual do Pará recomendaram ao órgão estadual a suspensão das
licenças3, tendo apresentado Ação Civil Pública elencando problemas relacionados à baixa
qualidade do EIA. Houve conflitos com comunidades rurais afetadas pelo empreendimento que
não possuíam título da terra (principalmente Juruti Velho), e problemas com o despejo de
efluentes do alojamento de trabalhadores a montante da captação de água para abastecimento
público. A partir da pressão do MPF e MPE-PA para que a Alcoa apresentasse um plano
concreto de responsabilidade social e estreitasse o relacionamento com os atingidos pelo
empreendimento, além de outras ações do órgão ambiental e da sociedade civil, a Alcoa propôs
então o projeto Juruti Sustentável (BORBA, 2012). Em teoria, o projeto daria suporte para a
elaboração de um plano de desenvolvimento local de longo prazo, para o município de Juruti e
região, nos moldes da Agenda 21 local, e ao longo das discussões o projeto também seria uma
ferramenta para resolução de conflitos entre os diferentes atores locais (BORBA, 2012).
Impactos socioeconômicos indiretos decorrentes do incremento populacional são um
importante ponto de discussão no licenciamento ambiental. Mesmo que a oferta de
infraestrutura e serviços seja uma responsabilidade do Estado, o empreendedor induz a
aceleração desse processo, e pode ser considerado o principal responsável pela sua
ocorrência. A proposição de medidas mitigadoras ou compensatórias nesses casos
usualmente incluem parcerias e convênios com prefeituras, visando dar suporte à expansão
da oferta de serviços induzidos pelo empreendimento.
No caso de Juruti, o empreendedor apresentou uma proposta de um projeto participativo e
educação ambiental, indo além da proposição de indicadores específicos para mensuração de

3

http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_meio-ambiente-e-patrimonio-cultural/ministerio-publico-

recomenda-cancelamento-de-licencas-da-alcoa-em-juruti
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medidas mitigadoras. O projeto estimulou a comunidade a pensar as ações necessárias para
melhoria da qualidade de vida e ambiental, não apenas provenientes do empreendimento.
Note-se que o mérito desta experiência em relação aos seus indicadores ambientais é
relevante mais pela proposta de uma iniciativa independente do PBA do empreendedor, do que
pelos indicadores em si. O modelo ainda precisa de ajustes, como mostra a análise de Borba
(2012), todavia indica alguns caminhos para aperfeiçoar as ações em relações aos impactos
socioeconômicos decorrentes da atração de pessoas causada por empreendimentos de
grande porte.
2.5.1. Fundamentos do projeto Juruti Sustentável
O projeto Juruti Sustentável foi criado no contexto do licenciamento ambiental da mineração de
bauxita da Alcoa, em Juruti (PA). Além de 35 Planos de Controle Ambiental atrelados à LI, a Alcoa
estabeleceu algumas iniciativas voluntárias complementares. Após uma série de conflitos com o
MPE e algumas comunidades afetadas, como mencionado anteriormente, o empreendedor buscou
solucionar os conflitos a partir da elaboração de uma Agenda Positiva, que apresentava um conjunto
de iniciativas debatidas amplamente com o poder público, entidades de classe local e a população,
sendo resultado de anseios, aspirações e carências apontadas pela própria população.
Adicionalmente, de acordo com Borba (2012), o órgão ambiental estadual recomendou à Alcoa
dedicar atenção ao relacionamento com as comunidades atingidas, para compreender as principais
questões de conflitos em Juruti. Seguindo esta orientação, a Alcoa solicitou à Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), em 2006, a elaboração do
relatório “Juruti Sustentável: Diagnóstico e recomendações”, no qual foi apresentado um
diagnóstico da região e as bases para o desenvolvimento de um projeto participativo e contínuo
visando dar suporte à elaboração de um plano de desenvolvimento local. O projeto Juruti
Sustentável foi então elaborado e desenvolvido pela FGV, a partir de 2007.

Assim, ao mesmo tempo que implantaria ações voltadas a melhorias da infraestrutura e
serviços públicos previstas na Agenda Positiva, a Alcoa estimularia a participação da sociedade
no processo de desenvolvimento local.
O modelo adotado pelo projeto foi fundamentado e desenvolvido em três frentes (GVCES et al,
2008):


Criação de um fórum de desenvolvimento local com efetiva participação das partes
interessadas, que discuta um futuro comum de interesse público, priorize ações e formule
uma agenda de longo prazo. Este fórum foi implantado em 2008 – o Conselho Juruti
Sustentável (CONJUS), composto por quinze membros e com objetivo de influenciar o
governo, o setor privado (incluindo a Alcoa, mas não só ela) e as agendas da sociedade
para um desenvolvimento sustentável da comunidade;



Construção de indicadores de desenvolvimento sustentável, para instrumentalizar o
monitoramento do desenvolvimento de Juruti e entorno e que alimente os processos de
tomada de decisão pública. Foram conduzidas uma série de oficinas e reuniões com a
comunidade local para o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade local,
atualmente disponibilizados no portal http://www.indicadoresjuruti.com.br/



Criação de um fundo de desenvolvimento sustentável para captação de recursos
financeiros e invista em demandas identificadas pelo monitoramento do desenvolvimento
de Juruti e entorno e das metas prioritárias indicadas no fórum. O Fundo Juruti Sustentável
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(Funjus) foi desenvolvido pelo Funbio e iniciou suas atividades com um primeiro edital em
2009, contando com um aporte inicial de R$2 milhões doados pela Alcoa. ).
A construção dos indicadores foi realizada com base em oficinas de trabalho em Juruti,
Santarém e Belém onde os participantes refletiram sobre “o que é desenvolvimento”, “o que é
monitorar neste desenvolvimento” e “onde monitorar”. Participaram das oficinas lideranças e
atores locais e regionais, representantes do poder público municipal e estadual, instituições
acadêmicas parceiros da Alcoa e a própria Alcoa (GVCES e ALCOA, 2009).
A definição de métricas e onde e como encontrar os dados foram definidas ao longo de meses
de pesquisa em fontes oficiais, em Juruti e nas instituições locais, além de cinco oficinas de
coleta de informações qualitativas sobre participação social, pesca, agricultura e pecuária,
conflitos socioambientais e a infraestrutura das comunidades rurais (GVCES e ALCOA, 2009).
Após as oficinas os resultados obtidos foram submetidos a uma ampla consulta pública, pelo
período de 2 meses, onde os indicadores ficaram à disposição para avaliação e coleta de
sugestões, críticas e comentários. Para estimular o envolvimento da população foram
produzidas cartilhas com temas e perguntas que a população gostaria de ver respondidas com
linguagem simples e adequada à região facilitando o envolvimento de todos. A mobilização
nesta fase de consulta pública se deu através da definição de polos comunitários rurais para
receber as mini oficinas, em conjunto com o grupo de acompanhamento e representantes da
prefeitura, visita de 158 comunidades no interior e na várzea, com o apoio de lideranças e
assessores comunitários para apresentação do trabalho e convite para as mini oficinas, foram
realizadas reuniões setoriais na área urbana para apresentação da cartilha e convite para
reunião pública, a cartilha foi distribuída em vários pontos da cidade, como convite para a
reunião pública e reuniões setoriais em Santarém, com representantes dos movimentos sociais
para apresentação da cartilha. Ainda nesta fase foi desenvolvido um site para informações
sobre os indicadores e coleta de contribuições de todo o país, com ferramenta para coleta de
comentários (GVCES e ALCOA, 2009).
Em 2008 foi realizada uma reunião pública onde o processo de definição dos indicadores foi
finalizado considerando as contribuições, ajustes e complementações propostos pelos
participantes. Nesta reunião participaram 180 pessoas que representaram 80 comunidades,
organizações sociais, empresas e prefeitura municipal. Após este processo de construção dos
indicadores foram levantados mais de 30 grandes temas a serem acompanhados no
desenvolvimento de Juruti. Entre eles: Educação, saúde, água, transporte, agricultura e
pecuária, flora, comunicação, energia, economia local, peixes e pesca, segurança e conflitos
(GVCES e ALCOA, 2009).
2.5.2. Sistematização dos resultados
Em outubro de 2009, o primeiro monitoramento foi concluído, com o lançamento da publicação
“Indicadores de Juruti – Monitoramento 2009” e do sistema na internet. Ao todo, mais de 158
informações foram sistematizadas e organizadas em 28 temas prioritários, que por sua vez
foram distribuídos em três dimensões – Ser Humano e Sociedade, Economia e Infraestrutura,
e Meio Ambiente. Para facilitar o entendimento dos indicadores e capacitar a população local
para lidar com os dados e construir seus indicadores, também foram produzidas Fichas de
Métricas, que trazem os caminhos de coleta de dados de cada uma das informações (FGV et
al, 2011).
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O primeiro monitoramento ocorreu em 2009 e apontou caminhos e tendências nos temas
saúde, educação, população, meio ambiente, agricultura e pecuária, desenvolvimento
econômico entre outros, tendo como base o ano de 2008. A segunda edição, de 2011, tem
como base informações até 2010 (FGV et al, 2011). Em 2011, o monitoramento foi ajustado e
as informações passaram a ser apresentadas em 10 temas: Perfil do município, Educação,
Saúde, Grupos Sociais Vulneráveis, Segurança, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo,
Participação Social, Socioeconomia, Infraestrutura e Meio Ambiente, Conservação e Uso dos
Recursos Naturais (FGV et al, 2011).
Como estes indicadores foram desenvolvidos a partir de um modelo participativo, foram
adotados diversos indicadores de percepção, que dependem de dados primários que precisam
ser coletados junto à comunidade. A fim de ilustrar alguns indicadores que em alguns
programas de monitoramento socioeconômicos exigidos no licenciamento ambiental são
coletados apenas a partir de dados secundários, serão apresentadas as fichas descritivas dos
seguintes indicadores:






Percepção sobre os costumes tradicionais nas comunidades rurais
Percepção sobre o acesso à energia elétrica nas comunidades rurais
Percepção sobre as estradas nas comunidades rurais
Percepção sobre os meios de comunicação nas comunidades rurais
Percepção sobre a ocorrência de fauna ameaçada de extinção

2.5.2.1.

Tema Cultura Esporte Lazer e Turismo – sub tema: Manifestações Culturais e
Eventos

Quadro 2-12 – Percepção sobre os costumes tradicionais nas comunidades rurais.
Tema

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Subtema

Manifestações Culturais e Eventos

Indicador

Manifestações Culturais e Eventos

Cobertura

Juruti

Nome

Percepção sobre os costumes tradicionais nas comunidades rurais

Unidade do dado

Em número de comunidades

Descrição

Apresenta a percepção das comunidades pesquisadas a respeito de seus costumes
tradicionais

Justificativa

A cultura de uma região, município ou comunidades é produto de sua história e de sua
identidade. Acompanhar as iniciativas culturais de uma região permite o reconhecimento
e a valorização das diversas formas de expressão da arte e das tradições locais.

Periodicidade

Anual

Como coletar

Entrar em contato com a Secretaria Municipal de Integração Comunitária de Juruti para
aplicação do questionário "Características das Comunidades Rurais", que deve ser
aplicado pelos assessores comunitários – ou representantes da Secretaria – em cada
comunidade rural e respondido juntamente com um líder e/ou representante da
comunidade. É recomendável a distribuição prévia dos questionários, estabelecendo-se
um prazo para seu preenchimento. Após a coleta, a Secretaria deve sistematizar as
informações.

Início coleta

2011
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Fonte: http://www.indicadoresjuruti.com.br/index.php?secureUrl=vF04dGGcREyBloSRovMseekJ-Ze4dLOgOZQE9NzevVk

2.5.2.2.

Tema Infraestrutura – sub tema: Energia

Quadro 2-13 – Percepção sobre o acesso à energia elétrica nas comunidades rurais.
Tema

Infraestrutura

Subtema

Energia

Indicador

Acesso à Energia Elétrica

Cobertura

Juruti

Nome

Percepção sobre o acesso à energia elétrica nas comunidades rurais

Unidade do dado

Em número de comunidades

Descrição

Apresenta o número de comunidades rurais que relatam ter acesso à energia, por tipo
de acesso (rede, gerador, painel solar, etc)

Justificativa

O fornecimento de energia é um dos serviços básicos de responsabilidade pública.
Alguns estudos associam o acesso à energia a um maior desenvolvimento local. O
acesso à energia elétrica possibilita o consumo de produtos como eletrodomésticos,
aparelhos eletrônicos, entre outros, que podem prestar-se como uma ferramenta na
busca de uma fonte de renda para a população.

Periodicidade

Anual

Como coletar

Entrar em contato com a Secretaria Municipal de Integração Comunitária de Juruti para
aplicação do questionário "Características das Comunidades Rurais", que deve ser
aplicado pelos assessores comunitários - ou representantes da Secretaria - em cada
comunidade rural e respondido juntamente com um líder e/ou representante da
comunidade. É recomendável a distribuição prévia dos questionários, estabelecendose um prazo para seu preenchimento. Após a coleta, a Secretaria deve sistematizar as
informações.

Início coleta

2009

Fonte: http://www.indicadoresjuruti.com.br/index.php?secureUrl=YpsldbHl13wXr50BkFkY_m2y9_nWgV3XrBn1EOwoqRE

2.5.2.3.

Tema Infraestrutura – sub tema: Transporte

Quadro 2-14 – Percepção sobre as estradas nas comunidades rurais.
Tema

Infraestrutura

Subtema

Transporte

Indicador

Infraestrutura de Transporte

Cobertura

Juruti

Nome

Percepção sobre as estradas nas comunidades rurais

Unidade do dado

Em número de comunidades

Descrição

Apresenta os tipos de estradas identificadas nas comunidades rurais
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Justificativa

Acompanhar a abertura e pavimentação de estradas, especialmente em municípios
com vasta extensão territorial e diversas comunidades espalhadas pelo seu interior, é
fundamental para mapear a acessibilidade e facilitar o planejamento rodoviário.

Periodicidade

Anual

Como coletar

Entrar em contato com a Secretaria Municipal de Integração Comunitária de Juruti para
aplicação do questionário "Percepção sobre as Comunidades Rurais" (vide anexo), que
deve ser aplicado pelos assessores comunitários - ou representantes da Secretaria em cada comunidade rural e respondido juntamente com um líder e/ou representante
da comunidade. É recomendável a distribuição prévia dos questionários,
estabelecendo-se um prazo para seu preenchimento. Após a coleta, a Secretaria deve
sistematizar as informações.

Início coleta

2011

Observações

Pergunta aplicada: Chega estrada até a comunidade?

Fonte: http://www.indicadoresjuruti.com.br/index.php?secureUrl=Slz_fzicq6M5PRlFdM5orx_Q-AcxC14woFBoroXwtI8

2.5.2.4.

Tema Infraestrutura – sub tema: Comunicação

Quadro 2-15 – Percepção sobre os meios de comunicação nas comunidades rurais.
Tema

Infraestrutura

Subtema

Comunicação

Indicador

Acesso à comunicação

Cobertura

Juruti

Nome

Percepção sobre os meios de comunicação nas comunidades rurais

Unidade do dado

Em número de comunidades

Descrição

Apresenta os principais meios de comunicação identificados nas comunidades rurais,
entre eles telefone, rádio, televisão, agências/postos dos Correios e circulação de
jornal.

Justificativa

Acompanhar os meios de comunicação dos polos rurais do município permite
identificar as áreas que têm mais dificuldade de contatar o centro urbano ou demais
pontos de interesse. Uma rede de comunicação bem desenvolvida, além de possibilitar
interação entre familiares e amigos, a condução de negócios, propicia também a
solicitação de serviços urgentes em casos de emergência.

Periodicidade

Anual

Como coletar

Entrar em contato com a Secretaria Municipal de Integração Comunitária de Juruti para
aplicação do questionário "Percepção sobre as Comunidades Rurais" (vide anexo), que
deve ser aplicado pelos assessores comunitários - ou representantes da Secretaria em cada comunidade rural e respondido juntamente com um líder e/ou representante
da comunidade. É recomendável a distribuição prévia dos questionários,
estabelecendo-se um prazo para seu preenchimento. Após a coleta, a Secretaria deve
sistematizar as informações.

Início coleta

2009

Fonte: http://www.indicadoresjuruti.com.br/index.php?secureUrl=110JlsVyojTS_c1KeSt17Ge2C7CvzNGlVn-1Bbjvb2U
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2.5.2.5.

Tema Meio ambiente, Conservação e Uso dos Recursos Naturais – sub tema:
Fauna e Flora

Quadro 2-16 – Percepção sobre a ocorrência de fauna ameaçada de extinção.
Tema

Meio ambiente, Conservação e Uso dos Recursos Naturais

Subtema

Fauna e Flora

Indicador

Ocorrência, Conservação e Uso da Fauna e Flora

Cobertura

Juruti

Nome

Percepção sobre a ocorrência de fauna ameaçada de extinção

Unidade do dado

Em número de comunidades

Descrição

Apresenta o levantamento da percepção dos delegados regionais do STTR sobre a
ocorrência de animais em extinção em Juruti. São destacados aqueles que constam na
lista de espécies em extinção.

Justificativa

Acompanhar a tendência de ocorrência e uso dos animais existentes na região pode
auxiliar na realização de projetos de intervenção com o objetivo de conservação das
espécies.

Periodicidade

Anual

Como coletar

Entrar em contato com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Ruais de Juruti
(STTR) para aplicação do questionário "Percepção sobre Fauna, Flora e Produção
Rural" (vide anexo), que deve ser aplicado pelos delegados responsáveis pelos
núcleos do STTR em cada comunidade rural e respondido juntamente com um líder
e/ou representante da comunidade. É recomendável a distribuição prévia dos
questionários, estabelecendo-se um prazo para seu preenchimento. Após a coleta, o
STTR deve sistematizar as informações.

Início coleta

2011

Fonte:
http://www.indicadoresjuruti.com.br/index.php?secureUrl=ikWSDMa_3u9dS_CDKwFl8tYC6okCbY4i1W
QoILmYol8

2.5.3. Conclusão
O Juruti sustentável considerou diversos indicadores de percepção da população na tentativa
de envolvê-los tanto na construção quanto na evolução dos indicadores ao longo do tempo e
apresenta dados de 2009 e de 2011. Como não foram encontrados dados atualizados dos
indicadores e a sua avaliação quanto a efetividade entende-se que o projeto não está em pleno
desenvolvimento deixando dúvida quanto ao andamento do processo até o dia de hoje.
O projeto Juruti Sustentável não está diretamente ligado ao processo de licenciamento
ambiental para implantação da mina da bauxita, porém é considerado uma compensação
ambiental devido aos conflitos sociais gerados durante a implantação do empreendimento.
Embora não seja um dos Programas Básicos Ambientais (PBA) solicitados pelo licenciamento
ambiental, entende-se que seja um projeto que possa ser utilizado como base para o
desenvolvimento de um novo modelo de participação pública a ser considerado nos novos
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projetos que necessitem de licenciamento. Analisando Juruti Sustentável, o qual considerou
diversas oficinas, reuniões, participações públicas com a população para aumentar o
engajamento da comunidade no desenvolvimento dos indicadores de sustentabilidade
entende-se que a participação da sociedade no desenvolvimento dos estudos ambientais, PBA
e acompanhamento da evolução dos indicadores ao longo do tempo podem representar melhor
a realidade, a conscientização e o desenvolvimento da população aproximando o
empreendedor da população para minimizar os conflitos sociais e melhorar o desenvolvimento
local.
Um estudo realizado por Borba (2012) considerou entrevistas com a comunidade local e região
para verificar o conhecimento da população sobre o projeto Juruti Sustentável e sua
participação no desenvolvimento dos indicadores. Através das entrevistas pode-se observar
que nas comunidades rurais quase todos os entrevistados haviam participado de uma ou mais
reuniões e afirmaram que o livro dos indicadores desenvolvido pelo projeto é utilizado como
apoio ao material didático na escola. Já no meio urbano, o desconhecimento quanto aos
indicadores foi observado nas pessoas que não participaram de forma direta ou que não foram
convidados a participar das atividades promovidas na cidade. O poder público local e
associações locais apresentaram conhecimento avançado dos indicadores e são fontes
primárias de dados. Durante as entrevistas foram encontradas respostas questionando a
qualidade do trabalho realizado, pois quem realizou a pesquisa foi o empreendedor, a Alcoa,
portanto também se observa uma desconfiança da população quanto ao Juruti Sustentável.
(BORBA, 2012).
O estudo apresentado por Borba (2012) demonstra que o processo de desenvolvimento do
Juruti Sustentável apresentou falhas no desenvolvimento, uma vez que existem integrantes
que não conhecem o processo e desconfiam do empreendedor. Porém, deve-se considerar
que este projeto é pioneiro e a proposta implementada pela Alcoa alinha-se com a adoção de
uma nova postura por parte dos empreendedores a qual permite minimizar os conflitos sociais
gerados, melhorar a comunicação entre a sociedade e o empreendedor e aproximar a
comunidade local por meio de programas sociais fazendo com que as necessidades reais
sejam identificadas e atendidas.
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3. Considerações Finais
As informações geradas na etapa de acompanhamento têm grande potencial na promoção da
prática da AIA, visto que tanto o órgão ambiental relacionado ao processo de licenciamento
ambiental quanto as empresas de consultoria geram um acúmulo informações e conhecimento
que poderiam ser empregados em avaliações ambientais futuras. Entretanto, verifica-se a
ausência de processos sistemáticos para o aproveitamento dessas informações e
conhecimentos (SÁNCHEZ, 2012). Nesse contexto, a utilização de indicadores ambientais e a
incorporação de ferramentas relacionadas à gestão da informação e do conhecimento tornamse importante para transformar o conhecimento disperso em conhecimento acessível para
futuras avaliações ambientais (SÁNCHEZ; MORRISON-SAUNDERS, 2011).
O grande volume de dados gerados em todas as etapas do licenciamento requer organização,
e foco em informações objetivas a fim de que torna de fato útil para a gestão ambiental. Os
modelos apresentados neste relatório - DPSIR, os 5 tipos de indicadores da EEA, 6Es da
GesPublica, categorias da ISO 14031 – podem oferecer subsídios para pensar um modelo
adaptado às necessidades do licenciamento, capaz de contribuir para o aumento da
transparência, objetividade e até efetividade das ações executadas como parte dos requisitos
do licenciamento ambiental.
O baixo compartilhamento de informações sobre indicadores para licenciamento ambiental,
evidenciado pelo baixo número de publicações técnicas e científicas específicas, torna o
processo de aprendizagem mais lento – ao invés das propostas se basearem em melhores
práticas disponíveis, os planejamentos dos programas dependerão fundamentalmente da
experiência da equipe que o elabora, e eventualmente levarão anos para obter conhecimentos
já consolidados em outros contextos.
Quanto aos modelos para gestão e acompanhamento ambiental, especialmente neste
momento de discussão sobre possíveis mudanças no licenciamento ambiental federal, faz-se
necessária uma discussão mais aprofundada sobre os pontos fortes e fracos de cada uma das
opções e também do modelo atual. A adoção de automonitoramento, comissões especiais,
supervisão e verificação de terceira parte – esses modelos podem ser discutidos e adotados
de forma conjunta, aplicados a diferentes contextos, quando se mostrarem mais adequados.
A etapa de acompanhamento está ainda em maturação do cenário nacional, e o volume de
dados e o número de experiências de sucesso e insucesso serão fundamentais, para fomentar
a discussão de novos rumos.
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