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Resumo
No Brasil, obras em cursos d’água, como barragens, retificações e dragagens, quando consideradas ativi-

dades de significativo impacto ambiental, têm como condicionante para submissão do seu licenciamento 

ambiental a elaboração de estudos ambientais (EA), contemplando a complexidade dos fatores envolvidos 

nesses tipos de projeto para que, assim, a equipe técnica do órgão ambiental possa julgar a viabilidade de 

sua aplicação. Desse modo, este trabalho apresenta, por meio de análise qualitativa por meio de aplicação de 

protocolo de análise técnico-documental, a coerência técnica dos EAs de projetos de intervenções em cursos 

d’água. Para isso, a pesquisa de caráter exploratório tem como subsídio documental a utilização de 10 (dez) 

projetos de obras de barragens, dragagem e retificação de rios, os quais foram submetidos à Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) de órgãos ambientais estaduais do país entre os anos de 2010 e 2017.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Licenciamento ambiental. Obras em cursos d’água. Parecer técnico. Pro-

tocolo de análise documental. 

Abstract
In Brazil, constructions under water courses such as dams, rectifications and dredging when considered activities of 

significant environmental impact, have as a condition for the submission of their environmental licensing, the elab-

oration of Environmental Studies (EA) considering the complexity of the factors involved in these types of projects 

so that the technical team of the environmental agency can judge the feasibility of its application. In this way, this 

article presents, through qualitative analysis through the application of a technical-document analysis protocol, 

the technical coherence of the EAs of intervention projects in water courses. For this, the exploratory research has 

as documental support, the use of 10 (ten) projects of dam works, dredging and rectification of rivers, which were 

submitted to the Environmental Impact Assessment (EIA) of state environmental agencies of the country , between 

the years 2010 to 2017.

Keywords: Sustainability. Environmental licensing. Works in water courses. Technical advice. Document analysis protocol.
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1 INTRODUÇÃO
Em um rio, a velocidade das águas depende de 

fatores importantes, como a declividade do perfil 

longitudinal, o volume das águas, a forma da se-

ção transversal, o coeficiente de rugosidade do 

leito e a viscosidade da água, fazendo com que a 

velocidade das águas tenha variações nos diver-

sos setores do canal no qual ela flui (CHRISTOFO-

LETTI, 1979; COELHO, 2008). 

No entanto, em decorrência do processo acele-

rado e desordenado de produção e ocupação do 

espaço urbano, diversas modificações nas condi-

ções naturais do meio têm sido observadas, com 

a alteração das condições naturais de infiltração  

e a canalização de rios e córregos (HAASE, 2009; 

CARDOSO, 2011; REZENDE, MIGUEZ & VERÓL, 

2013) alterando significativamente os proces-

sos de escoamento natural da bacia hidrográ-

fica a partir do aumento do volume das águas 

pluviais escoadas superficialmente, incremento 

das vazões de pico dos corpos d’água, geração 

de sedimentos, crescente utilização dos recur-

sos hídricos, geração de efluentes e aumento das 

restrições relativas à qualidade das águas (ZAN-

DONADI et al., 2015; ARAÚJO et al., 2017; CAR-

VALHO, GIRÃO & CABRAL, 2017). 

Portanto, diante desse cenário, admite-se que a 

utilização dos recursos hídricos e as intervenções 

nos cursos d’água precisam ser efetuadas tendo 

em vista a sustentabilidade, promovendo a ges-

tão de recursos hídricos fundamentada em um 

conjunto de ações destinadas a regular o uso, o 

controle e a proteção desses recursos, embasa-

dos na legislação e nas normas pertinentes. 

Como cita Lacerda & Cândido (2013), esse tipo de 

gestão deve, inclusive, integrar projetos e ativida-

des com o objetivo de promover a recuperação e 

a preservação da qualidade e da quantidade dos 

recursos das bacias hidrográficas, como também 

a recuperação e a preservação de nascentes, ma-

nanciais e cursos d’água em áreas urbanas. 

Nesse sentido, apesar de todas as alterações 

provocadas nos cursos d’água serem entendidas 

no Brasil, conforme define a Resolução Conama 

nº 001, de 23 de janeiro de 1986, como ações ge-

radoras de ‘impacto ambiental’, são as interven-

ções projetadas e executadas intencionalmente 

com propósitos sociais e econômicos como, por 

exemplo, as obras de barragens, dragagens e re-

tificações fluviais, que são oficialmente objeto de 

análise do instrumento de Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA). E, embora a implantação desses 

projetos possa proporcionar impactos positivos 

diretos no crescimento das economias locais, 

bem como no bem-estar da sociedade, estes po-

dem gerar diversas degradações ambientais e 

provocar impactos negativos involuntários nos 

ambientes circundantes. 

Conforme estabelecido pela Lei Federal nº 

6.938/1981, esses empreendimentos ou/e ati-

vidades, quando submetidos ao processo de 

licenciamento ambiental, devem, por meio de 

documentos de Estudos Ambientais (EAs) e exi-

gências definidas pelo órgão ambiental compe-

tente, apresentar os possíveis impactos ambien-

tais, sociais e econômicos (negativos e positivos) 

decorrentes de sua instalação e operação. Nes-

ses estudos, “quanto melhor definidos os concei-

tos que utiliza e mais articulado em suas partes, 

maiores as possibilidades de este documento 

avaliar exigências sociais, ambientais e econô-

micas do empreendimento ou atendê-las da for-

ma o mais equitativa possível” (VIEGAS, 2009). 

Esta pesquisa não é tarefa simples, uma vez que, 

segundo Viegas (2009), o EIA envolve realidades 

diversas e imbricadas nos planos ambiental, so-

cial, econômico, tecnológico e cultural. Não há 

como reduzi-lo a um plano de análise sem perder 

o direcionamento integralizador que caracteriza 

a sustentabilidade e que constitui uma das prin-

cipais linhas recentes de investigação sobre ele.
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Desse modo, considera-se que “(...) a tomada de 

decisões ambientais implica em processos pelos 

quais escolhas são feitas sobre atividades que 

usam recursos naturais ou alteram a paisagem 

de alguma forma. E que essas escolhas têm con-

sequências para o meio ambiente e para a so-

ciedade” (WILLIAMS & DUPUY, 2017), bem como 

que “(...) a análise do conteúdo dos EAs deve ser 

feita com base em certos critérios preestabe-

lecidos, por meio dos quais se avalia a qualida-

de e a adequação dos estudos apresentados”  

(SÁNCHEZ, 2008), entende-se que a delibera-

ção pela aplicação do citado projeto, baseada no 

julgamento ambiental do órgão ambiental, é de 

cunho não apenas ambiental, mas também so-

cial e econômica. 

Diante da citada problemática, este trabalho 

destina-se a analisar qualitativamente a coe-

rência técnico-documental de Estudos Ambien-

tais (EAs) de projetos de intervenções em cursos 

d’água perenes, objetos do licenciamento am-

biental de órgãos ambientais brasileiros, frente 

ao atendimento de critérios técnico-documen-

tais estabelecidos pela legislação ambiental vi-

gente do Brasil. 

Para isto, o trabalho de caráter exploratório utili-

za-se metodologicamente de revisão bibliográfi-

ca, pesquisa documental e a aplicação de proto-

colo de análise técnico-documental construído, 

para efetuar a citada análise em 10 (dez) estudos 

ambientais componentes de processos de licen-

ciamento ambiental (licença prévia, licença de 

instalação ou autorização ambiental) de projetos 

de intervenções em cursos d’água (barragens, 

dragagem e retificação de rios), os quais foram 

submetidos, entre os anos de 2010 e 2017, à 

AIA, aos seguintes órgãos ambientais brasileiros: 

Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernam-

buco (CPRH), Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (Cetesb) e  Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

de Minas Gerais (SEMAD). 

2 SUSTENTABILIDADE E  AVALIAÇÃO DE 
IMPACTO AMBIENTAL NO PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL
A sustentabilidade envolve a conservação de 

“algo”, para as gerações futuras (MARTINET, 

2011). O conceito contempla em seu discurso a 

integração pragmática do desenvolvimento e de 

meio ambiente; a ideia de limitações nas ativida-

des humanas; o processo de mudança/transição 

direcionada e, por fim, a promoção da resiliência 

e da justiça (POPE, 2016). Todavia, entende-se 

que a definição do termo “sustentabilidade”, e/

ou “desenvolvimento sustentável”, não está de 

modo algum acordada e está sujeita a julgamen-

tos de valor (BELL & MORSE, 2008). 

Segundo Van Bellen (2004), Patterson (2010) e 

Fischer & Jha-Thakur (2013), por se tratar de um 

processo contínuo e complexo, existem várias 

abordagens que procuram explicar o seu con-

ceito, e sua teoria e práticas estão em constante 

progresso, no qual “deve-se adotar uma aborda-

gem holística para entender as interações dinâ-

micas entre a natureza e a sociedade e avaliar a 

vulnerabilidade e resiliência de sistemas sociais e 

ecológicos complexos” (SALA et al., 2015).

A AIA, que em todo mundo foi formalizada e se 

consolidou pela via legal, é apenas um dos ins-

trumentos empregados para tentar compatibi-

lizar desenvolvimento econômico e social com 

proteção e melhoria da qualidade ambiental, 

tendo como ideal o desenvolvimento sustentável 

(SÁNCHEZ, 2013; TORO et al. 2013; BRAGAG-

NOLO et al., 2017). Historicamente, a AIA surgiu 

por uma necessidade de harmonizar o desenvol-

vimento econômico e a proteção ambiental, no 

sentido de um desenvolvimento sustentável do 

ponto de vista ambiental, econômico e social, tal 

como afirmado na Conferência de Estocolmo so-

bre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano 

em 1972 (NEVES et al., 2013). 
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De acordo com Moreira (1985), Moraes & Santos 

(2004) e Galás et al. (2015), os Estados Unidos da 

América foi o primeiro país a adotar uma legis-

lação específica sobre a Avaliação, denominada 

de National Environmental Policy Act (NEPA), da-

tada de 1969. Para Stamm (2003), essa lei esta-

belecia a necessidade da preparação de uma de-

claração prevendo os impactos ambientais para 

qualquer tipo de projeto. 

Bond et al. (2011) citam que o fato de o desenvol-

vimento do uso do solo ter o potencial de causar 

impactos ambientais há muito tempo reconheci-

do e, desde 1988, como resultado de obrigações 

impostas pela Diretiva de Avaliação de Impacto 

Ambiental do Conselho das Comunidades Euro-

peias, conduziu à determinação da exigência de 

que projetos com impactos ambientais potencial-

mente significativos devem ser submetidos à AIA. 

Em 1994, o Grupo criou um quadro de referência 

para a implementação do sistema de AIA nos sis-

temas jurídicos dos Estados Membros da União 

Europeia, incluindo os países pertencentes ao 

Grupo Visegrad (V4): Polônia, Eslováquia, Repú-

blica Checa e Hungria. (LEE et al., 1999; GALÁS 

et al., 2015). Tal procedimento trouxe orientação 

por meio do fornecimento de informações aos 

tomadores de decisão, detalhando as implica-

ções ambientais da concessão e permissão para 

possível aplicação dos projetos em questão. 

Nessa perspectiva, Morgan (2012) menciona que 

os procedimentos de AIA são empregados no mí-

nimo em 181 países. Entretanto, conforme Galás 

et al. (2015), cada país tem diferenças em seu 

processo de avaliação e em sua legislação nacio-

nal de AIA decorrentes de suas próprias peculia-

ridades. E “(...) sua utilidade, no entanto, depen-

de de como elas são implementadas e de se as 

descobertas são usadas na tomada de decisões 

públicas” (WILLIAMS & DUPUY, 2017).

Todavia, diferentemente de países desenvolvi-

dos, que implantaram a AIA em resposta a pres-

sões sociais e ao avanço da consciência ambien-

talista (MORGAN, 2012), Viegas (2009) cita que, 

no Brasil, ela foi adotada principalmente por 

exigência dos organismos multilaterais de finan-

ciamento (Banco Interamericano de Desenvolvi-

mento - BID e Banco Mundial para Reconstrução 

e Desenvolvimento - BIRD) e teve suas origens 

na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Fe-

deral nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) (BRA-

SIL, 1981) e, antes, na Lei de Zoneamento Indus-

trial (Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 

1980) (BRASIL, 1980). 

De acordo com a Cetesb (2014), os sistemas de 

AIA variam muito entre os vários países. Alguns 

são leis, normas ou estatutos, que são exigidos 

pelas autoridades antes da permissão de im-

plementação de um projeto. Em outros casos, 

apenas diretrizes sobre AIA foram estabelecidas, 

impondo algumas obrigações para os órgãos go-

vernamentais.

Para Sánchez (2008), quando a AIA foi introdu-

zida no Brasil, já havia no plano federal diversos 

instrumentos legais no campo do meio ambiente 

– então, a AIA soma-se a um quadro preexisten-

te, mas o modifica, ao estabelecer, de maneira 

incontestável, a importância dos enfoques pre-

ventivos, a prevenção do dano ambiental e a pre-

venção de degradação ambiental. 

Assim, “(...) a fim de identificar, prever, interpre-

tar e prevenir as consequências ou efeitos am-

bientais que determinadas ações, planos, pro-

gramas ou projetos possam causar à saúde, ao 

bem-estar humano e ao entorno, a Resolução do 

Conama nº 001/1986 (BRASIL, 1986) introduziu 

a AIA na forma do estudo ambiental, estabele-

cendo um padrão técnico-científico para sua 

legitimação perante os setores e os segmentos 

sociais” (CARDOSO et al., 2015). 

E, apesar de a avaliação, por sua própria nature-

za, ser um procedimento técnico, ela contribui 

muito para produção política e técnica-científi-
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ca. Logo, pode-se definir que “a AIA é um pro-

cedimento administrativo de tomada de decisão, 

que vem com uma série de métodos que podem 

ser aplicados em diferentes situações, que vão 

desde projetos individuais às políticas, planos 

e programas” (FISCHER & JHA-THAKUR, 2013). 

Consiste em uma família de ferramentas, in-

cluindo avaliação de impacto social, avaliação de 

impacto da biodiversidade e avaliação de impac-

to na saúde (LEUNG et al., 2015).

De tal modo, Sánchez (2008) orienta que toda 

AIA tenha os seguintes pontos em comum: é um 

conjunto estruturado de procedimentos; é regi-

da por legislação ou regulamentação específica; 

é documentada; envolve diversos participantes; 

é voltada à análise de viabilidade ambiental, ou 

seja, seus critérios devem servir para avaliar se e 

até que ponto um determinado projeto é compa-

tível com as condições do ambiente em que pre-

tende se inserir.

No Brasil, é por meio do licenciamento ambien-

tal, um dos principais instrumentos de comando 

e controle da Política Nacional de Meio Ambien-

te do Brasil, estabelecido pela mesma Lei, que “a 

Administração Pública busca exercer o neces-

sário controle sobre as atividades humanas que 

interferem nas condições ambientais, de forma 

a compatibilizar o desenvolvimento econômico 

com a preservação do equilíbrio ecológico” (MI-

LARÉ, 2009). 

O instrumento como um “(...) processo admi-

nistrativo, eivado de instrumentos de gestão 

ambiental e participação pública, propicia a 

avaliação dos impactos socioambientais dos 

determinados projetos, visando a uma decisão 

administrativa sensata quanto ao deferimento 

ou indeferimento de uma licença ambiental pelo 

órgão ambiental competente” (TEIXEIRA, 2010). 

Por meio dele, conforme a Resolução Conama nº 

237, de 19 de dezembro de 1997, o órgão am-

biental competente licencia a localização, ins-

talação, ampliação e a operação de empreen-

dimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencial-

mente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamen-

tares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

Entretanto, “(...) seus objetivos limitam-se a 

subsidiar as decisões de aprovação de projetos 

de empreendimentos individuais, e não os pro-

cessos de planejamento e as decisões políticas e 

estratégicas que os originam” (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2002). No caso de projetos e 

atividades que possam causar significativa de-

gradação ambiental, a legislação atual do Brasil 

exige que EAs guiem o órgão ambiental para au-

torizar (ou não) as iniciativas de desenvolvimen-

to propostas (BRAGAGNOLO et al., 2017).  

De acordo com a Resolução Conama nº 237, 

de 19 de dezembro de 1997, são EAs todos e 

quaisquer estudos relativos aos aspectos am-

bientais relacionados à localização, instalação, 

operação e ampliação de uma atividade ou em-

preendimento, apresentado como subsídio para 

a análise da licença requerida.  Cabe principal-

mente às equipes elaboradoras desses estudos 

estabelecer e seguir instrumentos que possam 

complementar a legislação, fazendo-se tecnica-

mente corretos, revisáveis, eficientes e capazes 

de serem traduzidos em linguagem simples para 

acesso e compreensão do público em geral. Essa 

tarefa, contudo, não é simples (SÁNCHEZ, 2008; 

VIEGAS, 2009; NEVES, 2013). 

Ao planejar o estudo, o analista se depara com 

a necessidade de estabelecer critérios para in-

cluir ou excluir determinado impacto potencial 

da relação daqueles que merecerão estudos e 

levantamentos detalhados durante a preparação 

dos estudos. (...) em termos práticos, pelo menos 

três tipos de critério têm se mostrado úteis para 

definir as questões relevantes em um EIA: a ex-

Carvalho ATF, Cabral JJSP
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periência profissional dos analistas; a opinião do 

público e os requisitos legais (SÁNCHEZ, 2008).  

Reconhecer, compreender e considerar a incerte-

za é, portanto, essencial para garantir uma boa 

AIA (LEUNG et al., 2015).

E, apesar de possuir objetivos definidos e apresen-

tados de forma explícita pelo conjunto de normas, 

compreende-se que o licenciamento ambiental 

depende de ferramentas, documentos e EAs que 

possam dar subsídios à adequada análise e ava-

liação ambiental dos empreendimentos/ativida-

des em questão, tais como: Termo de Referência 

(TR), Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), Plano de Controle 

Ambiental (PCA), Relatório de Controle Ambiental 

(RCA), Plano de Recuperação de Áreas Degrada-

das (PRAD) e Parecer Técnico (PT). 

O “órgão ambiental competente através de equi-

pe especializada e fundamentado nestes estu-

dos, inicialmente deve ponderar de alguma for-

ma a consecução do empreendimento/atividade 

em questão, em viabilidade à sustentabilidade e, 

posteriormente no caso de compatibilidade, deve 

direcionar por meio de exigências e requisitos, 

medidas que projetem promover a preservação, a 

conservação e/ou a restauração da qualidade am-

biental” (SÁNCHEZ, 2008; VALINHAS, 2010). 

Portanto, entende-se que o Estado, por meio do 

órgão ambiental, ao assumir essa competência, é 

responsável por indicar que atividades e/ou em-

preendimentos devem passar por exigências, res-

trições e observações para sua instalação e ope-

ração, bem como em alguns casos, ser exigida a 

reposição do recurso pela degradação ambiental. 

2.1 Licenciamento Ambiental de projetos de 
intervenções em cursos d’água 

O processo de composição do licenciamento 

ambiental é um sistema aberto, integrado e mul-

tidisciplinar, que deve estar embasado em prin-

cípios e conhecimentos legais, técnicos e cientí-

ficos, haja vista a diversidade e complexidade de 

projetos e atividades que os demandam. 

Dentro do processo de AIA, a etapa de avaliação 

ou análise técnica dos Estudos Ambientais (EAs) 

apresentados tem a função de verificar a confor-

midade desses estudos com os critérios estabe-

lecidos (SÁNCHEZ, 2008). Diante dessa questão, 

utiliza-se  uma ferramenta denominada Termo 

de Referência (TR) para “(...) estabelecer as dire-

trizes orientadoras, conteúdo e abrangência do 

estudo exigido do empreendedor, em etapa an-

tecedente à implantação da atividade modifica-

dora do meio ambiente” (ABSY et al., 1995). 

Para os casos de projetos de barragens, draga-

gens e retificação de rios, assim como para ou-

tras obras de significativo impacto ambiental, 

Sánchez (2013) cita que o TR deve orientar a ela-

boração, definir o conteúdo, abrangência, méto-

dos e estabelecer a estrutura desses EAs. Além 

disso, a ferramenta, como documento norteador, 

deve integrar as demandas e pontos de vista de 

todos os interessados na atividade/empreendi-

mento proposto.

Considerando a conjuntura do desenvolvimento 

metodológico da área de licenciamento ambien-

tal de obras de intervenções em cursos d’água, 

conforme cita Cruz et al. (2010), há uma grande 

heterogeneidade de comportamentos dos ór-

gãos ambientais, dada a sua volatilidade de pes-

soal ou devido ao peso político da área ambiental 

sobre as decisões referentes aos grandes proje-

tos de investimentos. As incertezas relativas aos 

desenvolvimentos técnico-científicos recentes 

e a pouca disponibilidade de pessoal qualifica-

do nessas áreas novas têm levado a uma gran-

de variedade de comportamentos institucionais, 

resultando em processos de licenciamento que 

não necessariamente acompanham os avanços 

metodológicos refletidos em nível federal nas 

unidades da federação. 
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Além disso, no processo de licenciamento am-

biental de intervenções em cursos d’água, no 

geral, o rio não é considerado um sistema. Sobre 

isso, Cruz  et al. (2010) cita que essa prática não 

está de acordo com o que prevê a legislação am-

biental, a qual prevê que a unidade de planeja-

mento é a bacia hidrográfica e que todos os estu-

dos devem levar em conta os efeitos na mesma. 

Normalmente, o atendimento a esse preceito é 

formalmente contemplado informando a bacia 

hidrográfica na qual está inserido o empreen-

dimento, e não pelo estudo da propagação dos 

impactos em toda a bacia através da conexão da 

rede hidrográfica.

Desse modo, o licenciamento ambiental, apesar 

de ter como fundamento básico, para análise 

para esses tipos de projeto, a bacia hidrográ-

fica como unidade de planejamento, sua análi-

se ambiental está embasada em informações e 

dados locais tendo, assim, uma lacuna referente 

aos impactos gerados ao longo de toda a bacia 

hidrográfica, uma vez que tem o curso d’água 

como principal elemento geomorfológico estru-

turador da dinâmica natural dessa unidade.  

2.2 Dos Estudos Ambientais à Avaliação de 
Impacto Ambiental de projetos de intervenções 
em rios

De acordo com a classificação e informações do 

Portal Nacional do Licenciamento Ambiental do 

MMA (2018), entre o período de 01/01/2010 a 

31/12/2017, 30.856 licenças ambientais esta-

duais do tipo: prévia, de instalação, prévia e de 

instalação, simplificadas e autorização ambien-

tal, na situação de vigentes, concluídas ou venci-

das, foram concedidas para o enquadramento de 

tipologias de hidráulicas como obras de instala-

ção de barragens e diques; dragagem e derroca-

mento em corpos d’água e retificação e canaliza-

ção de cursos d’água. 

Apesar da elaboração de alguns EAs ser comu-

mente exigida na maioria dos Estados do Brasil, o 

conteúdo desses estudos e a fase do licenciamen-

to em que poderão ser solicitados podem variar 

de Estado para Estado, de acordo com legislações 

e procedimentos próprios. “Em muitos estados, o 

EA é substituído por uma listagem de documen-

tos pré-determinados de acordo com a atividade 

e porte do empreendimento” (MMA, 2017).  

A rigor, o conjunto de atos que compõem a do-

cumentação que subsidiará a emissão de uma 

licença ambiental constitui-se em processo ad-

ministrativo, que tramita perante o órgão am-

biental competente (TEIXEIRA, 2010). De acordo 

com Sánchez (2008), a definição dos estudos 

técnicos necessários ao licenciamento cabe ao 

órgão licenciador. Todavia, nos casos de em-

preendimentos que tenham o potencial de cau-

sar degradação significativa, sempre deverá ser 

exigido o EIA, nos termos do dispositivo consti-

tucional como mostra a Fig. 1. 
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Figura 1 - Representação das etapas preliminares à elaboração de um EIA

Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado de Viegas (2009)

Nos EIAs, são abordados os aspectos técnicos 

necessários à avaliação dos impactos ambientais 

a serem gerados pelo empreendimento (PERMI-

NOVA, 2016; MMA, 2017). Além disso, esse tipo 

de estudo “(...) deve ser transparente, responsá-

vel e participativo, a fim de identificar correta-

mente os impactos e as medidas de mitigação e, 

assim, permitir decisões que reduzem os custos 

sociais e ambientais que os indivíduos devem su-

portar” (WILLIAMS & DUPUY, 2017). 

Para Viegas (2009), a complexidade inerente 

a esse tipo de estudo requer a conjugação de 

elementos do ambiente natural – quanto à sua 

identificação, impactos sofridos e prognósticos 

futuros – e do ambiente criado socioeconômica 
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e culturalmente. Ou seja, o EIA evoca a si a plu-

ralidade e a diversidade de disciplinas e visões de 

mundo que o ensejam.

Desse modo, conforme a Resolução Conama nº 

001/1986, para os casos de obras hidráulicas para 

exploração de recursos hídricos, tais como: barra-

gem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de sa-

neamento ou de irrigação, abertura de canais para 

navegação, drenagem e irrigação, retificação de 

cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias e diques são objetos de AIA, 

a partir da análise de Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima).

Segundo Teixeira (2010), a pretensão de insta-

lação desse tipo de obra traz consigo, além da 

obrigatória elaboração de EIA e Rima a atestar a 

viabilidade socioambiental do projeto, uma série 

de etapas a ser observada no referido processo, 

qualificando-o como um processo administrati-

vo de procedimento complexo.  

Além disso, destaca-se que o “EIA e Rima, bem 

como as demais AIAs, têm de ser exigidos, elabora-

dos e aprovados antes da concessão da licença pré-

via, até porque se trata de pré-requisito” (MIRRA, 

2002). Todavia, alguns casos podem não ser con-

siderados pelo órgão ambiental competente como 

empreendimento/atividade de significativo impac-

to ambiental. Nessa situação, são exigidos apenas 

estudos ambientais de menor complexidade para 

compor o processo de licenciamento ambiental.  

Assim, independentemente dos estudos exi-

gidos, mas diante da complexidade desses ti-

pos projetos e de seus impactos no ambiente, a 

equipe técnica elaboradora e, principalmente, 

a equipe avaliadora em âmbito governamental, 

devem estar embasadas de informações e dados 

coerentes e seguros para oferecer embasamen-

to técnico-científico à composição de avaliação 

conclusiva e, consequentemente, posterior to-

mada de decisão sobre o desenvolvimento do 

projeto proposto.

3 METODOLOGIA DE TRABALHO
Este trabalho, caracterizado como pesquisa do 

tipo descritiva e exploratória de caráter quali-

tativo, tem como enfoque o levantamento de 

dados e informações obtidas por meio de revi-

são bibliográfica e pesquisa documental, tendo 

como grupo amostral 10 (dez) estudos ambien-

tais (EIA, RIMA, Relatório Ambiental Simplifica-

do (RAS) e outros), componentes de processos 

de licenciamento ambiental (licenças prévias, 

licenças de instalação ou autorizações ambien-

tais) de projetos de intervenções em rios (obras 

de construção de barragem, dragagem, retifi-

cação e requalificação de cursos d’águas), sele-

cionados aleatoriamente e submetidos entre os 

anos de 2010 a 2017 à AIA dos seguintes órgãos 

ambientais estaduais brasileiros: Agência Esta-

dual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), 

à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb) e à Secretaria de Estado de Meio Am-

biente e Desenvolvimento Sustentável de Minas 

Gerais (SEMAD) (Quadro 1). 

Carvalho ATF, Cabral JJSP

Revista DAE | São Paulo | v. 68, n 223/ pp 06-22 | Abr a Jun,  2020



15

Quadro 1 - Processos de projetos de intervenções em cursos d’água submetidos ao licenciamento ambiental e 
consultados em arquivos de órgãos ambientais estaduais do Brasil

Nº de identificação 
de projeto Nº do processo Ano de origem Tipo de projeto Tipo de licença 

ambiental
Órgão de 
Origem Situação

01 011851 2010 Retificação de curso 
d’água

Licença de 
instalação SEMAD Deferido 

02 001637 2011 Barragem para 
abastecimento Licença prévia CPRH Deferido

03 000095 2012 Barragem para 
abastecimento Licença prévia CPRH Deferido

04 011794 2012 Requalificação 
fluvial

Licença prévia e 
de instalação CPRH Em análise

05 000189 2013 Barragem para 
abastecimento Licença prévia Cetesb Deferido

06 008765 2013 Barragem para 
contenção de cheias Licença prévia SEMAD Deferido

07 018361 2014 Dragagem Autorização 
ambiental SEMAD Deferido

08 000113 2014
Barragem para 

abastecimento e 
contenção de cheias

Licença prévia Cetesb Deferido

09 008598 2016 Requalificação 
fluvial

Licença de 
instalação CPRH Em análise

10 001733 2017 Retificação de curso 
d’água

Licença de 
instalação CPRH Deferido

Fonte: Elaborado pela autora

Desse modo, para consecução do objetivo, a pesqui-

sa está estruturada em etapas que se desdobram em 

pré-análise e exploração de material documental e 

bibliográfico; coleta e tratamento de informações 

e dados documentais e bibliográficos; desenvolvi-

mento de protocolo de análise dos dados e informa-

ções; e, por fim, apresentação e interpretação dos 

resultados obtidos, como mostra a Fig. 2. 

 
Figura 2 - Representação das etapas metodológicas para consecução do objetivo da pesquisa

Fonte: Elaborada pela autora
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Com relação à pesquisa documental, esta confe-

re embasamento à discussão quanto à análise de 

coerência, a qual incide na verificação da consis-

tência dos dados e informações apresentadas e 

fundamentadoras dos estudos ambientais solici-

tados no licenciamento ambiental. Assim, como 

ferramenta para análise da documentação obtida 

na pesquisa, é elaborado um protocolo de análi-

se documental de caráter qualitativo, à luz da ex-

periência técnica do autor deste trabalho, sendo 

baseado na Resolução Conama nº 01/1986 e nos 

trabalhos técnicos de Lee (1999), Sánchez (2008), 

Viegas (2009), Cruz (2013) e Canter (2014).

Esse protocolo elaborado de forma genérica, 

é composto por 10 (dez) critérios de análises 

adaptados de Bojórquez-Tapia & Garcia (1998), 

onde cada um deles foi subdividido, tendo o to-

tal de 18 (dezoito) itens de análise. Para cada 

item foi determinada uma pontuação escalar 

em números inteiros, cuja gradação de menor 

para maior corresponde ao grau crescente de 

cumprimento do critério. Foram convenciona-

das de zero (0) a dois (2); de zero (0) a três (3); 

ou de zero (0) a cinco (5), a depender do crité-

rio. A pontuação zero (0) representa o não cum-

primento do critério exposto, e o número mais 

elevado apresentado, para cada critério, o ple-

no cumprimento do mesmo, finalizando o esco-

re total de 45 (quarenta e cinco) pontos, como 

mostra o Quadro 2.

Quadro 2 - Protocolo de análise documental e consistência técnica de estudos ambientais

Critérios Descrição Pontos

Informação
Os dados necessários para identificação 
e análise dos impactos são formalmente 
apresentados e analisados

Diagnóstico ambiental

Não 0

Sim, com omissões importantes 1

Sim, mas insuficiente para análise 2

Sim, mas de difícil compreensão 3

Sim, com poucas correções necessárias 4

Sim, apresetação exata e adequada 5

Características técnicas  
do projeto

Não 0

Sim, com omissões importantes 1

Sim, mas insuficiente para análise 2

Sim, mas de difícil compreensão 3

Sim, com poucas correções necessárias 4

Sim, apresetação exata e adequada 5

Características técnicas de 
projetos alternativos

Não 0

Sim, com omissões importantes 1

Sim, mas insuficiente para análise 2

Sim, com poucas correções necessárias 3

Sim, apresetação exata e adequada 4

Documentação As fontes de informação são claramente referidas

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Levantamento
Os levantamentos de dados primários 
e secundários são descritos com 
metodologia, resultados e interpretação

Dados e informações 
ambientais

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Dados e informações sociais

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Dados e informações 
econômicas

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Metodologia Técnicas usadas para análise dos impactos são descritas e usadas de 
acordo com a descrição apresentada

Não 0

Sim, com limitações técnicas 1

Sim, bastante clara 2

Continua...
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Continuação

Critérios Descrição Pontos

Coerência Dados apresentados são usados para a análise dos impactos

Não 0

Sim, parcialmente alguns são 
desconsiderados e/ou omitidos 1

Sim, de forma objetica e multidisciplinas 2

Quantificação Estimativas quantitativas aplicadas

Na área afetada

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, claramente 2

Nas atividades do projeto

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, claramente 2

Consistência Definição prévia e aplicação de critérios de avaliação da importância dos 
impactos previstos

Não 0

Sim, mas com aplicação ilógica 1

Sim, mas com aplicação inconsistente 2

Sim, com aplicação consistente 3

Objetividade

Análises e conclusões são imparciais

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Impactos relevantes são destacados

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Especificidade Medidas mitigadoras estão relacionadas aos impactos previstos

Não 0

Parcialmente 1

Sim 2

Auditabilidade

Programa de acompanhamento e 
monitoramente de medidas mitigadoras 
(os impactos positivos e negativos, 
indicando os fatores e parâmetros a 
serem considerados)

Medidas mitigadoras 
apresentadas estão de 
acordo com os resultados da 
avaliação de impactos

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, totalmente 2

Medidas mitigadoras 
consistentes e detalhadas

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, totalmente 2

Rastreabilidade (medidas 
mitigadoras são formuladas 
para permitir a verificação  
posterior de sua aplicação e 
eficiência

Não 0

Sim, parcialmente/com algumas deficiências 1

Sim, totalmente 2

Escore total 45

Fonte: Baseado na Resolução Conama nº 01/1986, Bojórquez-Tapia & Garcia (1998), Lee (1999), Sánchez (2008), Viegas (2009) e Canter et al. (2014)

Desse modo, os processos de licenciamento,  

com seus estudos ambientais selecionados, 

são analisados e enquadrados na descrição dos 

critérios do referido protocolo, obtendo-se, as-

sim, pontuações relativas à sua qualidade do-

cumental e consistência técnica dos dados e 

informações apresentados. Estes, são então di-

recionados ao julgamento quanto aos aspectos 

de clareza, coerência e rigor técnico-científico, 

uma vez que essa ferramenta tem a finalidade 

de demonstrar quantitativamente a coerência 

técnica existente na composição de estudos 

ambientais de obras de intervenções em cursos 

d’água a partir da consideração de elementos e 

fatores definidos em legislação ambiental e em 

TRs de processos de licenciamento ambiental 

dessa tipologia objeto de investigação.

Por fim, como forma de classificar a coerência 

técnico-documental dos processos analisados, 

estes são enquadrados de acordo com a pon-

tuação total obtida, no Quadro 3, a qual tem sua 

escala de gradação baseada no valor do escore 

total do protocolo (45 pontos), e estruturada 

a partir do modelo de Escala de Likert (LIKERT, 

1932; DALMORO & VIEIRA, 2013). 
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Quadro 3 – Escala de classificação de coerência técnico-documental por pontuação dos estudos ambientais dos 
projetos de intervenções em cursos d´água

Totalmente 
incoerente

Muito 
incoerente  Pouco coerente Muito coerente Totalmente 

coerente

1 a 9 10 a 18 19 a 27 28 a 36 37 a 45

Fonte: Elaborado pela autora

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dos documentos e estudos 

ambientais dos citados processos de licencia-

mento ambiental, as informações e os dados 

obtidos foram definidos e enquadrados con-

forme parâmetros estabelecidos no protocolo 

de análise elaborado. Desse modo, a qualidade 

documental e a consistência técnica desses es-

tudos foram qualiquantificados de acordo com 

a escala de classificação de coerência técnico-

documental por pontuação, como forma de de-

monstração de clareza, coerência e rigor técni-

co-científico (Quadro 4):   

Quadro 4 – Classificação de coerência técnico-
documental por pontuação, dos estudos ambientais 

dos projetos de intervenções em cursos d´água

Nº de 
identificação 
do processo

Pontuação obtida 
no Protocolo 

análise

Classificação de coerência 
técnico-documental

01 18 Muito incoerente  

02 18 Muito incoerente  

03 31 Muito coerente

04 26 Pouco coerente

05 26 Pouco coerente

06 17 Muito incoerente  

07 20 Pouco coerente

08 38 Totalmente coerente

09 28 Muito coerente

10 12 Muito incoerente

Fonte: Elaborada pela autora

Considerando a pontuação máxima estabele-

cida no Protocolo de análise (Quadro 2), obser-

va-se na Tabela 1 a pontuação detalhada por 

critérios. No geral, os estudos ambientais ana-

lisados apresentam boa qualidade de informa-

ções técnicas sobre o projeto, com diagnóstico 

ambiental satisfatório, exposição das informa-

ções ambientais, estimativas quantitativas 

aplicadas ao projeto e especificidade e audita-

bilidade satisfatórias referentes às medidas mi-

tigadoras diante dos impactos previstos e sobre 

os resultados da avaliação de impactos. 

Todavia, entre as pontuações alcançadas, veri-

fica-se que nesses projetos de intervenções, em 

sua maioria, não foram apresentados projetos 

alternativos, as fontes de informações docu-

mentais não são claramente referidas, dados 

sociais e econômicos não são tratados de forma 

direta e, por muitas vezes, são desconsiderados, 

como também, as análises e conclusões não  

são imparciais. 

Por fim, destaca-se que nenhum dos processos 

analisados obteve a pontuação máxima de 45 

(quarenta e cinco) pontos, tendo em sua maio-

ria, valores entre 25 e 30 pontos, podendo-se 

classificar como de pouca coerência técnico- 

documental.
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TABELA  1 - Pontuação dos estudos ambientais referentes aos projetos de intervenções em cursos d’água, a partir da 
aplicação do Protocolo de análise técnico-documental

Critérios Descrição Projeto 
1

Projeto 
2

Projeto 
3

Projeto 
4

Projeto 
5

Projeto 
6

Projeto 
7

Projeto 
8

Projeto 
9

Projeto 
10

Informação

Os dados necessários 
para identificação e 
análise dos impactos 
são formalmente 
apresentados e 
analisados

Diagnóstico 
ambiental 2 1 4 4 4 3 4 5 4 2

Características 
técnicas  
do projeto

4 2 5 2 4 4 4 4 4 4

Características 
técnicas 
de projetos 
alternativos

0 0 1 0 1 0 0 4 0 0

Documentação As fontes de informação são claramente 
referidas 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

Levantamento

Os levantamentos 
de dados primários 
e secundários são 
descritos com 
metodologia, resultados 
e interpretação

Dados e 
informações 
ambientais

1 2 1 1 1 1 1 2 2 0

Dados e 
informações 
sociais

0 1 1 1 0 0 0 2 2 0

Dados e 
informações 
econômicas

0 1 1 1 1 0 0 1 1 0

Metodologia
Técnicas usadas para análise dos impactos 
são descritas e usadas de acordo com a 
descrição apresentada

1 2 1 2 0 1 1 1 1 0

Coerência Dados apresentados são usados para a 
análise dos impactos 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0

Quantificação Estimativas 
quantitativas aplicadas

Na área afetada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Nas atividades 
do projeto 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

Consistência
Definição prévia e aplicação de critérios 
de avaliação da importância dos impactos 
previstos

0 0 2 2 2 0 0 3 1 0

Objetividade
Análises e conclusões são imparciais 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0

Impactos relevantes são destacados 1 1 2 1 2 0 0 2 1 0

Especificidade Medidas mitigadoras estão relacionadas 
aos impactos previstos 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1

Auditabilidade

Programa de 
acompanhamento e 
monitoramente de 
medidas mitigadoras 
(os impactos positivos e 
negativos, indicando os 
fatores e parâmetros a 
serem considerados)

Medidas 
mitigadoras 
apresentadas 
estão de 
acordo com os 
resultados da 
avaliação de 
impactos

1 1 2 1 2 1 2 2 2 1

Medidas 
mitigadoras 
consistentes e 
detalhadas

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Rastreabilidade 
(medidas 
mitigadoras 
são formuladas 
para permitir 
a verificação  
posterior de 
sua aplicação e 
eficiência

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Pontuação total 18 18 31 26 26 17 20 38 28 12

Fonte: Elaborada pela autora
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de as pontuações atribuídas aos estudos 

ambientais terem como base a utilização do Pro-

tocolo de análise elaborado e de serem indicadas 

pelo pesquisador-observador, entende-se que, 

embora sejam documentos exigidos por Lei, os 

Estudos Ambientais em muitos casos não apre-

sentam conformidade em relação à apresenta-

ção de informações e dados técnicos essenciais 

ao processo de Avaliação de Impacto Ambiental 

(AIA), dificultando tecnicamente as análises para 

o devido licenciamento ambiental da atividade/

empreendimento em questão. 

Sabe-se que a elaboração dos estudos ambien-

tais é de responsabilidade de profissionais es-

pecialistas na área, porém em muitos estudos, 

como mostram os resultados apresentados, a 

sobreposição de laudos técnicos e descrições se-

paradas de elementos ambientais, bem como de 

aspectos sociais e econômicos, pode levar à in-

terpretação apenas pontual do objeto de estudo. 

Esse fato pode ser atribuído à falta de orienta-

ções e procedimentos padrões quanto à elabo-

ração desses documentos e apresentação das 

informações, contribuindo, assim, para a falta 

de precisão, clareza e coerência técnica que deve 

subsidiar a análise técnica dos órgãos ambien-

tais responsáveis pela tomada de decisão.  

Desse modo, pode-se compreender que a práti-

ca de elaboração de estudos ambientais para a 

AIA, pode, então, acontecer simplesmente pelo 

formalismo documental do processo de licen-

ciamento ambiental, visando à obtenção de li-

cenças ambientais, até mesmo para os casos de 

empreendimentos e atividades de significativos 

impactos ambientais, uma vez que, apesar de 

não atenderam a determinações jurídicas e téc-

nicas, os processos analisados podem ser artifí-

cios de solicitações atendidas. 

Além disso, embora a pesquisa tenha como 

fundamento a aplicação do protocolo em um 

quantitativo limitado de estudos ambientais de 

projetos de intervenções em cursos d’água, con-

sidera-se que o seu propósito principal foi alcan-

çado. Com esta ferramenta aprimorada, foi pos-

sível classificar a coerência técnico-documental 

desses estudos de projetos específicos como, 

também, o mesmo pode ser empregado para ou-

tras diferentes tipologias com distintos objetos 

de avaliação ambiental. 

No mais, é importante também ressaltar que o 

não cumprimento de um Termo de Referência 

(TR) e/ou de recomendações de equipe técnica 

especializada do órgão ambiental pode motivar a 

não aprovação de um determinado projeto e que 

o protocolo de análise elaborado pode ser um 

instrumento de aplicação rápida, que pode clas-

sificar e apresentar a qualidade da consistência 

documental e técnica dos estudos ambientais.
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